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Til Sosialdepartementet 

Folketrygden er en hjørnestein i vår velferdsstat. En fjerdedel av folket lever av tryg
deytelser. Folketrygdens budsjett svarer til halvparten av hele det ordinære statsbud
sjettet. · 

Et omfattende lov- og forskriftsverk regulerer forholdet mellom folketrygden og lan
dets borgere. Folketrygdloven er en av de største lovene i vårt land og omfatter ca. 
200 paragrafer. Forskriftene inneholder fire ganger så stor regelmengde. Dette regel
komplekset er vanskelig å lese, forstå og praktisere. En slik informasjonssituasjon for 
folketrygdens medlemmer og trygdeetaten er et stort rettssikkerhetsproblem. 

Formålet med denne utredningen . er å forenkle folketrygdlovgivningen, slik at den 
skal bli forståelig for mange flere enn i dag. Arbeidet har tatt sikte på både å gjøre 
loven enklere for folk flest og å gjøre det lettere for trygdeetaten å praktisere den. 
Trygdelovutvalget legger fram utkast til en helt ny folketrygdlov. I forhold til den 
gjeldende lov er antallet ord i utkastet økt med ca. 25 prosent. Økningen skyldes at 
en stor del av forskriftene er innarbeidet i utkastet. Samlet vil tekstmengden i lov og 
forskrifter bli vesentlig redusert. 

Utvalget har lagt stor vekt på å utarbeide en systematisk oppbygd lov som det skal 
være lett å finne fram i. I kapittel I er det gitt en oversikt over lovens oppbygning. Og 
i innledningsparagrafen til hvert kapittel er det gitt en oversikt over reglene i kapit
let. Vi har tatt sikte på å gi de enkelte kapitler og paragrafer korte og treffende over
skrifter. Dermed kan man lett peile seg fram til de bestemmelser som er av særlig 
interesse. 

De fleste kapitler som inneholder regler om folketrygdens ytelser, har bare en type 
trygdeytelse. Disse kapitlene er oppbygd slik at først kommer regler om vilkårene for 
rett til trygdeytelsen, deretter regler om hvordan ytelsen beregnes, og så regler om 
bortfall av ytelsen. 

Vi foreslår en vesentlig reduksjon i bestemmelsene om folketrygdens administra
sjon. Lovreglene om Rikstrygdeverket, trygdekontorene og andre administrative orga
ner er av mindre betydning for folketrygdens medlemmer, og det er ikke nødvendig 
å gi slike regler i lovs form. Derfor er bare hovedprinsippene om trygdeetatens oppbyg
ning tatt med i utkastet til ny folketrygdlov. 

Saksbehandlingsreglene er også vesentlig redusert. Den gjeldende lov inneholder 
en rekke bestemmelser som er helt eller delvis likelydende med tilsvarende bestem
melser i forvaltningsloven. I utkastet til ny folketrygdlov er disse bestemmelsene ikke 
tatt med, men det er tatt inn en generell bestemmelse om at forvaltningslovens saksbe
handlingsregler gjelder for trygdeetaten. 

Den gjeldende folketrygdlov er i stor grad en fullmaktslov. Det er vanskelig å finne 
fram til de forskrifter som er av betydning, å danne seg et bilde av hva de går ut på, og 
å sammenholde bestemmelsene i loven og bestemmelsene i forskriftene. Utvalget har 
innarbeidet de viktigste forskriftsbestemmelsene i selve loven. Dette fører likevel ikke 
til at loven blir vesentlig større. Den samlede tekstmengden blir betydelig mindre, og 
det blir mye enklere å finne fram til reglene og sette seg inn i dem. 

Den gjeldende folketrygdlov har mange henvisninger. I en rekke paragrafer står det 
at andre bestemmelser i loven gjelder tilsvarende. Dette gjør at loven blir svært vanske
lig å lese og anvende. For eksempel står det i kapittel 5 at attføringspenger skal bereg
nes etter reglene om uførepensjon i kapittel 8. Og reglene om uførepensjon bygger 
på reglene om alderspensjon i kapittel 7. Disse reglene bygger igjen på reglene i kapit-



tel 6. Det er ikke å vente at den som har hatt sykepenger i ett år og så får rett til attfø
ringspenger, skal kunne finne fram i dette henvisningssystemet. I utkastet til ny lov 
har utvalget i stedet for slike henvisninger gjentatt bestemmelsene i de enkelte kapit
lene. Henvisninger brukes når de kan være til hjelp for leseren, ikke når de er en byrde. 

Utvalget har lagt stor vekt på språklig forenkling. Kansellistil og kompliserte utreg
ningsregler er erstattet med så enkel uttrykksmåte og så korte setninger som mulig. 
Gammeldagse og fremmedartede ord og uttrykk er erstattet med ord som folk flest 
kan forstå. For eksempel er ordet «ervervsevne» byttet ut med «inntektsevne». 

Utvalget mener det er av stor betydning å få en konsekvent språkbruk i den nye 
folketrygdloven. Viktige ord og uttrykk som er brukt en rekke steder i loven, er for
klart i et eget definisjonskapittel. 

Utvalget foreslår ikke store endringer i reglenes innhold, altså når det gjelder hvem 
som kan få trygdeytelser, og hvor store ytelsene skal være. Men for at loven skal bli 
enklere, er en del unntaksregler og alternative beregningsmåter sløyfet. Totalt sett 
fører dette verken til ekstra utgifter eller til innsparinger for folketrygden. 

Det har ligget utenfor utvalgets mandat å ta standpunkt til om folketrygdens særreg~ 
ler om yrkesskade bør oppheves. Dette kan være aktuelt etter at det nå er innført en 
tvungen yrkesskadeforsikring. Vi har plassert alle bestemmelsene om ytelser ved yr
kesskade i to egne kapitler og som de siste paragrafene i de andre kapitlene. Disse 
bestemmelsene kan lett tas ut av lovutkastet, og det vil gi en vesentlig forenkling. 

Den gjeldende folketrygdlov inneholder meget kompliserte bestemmelser om at fol
ketrygdytelser skal reduseres når medlemmet oppholder seg i helseinstitusjon. Utval
get har lagt stor vekt på å få disse bestemmelsene enklere og klarere i utkastet til ny 
lov. Men fordi reglenes innhold er så komplisert, har dette ikke vært lett. Bestemmel
sene er av betydning ved opphold i somatiske og psykiatriske sykehus. Betalingsord
ningen · ved opphold i sykehjem og aldershjem er fastsatt i lov om helsetjenesten i 
kommunene, lov om sosial omsorg og forskrifter gitt i medhold av disse lovene. Fra 
1. januar 1991 vil også helsevernet for psykisk utviklingshemmede komme inn under 
denne lovgivningen. Utvalget anbefaler at tilsvarende prinsipper blir innført i sykehus
lovgivningen, slik at samme regler kan gjelde ved opphold i alle typer av institusjo
ner. Dette ville føre til en vesentlig forenkling og større rettferdighet. Dessuten kan 
man da oppheve folketrygdlovens bestemmelser om reduksjon av trygdeytelser ved 
opphold i helseinstitusjoner. I utkastet til ny lov er disse bestemmelsene plassert i slut
ten av kapitlene, men foran bestemmelsene om ytelser ved yrkesskade. Hvis begge 
disse grupper av bestemmelser kan utelates i den nye loven, vil den bli vesentlig kor
tere og enklere. 

Mens Trygdelovutvalget har utført sitt arbeid, er folketrygdloven blitt endret på en 
rekke punkter. Som eksempler kan nevnes regler om halve barnetillegg, adgang til 
80 prosent fødselspenger, eksport av trygdeytelser til utlandet, og opptjening og god
skriving av pensjonspoeng for uførepensjonister. Formålet med disse endringene har 
blant annet vært å spare penger og å oppnå større rettferdighet. Folketrygdloven er 
som regel blitt atskillig mer komplisert for hver endring. Det er viktig at man for fram
tiden legger vesentlig vekt på forenklingshensyn hver gang det blir spørsmål om å 
endre folketrygdloven. Helst burde man hatt et permanent trygdelovutvalg, på samme 
måte som man har et straffelovutvalg. 

Utvalget satte en grense ved 1. januar 1989 for nye lovbestemmelser som det skulle 
tas hensyn til i arbeidet. Dette gjorde vi for å kunne konsentrere oppmerksomheten i 
avslutningsfasen om språklige spørsmål og helheten i lovutkastet. For at lovutkastet 
skal være mest mulig a jour når det blir overlevert, har vi likevel tatt hensyn til noen 
viktige bestemmelser som er kommet etter 1. januar 1989. 

Fordi Trygdelovutvalget har hatt en så stor tekstmengde å arbeide med, kan det 
ikke utelukkes at det foreligger enkelte feil og svakheter. Noe er luket ut med bistand 
fra Sosialdepartementet, Rikstrygdeverket og Trygdekontorenes Landsforening. Vi 
regner med at det som måtte være igjen, vil bli tatt i høringsrunden. 



Utvalget anbefaler sterkt at man i den videre behandling av denne saken konsentre
rer all oppmerksomhet om forenklingsarbeidet. Erfaring viser at hvis større endringer 
i reglenes innhold skal drøftes i forbindelse med forenklingsarbeid, vil oppmerksomhe
ten bli konsentrert om realitetsendringene. Dersom mange kontroversielle sosialpoli
tiske spørsmål blir tatt opp, vil det føre til at arbeidet med å få en enklere lov blir 
skjøvet i bakgrunnen. Spørsmål om realitetsendringer og spørsmål om redaksjonelle 
endringer bør behandles uavhengig av hverandre hvis man ønsker en enklere folke
trygdlov. 

Det har vært et meget omfattende og krevende arbeid å bearbeide hele den tekst
mengden som er folketrygdens juridiske grunnlag. Fortsatt må det til en betydelig 
innsats: i høringsrunden, når departementet skal utarbeide proposisjon, ved stortings
behandlingen, og når trygdeetaten skal sette den nye loven i verk. 

Forenklingsarbeid har ikke vært tillagt særlig vekt i vår hundreårige trygdehistorie. 
Samfunnet må derfor betale regningen for at man tidligere ikke har tatt seg tid til å 
utarbeide en oversiktlig og klar lovtekst. Hvis samfunnet ikke nå tar på seg engangsom
kostningene med å få vedtatt og satt i verk en enklere folketrygdlov, vil omkostnin
gene på lengre sikt bli store. Man må da stadig flikke videre på et innfløkt regelverk 
som er tungvint og kostbart å praktisere, og som gir borgerne dårlig informasjon og 
dermed utilfredsstillende rettssikkerhet. 
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Oslo, den 11. oktober 1990 
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UTKAST TIL NY FOLKETRYGDLOV 

Kapittel 1 Formål og oppbygning 

§ 1-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder .bestemmelser om 

folketrygdlovens formål og oppbygning. 
Bestemmelser om 

- lovens formål står i § 1-2 
- prinsippet om hjelp til selvhjelp står i§ 1-3 
- forholdet til framtidig lovgivning står i§ 1-4 
- vern mot private avtaler står i § 1-5 
- avtaler med andre land om sosial trygghet 

står i § 1-6. 
En oversikt over hvordan folketrygdloven 

er oppbygd, står i § 1-7. 

§ 1-2 Formål 
Folketrygdlovens formål er å gi økonomisk 

trygghet ved sykdom, skade og lyte, svanger
skap og fødsel, aleneomsorg for barn, arbeids
løshet, uførhet, tap av forsørger, alderdom og 
dødsfall. 

§ 1-3 Prinsippet om hjelp til selvhjelp 
Folketrygdloven bygger på prinsippet om 

at medlemmene ved økonomisk stønad skal 
få hjelp til å greie seg selv i personlige og i 
yrkesmessige forhold. 

§ 1-4 Forholdet til framtidig lovgivning 
Rettigheter etter denne· loven kan endres 

eller oppheves ved senere lov. 
Opptjente rettigheter kan ikke innskrenkes 

eller oppheves. 

§ 1-5 Vern mot private avtaler 
Rettigheter etter denne loven kan ikke fra

skrives ved private avtaler. 
En . arbeidsgiver kan ikke innskrenke ar

beidstakernes rettigheter etter loven. 

§ 1-6 Avtaler med andre land om sosial 
trygghet 

Kongen kan inngå avtaler med andre land 
om rettigheter og plikter etter denne loven. 
Herunder kan det gjøres unntak fra lovens 
bestemmelser. 

§ 1-7 Hvordan folketrygdloven er oppbygd 
Innledende bestemmelser: 
- lovens formål og oppbygning, kapittel 1 

- medlemskap i trygden, kapittel 2 
- lovens grunnbegreper, kapittel 3 

Korttidsytelser til livsopphold: 
- sykepenger, kapittel 4 
- stønad ved fødsel, adopsjon og barneom-

sorg, kapittel 5 
- dagpenger under arbeidsløshet, kapittel 6 

Ytelser .til livsopphold i overgangsperioder: 
- overgangsstønad ved sykdom, kapittel 7 
- overgqTigsstønad til enslig mor eller far, ka-

pittel 8 
- overgangsstønad til tidligere familiepleier, 

kapittel 9 

Langtidsytelser til livsopphold: 
- uførepensjon, kapittel 10 
- etterlattepensjon, kapittel 11 
- alderspensjon, kapittel 12 

Ytelser til å dekke bestemte utgifter: 
- stønad ved helsetjenester, kapittel 13 

stønad ved langvarig sykdom, skade eller 
lyte (attføringsstønad, hjelpestønad og 
grunnstønad), kapittel 14 
fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og ut
dqTiningsstønad, kapittel 15 
stønad ved gravferd, kapittel 16 

Ytelser ved yrkesskade: 
- vilkår for yrkesskadedekning, kapittel 1 7 
- menerstatning ved yrkesskade, kapittel 18 

Forvaltningsmessige bestemmelser: 
- administrasjon, kapittel 19 
- saksbehandling i.trygdesaker, kapittel 20. 
- utbetaling, kapittel 21 

Finansielle bestemmelser: 
- finansiering, kapittel 22 
- saksbehandling i avgiftssaker m.m., kapittel 

23 

Avsluttende bestemmelser: 
- forskjellige bestemmelser, kapittel 24 
- ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, 

kapittel 25 
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Kapittel 2 Medlemskap 

§ 2-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

hvem som er medlemmer i folketrygden. 
Medlemmenes rettigheter og plikter følger av 
de enkelte kapitler i loven. 

Bestemmelser om 
- medlemskap for personer som er bosatt i 

Norge eller oppholder seg her, står i§§ 2-2 
til 2-6 

- medlemskap for personer som er på Sval
bard, på Jan Mayen, i norske biland eller 
på kontinentalsokkelen, står i §§ 2-7. og 2-8 

- medlemskap for personer som er bosatt 
utenfor Norge, står i §§ 2-9 til 2-11 

- medlemskap som gir · trygdedekning bare 
ved yrkesskade og dødsfall, står i § 2-12 

- opphør av medlemskap står i§§ 2-13 til 2-16. 

§ 2-2 Personer som er bosatt i Norge 
Alle som er bosatt i Norge, er pliktige med

lemmer i trygden. 
Bosatt i Norge er den som har oppholdt seg 

i landet i minst 12 måneder. Også den som 
har oppholdt seg her i kortere tid, regnes som 
bosatt dersom det er mest sannsynlig at opp
holdet vil vare mer enn 12 måneder. Ved vur
deringen skal det legges vekt på hva som er 
hensikten med oppholdet, og om vedkomm
ende har sitt hjem, sin familie og sine eiende-
ler i Norge. · 

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke 
varer mer enn 12 måneder, regnes vedkomm
ende fortsattsom bosatt her. 

§ 2-3 Arbeidstakere i Norge 
En arbeidstaker (se § 3-22) er pliktig med

lem i trygden dersom han eller hun arbeider 
i Norge for en arbeidsgiver som har ansvar for 
å melde vedkommende inn i arbeidstakerre
gisteret (se § 24-2). Dette gjelder selv om ar
beidstakeren ikke er bosatt i Norge. 

§ 2-4 Unntak for ambassadepersonell o.a. 
En arbeidstaker (se § 3-22) hos en fremmed 

stat eller i en internasjonal organisasjon er 
unntatt fra pliktig medlemskap. Det samme 
gjelder en arbeidstaker hos en slik person. En 
arbeidstaker som var pliktig medlem før an
settelsen, beholder likevel medlemskapet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som er unntatt etter 
første ledd, er også unntatt fra pliktig med
lemskap. En ektefelle som var pliktig medlem 
før ekteskapet ble inngått, beholder likevel 
medlemskapet. 

§ 2-5 Medlemmer i utenlandske trygdeord
ninger 

Den som godtgjør at han eller hun er til
fredsstillende dekket etter en obligatorisk 

utenlandsk trygdeordning, kan unntas fra 
pliktig medlemskap i opptil tre år. 

Dersom vedkommende bor sammen med 
og forsørger ektefelle og/eller barn, skal spørs
målet om unntak fra medlemskap vurderes 
samlet for hele familien. 

§ 2-6 Frivillig medlemskap for personer i 
Norge 

Den som er bosatt i Norge eller oppholder 
seg her, men som ikke er pliktig medlem i 
trygden, kan bli tatt opp som frivillig medlem 
dersom dette etter en samlet vurdering er ri
melig. 

V ed vurderingen av spørsmålet om en per
son kan tas opp som frivillig medlem, legges 
det vekt på 
- om søkeren tidligere har vært medlem i 

trygden, 
- om søkeren er medlem i en utenlandsk tryg

deordning, 
- om ektefellen er medlem i trygden, 

hvor lenge søkeren har oppholdt seg 
Norge, 
hvor lenge søkeren skal oppholde seg i 
Norge, 

- hvor sterk tilknytning søkeren ellers har til 
det norske samfunnet. 
Medlemskapet kan 

a) gi full trygdedekning etter loven, eller 
b) omfatte sykepenger etter kapittel 4, stønad 

ved fødsel, adopsjon og barneomsorg etter 
kapittel 5, og stønad ved helsetjenester et
ter kapittel 13. 

§ 2-7 Medlemskap på Svalbard, på Jan 
Mayen og i norske biland 

Et medlem i trygden som bosetter seg eller 
tar opphold på Svalbard, på Jan Mayen eller 
i et norsk biland, beholder medlemskapet. 

En person som ikke er med i trygden, blir 
medlem dersom han eller hun tar arbeid for 
en arbeidsgiver som har ansvar for å melde 
vedkommende inn i arbeidstakerregisteret (se 
§ 24-2), og som driver virksomhet på Sval
bard, på Jan Mayen eller i et norsk biland. 

§ 2-8 Arbeidstakere på kontinentalsokkelen 
En arbeidstaker (se § 3-22) er pliktig med

lem i trygden dersom han eller hun arbeider 
med leting etter eller utvinning av olje eller 
gass på den norske delen av kontinentalsokke
len for en arbeidsgiver som har ansvar for å 
melde vedkommende inn i arbeidstakerregis
teret (se § 24-2). Dette gjelder selv om arbeids
takeren ikke er bosatt i Norge. 

§ 2~9 Pliktig medlemskap for personer uten
for Norge 

En person som er bosatt utenfor Norge, er 
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pliktig medlem i trygden dersom han eller 
hun er 
a) norsk statsborger og arbeidstaker i den 

norske stats tjeneste, 
b) norsk statsborger og arbeidstaker hos en 

person som nevnt i bokstav a, 
c) norsk statsborger og arbeidstaker på et 

norskregistrert skip i utenriksfart, 
d) norsk statsborger og arbeidstaker på en 

norskregistrert boreplattform utenfor den 
norske delen av kontinentalsokkelen, 

e) norsk statsborger og arbeidstaker i et norsk 
sivilt luftfartsselskap, 

f) norsk statsborger og studerer i utlandet 
med lån eller stipend fra Statens lånekasse 
for utdanning, 

g) i Forsvarets tjeneste i utlandet, 
h) militærperson som er stilt til rådighet for 

De forente nasjoner, eller som deltar i en 
humanitær hjelpeaksjon, eller 

i) utsendt av den norske stat som fredskorps
deltaker eller som ekspert for tjenestegjø
ring i et utviklingsland. 

Det er et vilkår for medlemskap etter bok
stav g, h eller i at vedkommende har vært 
medlem i trygden i minst tre av de siste fem 
kalenderårene før tjenesten i utlandet be
gynte, og at han eller hun har nær tilknytning 
til det norske samfunnet. 

Ektefelle og barn som bor sammen rned og 
forsørges av en person som nevnt i første ledd, 
er pliktige medlemmer i trygden. 

§ 2°10 Frivillig medlemskap for personer 
utenfor Norge 

En person som er bosatt utenfor Norge, og 
som ikke er medlem i trygden etter bestem
melsene i dette kapitlet, har rett til å bli med
lem dersom han eller hun 
a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt hos 

en arbeidsgiver som har ansvar for å melde 
vedkommende inn i arbeidstakerregisteret 
(se § 24-2), 

b) studerer ved universitet eller høgskole i 
utlandet, 

c) har et offentlig oppdrag eller et offentlig 
stipend i utlandet, 

d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven 
og har minst 30 års trygdetid (se § 3-14), 

e) er ektefelle eller barn til en norsk statsbor
ger som er i den norske stats tjeneste i ut
landet, eller 

f) er ektefelle eller barn til en arbeidstaker 
hos en norsk statsborger som er i den 
norske stats tjeneste i utlandet. 

Også andre personer enn· de som går inn 
under første ledd, kan tas opp i trygden når 
særlige grunner gjør det rimelig. 

Det er et vilkår for medlemskap at ved
kommende har vært medlem i trygden i rninst 

tre av de siste fem kalenderårene før søknads
tidspunktet, og at han eller hun har nær til
knytning til det norske samfunnet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som er medlem i tryg
den etter første eller andre ledd, kan bli med
lemmer med srunme trygdedekning som for
sørgeren, 

§ ·2-11 Trygdedekning ved frivillig medlem
skap utenfor Norge 

En person som er frivillig medlem etter be
stemmelsene i § 2-10, kan få følgende trygde
dekning: 
a) stønad ved helsetjenester etter kapittel 13 
b) pensjon etter kapittel 10, 11 eller 12, eller 
c) full trygdedekning etter loven med unntak 

av ytelser ved yrkesskade. 

§ 2-12 Medlemskap som gir trygdedekning 
bare ved yrkesskade og dødsfall 

En utenlandsk statsborger som ikke er bo
satt i Norge, er pliktig medlem i trygden med 
rett til ytelser ved yrkesskade og dødsfall der
som han eller hun er arbeidstaker 
a) på et norskregistrert skip i utenriksfart 
b) på et norsk fiskefartøy 
c) på en norskregistrert boreplattform utenfor 

den norske delen av kontinentalsokkelen, 
eller 

d) i et norsk sivilt luftfartsselskap. 
Ved yrkesskade (se kapittel 17) har et med

lem som nevnt i første ledd rett til sykepenger 
etter kapittel 4, overgangsstønad ved sykdom 
etter kapittel 7, uførepensjon etter kapittel 10, 
etterlattepensjon etter kapitel 11, stønad ved 
helsetjenester etter kapittel 13 og menerstat
ning etter kapittel 18. Ved dødsfall har med
lemmet rett til gravferdsstønad etter kapittel 
16. 

En utenlandsk statsborger som ikke er 
bosatt i Norge, er likevel unntatt fra medlem
skap etter bestemmelsen i første ledd dersom 
han eller hun er arbeidstaker hos en uten
landsk arbeidsgiver på et norskregistrert 
cruiseskip. 

En utenlandsk statsborger som har vært 
ansatt på et norskregistrert skip, skal fortsatt 
være medlem i trygden under en hjemreise 
som rederen bekoster etter at tjenesten er 
slutt. 

§ 2-13 Opphør av pliktig medlemskap 
Pliktig medlemskap i trygden bpphører der

som medlemmet 
a) har oppholdt seg i utlandet i 12 måneder, 

eller 
b) tar opphold i utlandet som skal vare mer 

enn 12 måneder. 
Pliktig medlemskap i trygden opphører 
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straks når medlemmet kommer i arbeid i ut
landet eller på et skip som er registrert i utlan
det. Dette gjelder ikke når vedkommende tar 
arbeid hos en arbeidsgiver som er registrert i 
Norge. 

§ 2-14 Fortsatt medlemskap for arbeidsta
kere som oppholder seg i Norge 

Den som er medlem i trygden etter § 2-3, 
og som fortsatt oppholder seg i Norge, skal 
være medlem i opptil en måned etter at tje
nesten er slutt. 

§ 2-15 Fortsatt medlemskap utenfor Norge 
etter at tjenesten eller studiene er 
slutt 

En person som nevnt i § 2-9 skal være med
lem i trygden i opptil tre måneder etter at tje
nesten eller studiene er slutt. 

Medlemskapet varer likevel så lenge han 
eller .hun 

a) mottar sykepenger eller fødselspenger el
ler er under behandling i sykehus 

b) er godtatt som arbeidssøkende hos norsk 
arbeidsformidling eller mønstringsmyn
dighet, eller 

c) er ansatt i ny tjeneste som nevnt i § 2-9 
uten å ha begynt i tjenesten. 

Fortsatt medlemskap i trygden etter denne 
paragrafen gjelder også ektefelle og/eller barn 
som bor sammen med og forsørges av ved
kommende. 

§ 2-16 Opphør av medlemskap for frivillige 
medlemmer 

Medlemskapet for et frivillig medlem i 
Norge opphører når han eller hun flytter fra 
Norge. 

Medlemskapet opphører for et frivillig med
lem som har fått pålegg om å betale avgift til 
trygden, men ikke betaler avgiften. 

Kapittel 3 Grunnbegreper 

§ 3-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

noen grunnbegreper i folketrygdloven. Videre 
inneholder kapitlet hovedprinsippene for be
regning av de forskjellige komponentene som 
utgjør ytelser til livsopphold. 

Bestemmelser om 
- grunnbeløpet står i § 3-2 
- pensjonsgivende inntekt står i §§ 3-3 og 3-4 
- pensjonspoeng står i §§ 3-5 tn 3-10 
- pensjonspoengtall står i § 3-11 
- sluttpoengtall står i § 3-12 
- poengår står i § 3-13 
- trygdetid står i § 3-14 
- grunnpensjon står i § 3-15 
- tilleggspensjon står i § 3-16 
- særtillegg står i § 3-17 
- ektefelletillegg og barnetillegg står i § 3-18 
- sivilstand står i § 3-19 
- barn står i § 3-20 
- flyktning står i § 3-21 
- arbeidstaker står i § 3-22 
- oppdragstaker står i § 3-23 
- selvstendig næringsdrivende står i § 3-24. 

§ 3-2 Grunnbeløpet 
Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som 

har betydning for retten til ytelser og for .stør
relsen på ytelser etter denne loven. 

Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget, og 
reguleres ved endring i det alminnelige inn
tektsnivået. 

Stortinget gir bestemmelser om regulering 
av grunnbeløpet. 

§ 3-3 Pensjonsgivende inntekt - hovedregler 
Som pensjonsgivende inntekt regnes 

a) lønn og annen godtgjørelse for arbeidstaker 
(se § 3-22) 

b) vederlag for oppdragstaker (se § 3-23) 
c) inntekt for selvstendig næringsdrivende 

(se§ 3-24) 
d) godtgjørelse til medlem av styre, utvalg, 

råd og lignende 
e) ytelser til livsopphold etter kapitlene 4, 5 

og 6. 
Pensjonsgivende inntekt fastsettes for hvert 

kalenderår fra og med det året medlemmet 
fyller 17 år, til og med det året medlemmet 
fyller 69 år. 

Naturalytelser og overskudd på godtgjørelse 
som skal dekke utgifter i forbindelse med ut
førelse av arbeid, oppdrag eller verv som 
nevnt i bokstavene a, b og d, regnes som pen
sjonsgivende inntekt etter den verdi som leg
ges til grunn ved utligningen av inntektsskat
ten. 

Dersom medlemmet ikke betaler avgift til 
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folketrygden (se § 22-3), reduseres den pen
sjonsgivende inntekten tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om pensjons
givende inntekt og om beregningsgrunnlaget 
for medlemsavgift. 

Særbestemmelser om beregning av pen
sjonsgivende inntekt for selvstendig nærings
drivende står i § 3-4. 

§ 3-4 Beregning av pensjonsgivende næ
ringsinntekt 

Utgangspunktet for beregningen av pen
sjonsgivende inntekt for selvstendig nærings
drivende som personlig deltar i driften, er den 
skattepliktige næringsinntekten uten fradrag 
for gjeldsrenter. 

Følgende inntektsposter regnes ikke med: 
a) Inntekt av bankinnskudd, obligasjoner, ak

sjer og annen finanskapital. 
b) Inntekt ved bortleie av fast eiendom og av 

rettigheter til slik eiendom. Inntekt av ar
beider- og funksjonærboliger som helt eller 
delvis tjener næringens behov, skal likevel 
regnes med. Også inntekt av bruttolignede 
hus på gårdsbruk som disponeres av går
dens bruker, ansatte eller kårfolk, skal reg
nes med. 

c) Gevinst ved avhendelse av aksjer og andre 
finansobjekter. 

d) Gevinst ved avhendelse av tomt utenfor 
næring. 

e) Gevinst ved avhendelse av ikke-avskriv
bare driftsmidler. 

Fra inntekten trekkes det et standardfradrag 
på 10 prosent. 

Deretter trekkes netto gjeldsrenter fra, dvs. 
gjeldsrenter redusert med inntekt som nevnt 
i andre ledd bokstav a og bokstav b første 
punktum. Det gjøres likevel ikke fradrag med 
den del av netto gjeldsrenter som er under 20 
prosent av inntekten før standardfradraget, og 
heller ikke med den del av netto gjeldsrenter 
som er over 75 prosent av denne inntekten. 

Departementet gir forskrifter om pensjons
givende inntekt for selvstendig næringsdriv
ende. 

§ 3-5 Pensjonspoeng 
Pensjonspoeng er en beregningsfaktor som 

brukes ved beregning av tilleggspensjon etter 
kapitlene 10, 11 og 12. 

Ved beregningen av tilleggspensjonen reg
nes det med 
a) faktiske pensjonspoeng, som er opptjent 

ved pensjonsgivende inntekt, se §§ 3-6 og 
3-7, 

b) framtidige pensjonspoeng som benyttes 
ved beregning av uførepensjon, og som gis 
for hvert år fra og med det året vedkomm
ende fikk rett til uførepensjon, til og med 

det året vedkommende fyller 66 år, se 
§§ 3-8 og 3-9, 

c) framtidige pensjonspoeng som benyttes 
ved beregning av etterlattepensjon, og som 
gis for hvert år fra og med året for dødsfal
let til og med året da vedkommende ville 
ha fylt 66 år, se § 11-6 andre ledd, 

d) godskrevne pensjonspoeng, som gis for 
hvert år vedkommende har mottatt uføre
pensjon eller etterlattepensjon med til
leggspensjon beregnet på grunnlag av 
framtidige pensjonspoeng, se bokstavene b 
og c og§ 3-10. 

§ 3-6 Opptjening av pensjonspoeng - hoved
regler 

Et medlem opptjener pensjonspoeng for 
hvert kalenderår han eller hun har en pen
sjonsgivende inntekt som overstiger grunnbe
løpet. 

Pensjonspoengene beregnes ved at den del 
av den pensjonsgivende inntekten som over
stiger grunnbeløpet, divideres med grunnbe
løpet. 

Er grunnbeløpet blitt endret i løpet av ka
lenderåret, skal det gjennomsnittlige grunn
beløpet legges til grunn. 

Ved beregningen av pensjonspoengene skal 
det ses bort fra inntekt over tolv ganger 
grunnbeløpet. Av inntekt mellom åtte og tolv 
ganger grunnbeløpet skal bare en tredel tas 
med. 

Poengtallet fastsettes med to desimaler. 

§ 3-7 Opptjening av pensjonspoeng for med
lemmer som mottar uførepensjon 

Når et medlem mottar hel uførepensjon (se 
§ 10-15), beregnes pensjonspoengene ved at 
den pensjonsgivende inntekten divideres med 
grunnbeløpet. Medlemmet kan opptjene opp-

~ til 0,5 pensjonspoeng for hvert år. 
Når et medlem mottar gradert uførepensjon 

(se § 10-15), gjøres det først et fradrag i den 
pensjonsgivende inntekten med en så stor 
prosent av grunnbeløpet som svarer til den 
gjenværende arbeidsevnen. Deretter beregnes 
pensjonspoengene ved at differansen divide
res med grunnbeløpet. 

Begrensninger i adgangen til å få medregnet 
opptjente pensjonspoeng i pensjonspoengtal
let går fram av § 3-11. 

For det året inntektsevnen/arbeidsevnen ble 
nedsatt, regnes det med 
a) opptjente pensjonspoeng på grunnlag av 

medlemmets pensjonsgivende inntekt, se 
§ 3-6, eller 

b) framtidige pensjonspoeng, se §§ 3-8 og 3-9. 
Det alternativet som er gunstigst for med
lemmet, legges til grunn. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
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tilsvarende for personer som mottar avtalefes
tet pensjon med statstilskott. 

§ 3-8 Framtidige pensjonspoeng for uføre
pensjonister - hovedregler 

Den som har fått sin inntektsevne/arbeids
evne nedsatt med minst halvparten på grunn 
av sykdom, skade eller lyte, har rett til å få 
framtidige pensjonspoeng etter denne para
grafen. Det er et vilkår at vedkommende da 
han eller hun ble arbeidsufør, 
a) hadde en årlig pensjonsgivende inntekt (se 

§§ 3-3 og 3-4) minst så stor som grunnbelø
pet 

b) hadde opptjent pensjonspoeng i det nær
mest foregående året, eller 

c) hadde opptjent pensjonspoeng i minst to 
av de nærmest foregående fire årene. 

Framtidige pensjonspoeng gis for hvert år 
fra og med det året vedkommendes inntekts
evne/arbeidsevne ble nedsatt, til og med det 
året vedkommende fyller 66 år. 

De framtidige pensjonspoengene beregnes 
etter det av de to følgende alternativene som 
er gunstigst for vedkommende: 
a) De framtidige pensjonspoengene for hvert 

år settes til gjennomsnittet av pensjonspo
engene for de tre siste årene før vedkom
mendes inntektsevne/arbeidsevne ble ned
satt. 

b) De framtidige pensjonspoengene for hvert 
år settes til gjennomsnittet av de pensjons
poengene vedkommende har opptjent i 
halvparten av alle årene fra og med året 
da vedkommende fylte 17 år, til og med 
året før inntektsevnen/arbeidsevnen ble 
nedsatt. Arene med de høyeste poengtal
lene legges til grunn. Dersom det samlede 
antall år blir et ulikt tall, skal tallet avrun
des oppover. 

§ 3-9 Spesielt om framtidige pensjonspoeng 
for unge uføre 

Et medlem som før fylte 22 år har fått sin 
inntektsevne/arbeidsevne nedsatt med minst 
halvparten på grunn av sykdom, skade eller 
lyte, får medregnet framtidige pensjonspoeng 
med minst 3 for hvert år. 

Framtidige pensjonspoeng etter denne para
grafen gis for hvert år fra og med det året 
medlemmets inntektsevne/arbeidsevne ble 
nedsatt, til og med det året vedkommende 
fyller 66 år. Det skal likevel ikke regnes med 
pensjonspoeng for år før medlemmet fyller 20 
år. 

Tilleggspensjon etter denne paragrafen kan 
ytes tidligst fra og med den måneden medlem
met fyller 20 år. 

§ 3-10 Godskriving av pensjonspoeng for 
uførepensjonister 

Den som mottar uførepensjon med tilleggs
pensjon beregnet på grunnlag av framtidige 
pensjonspoeng (se §§ 3-8 og 3-9), får godskre
vet pensjonspoeng etter paragrafen her for 
hvert år han eller hun mottar slik pensjon. 

Dersom pensjonisten mottar hel uførepen
sjon, skal de godskrevne pensjonspoengene 
svare til de framtidige pensjonspoengene. 

Dersom pensjonisten mottar gradert uføre
pensjon, skal de · godskrevne pensjonspoen
gene svare til en så stor del av de framtidige 
pensjonspoengene som den graderte pensjo
nen utgjør av hel uførepensjon. For det året 
inntektsevnen/arbeidsevnen ble nedsatt, skal 
de godskrevne pensjonspoengene svare til de 
framtidige pensjonspoengene. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
tilsvarende for den som mottar avtalefestet 
pensjon med statstilskott. 

§ 3-11 Fastsetting av pensjonspoengtall 
En person får fastsatt et pensjonspoengtall 

for hvert år han eller hun har opptjent pen
sjonspoeng i (se§§ 3-6 og 3-7) og/eller er god
skrevet pensjonspoeng for (se § 3-10). Pen
sjonspoengtallet for året utgjør summen av 
opptjente og godskrevne pensjonspoeng. 

For år da vedkommende har mottatt hel 
uførepensjon, kan han eller hun ikke få med
regnet opptjente pensjonspoeng (se§ 3-7) hvis 
de godskrevne pensjonspoengene (se § 3-10) 
er 4 eller høyere. Hvis de godskrevne pen
sjonspoengene er mindre enn 4, kan ved
kommende få medregnet en så stor del av de 
opptjente pensjonspoengene at summen av 
de opptjente pensjonspoengene og de god
skrevne pensjonspoengene blir høyst 4. 

For år da vedkommende har mottatt gradert 
uførepensjon, kan summen av de opptjente 
og de godskrevne pensjonspoengene (se §§ 3-7 
og 3-10) ikke overstige de framtidige pen
sjonspoengene (se §§ 3-8 og 3-9). Summen kan 
likevel utgjøre opptil 4 pensjonspoeng. 

Det regnes bare med pensjonspoengtall opp 
til 8,33. Se § 3-6. 

§ 3-12 Sluttpoengtall 
Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 

høyeste pensjonspoengtallene (se§ 3-11). Har 
en person pensjonspoengtall for mindre enn 
20 år, er sluttpoengtallet gjennomsnittet av 
alle poengtallene. 

§ 3-13 Poengår 
Et poengår er et kalenderår etter 1. januar 

1967 som en person har opptjent pensjonspo
eng i, har framtidige pensjonspoeng for eller 
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er godskrevet pensjonspoeng for. Se§§ 3-5 til 
3-10. 

§ 3-14 Trygdetid 
Trygdetid er en beregningsfaktor som bru

kes ved beregning av ytelser til livsopphold 
etter kapitlene 10, 11 og 12. 

Som trygdetid regnes tidsrom etter 1. januar 
1967 da en person har vært medlem i trygden 
mellom fylte 16 år og fylte 67 år. 

Et kalenderår som medlemmet har opptjent 
pensjonspoeng i, regnes som et helt års tryg
detid. 

Som trygdetid regnes også 
a) kalenderår da medlemmet fyller 67, 68 el

ler 69 år og opptjener pensjonspoeng, 
b) tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 

1967 dersom vedkommende da ville ha fylt 
vilkårene for medlemskap etter kapittel 2, 

c) framtidig trygdetid for en uførepensjonist 
etter kapittel 10 for tidsrommet fra ved
kommende ble arbeidsufør til han eller 
hun fyller 67 år, 

d) framtidig trygdetid for en etterlattepensjo
nist etter kapittel 11 for tidsrommet fra 
dødsfallet til den avdøde ville ha fylt 67 år, 

e) tidsrom da en person uten å være medlem 
har mottatt uførepensjon etter kapittel 10 
eller etterlattepensjon etter kapittel 11 be
regnet på grunnlag av framtidig trygdetid 
etter bokstav c eller d . 

§ 3-15 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av 

trygdetid (se§ 3-14), og er uavhengig av tidli
gere inntekt. 

Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at 
vedkommende har minst tre års trygdetid. 

Full grunnpensjon ytes til den som har 
minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er 
kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende 
mindre. 

§ 3-16 Tilleggspensjon 
Tilleggspensjonen beregnes på grunnlag av 

tidligere pensjonsgivende inntekt uttrykt ved 
sluttpoengtallet, og ut fra hvor mange poengår 
vedkommende har. Se §§ 3-12 og 3-13. 

Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon 
at vedkommende har minst tre poengår. 

Full tilleggspensjon utgjør 45 prosent av 
grunnbeløpet multiplisert med sluttpoengtal
let. 

Full tilleggspensjon ytes til den som har 
minst 40 poengår. Har vedkommende færre 
poengår, blir tilleggspensjonen tilsvarende 
mindre. 

For personer som er født før 1937, gjelder 
følgende særbestemmelser: 

a) For dem som er født i et av årene 1898-
1917, skal 40 poengår i fjerde ledd erstattes 
med 20 poengår. 

b) For dem som er født i et av årene 1918-
1936, skal 40 poengår i fjerde ledd erstattes 
med 20 poengår pluss 1 poengår for hvert 
år vedkommende er født senere enn 1917. 

Tilleggspensjon etter særbestemmelsene i 
femte ledd beregnes på grunnlag av opptil 4 
pensjonspoeng for det enkelte år. Tilleggspen
sjon for den del av poengtallet som overstiger 
4, beregnes etter de vanlige bestemmelsene i 
fjerde ledd. 

Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon 
etter femte og sjette ledd at vedkommende 
har minst 10 års trygdetid før 1967 (se § 3-14 
fjerde ledd bokstav b). Dette vilkåret gjelder 
ikke for flyktninger (se § 3-21). 

§ 3-17 Særtillegg 
Særtillegg er en ytelse til personer som 

mottar grunnpensjon og som ikke har rett til 
tilleggspensjon, eller som har lav tilleggspen
sjon. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid (se § 3-14). Dersom trygdeti
den er kortere, blir særtillegget tilsvarende 
mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon. 

§ 3-18 Ektefelletillegg og barnetillegg 
Det ytes ektefelletillegg og/eller barnetil

legg til den som mottar overgangsstønad ved 
sykdom, uførepensjon eller alderspensjon, 
hvis han eller hun forsørger ektefelle og/eller 
barn. 

Bestemmelser om ektefelletillegg står i §§ 
7-11, 10-12 og 12-7. 

Bestemmelser om barnetillegg står i§§ 7-11, 
10-13 og 12-8. 

§ 3-19 Sivilstand 
Når en persons rettsstilling etter denne lo

ven er avhengig av om vedkommende er ugift, 
gift, separert eller skilt, er det avgjørende om 
ekteskap er inngått eller oppløst etter lov 
31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning 
av egteskap. Likestilt med slikt ekteskap er 
utenlandsk ekteskap som anerkjennes i 
Norge. 

Ekteskapet består i separasjonstiden, og 
opphører ved skilsmisse eller død. 

§ 3-20 Barn 
Med barn menes personer under 18 år. 
Når en persons rettsstilling etter denne lo

ven er avhengig av om vedkommende har 
barn, gjelder bestemmelsene i lov 8. april 1981 
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nr. 7 om barn og foreldre og i lov 28. februar 
1986 nr. 8 om adopsjon. 

§ 3-21 Flyktning 
Med flyktning menes i denne loven en per

son som er innvilget asyl i Norge, eller som 
har fått reisebevis for utlendinger etter § 19 
andre ledd i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlen
dingers adgang til riket og deres opphold her. 

En person med norsk statsborgerskap kan 
likestilles med en flyktning dersom han eller 
hun i det vesentlige er i samme stilling som 
en flyktning. 

§ 3-22 Arbeidstaker 
Med arbeidstaker menes enhver som arbei

der i en annens tjeneste for lønn eller annen 
godtgjørelse. 

Ved avgjørelsen av om en person skal reg
nes som arbeidstaker, legges det vekt på 
- om det foreligger en arbeidsavtale, 
- om vedkommende har stilt sin arbeidskraft 

til disposisjon for en annen person (arbeids
giveren), 

- om vedkommende er underlagt en annen 
persons (arbeidsgiverens) instruksjonsmyn
dighet og tilsyn, 

- om vedkommende har plikt til å utføre ar
beidet personlig, 

- om vedkommende benytter en annens (ar
beidsgiverens) redskaper, materialer og lo
kaler, 

- om det er avtalt at godtgjørelsen skal utbeta
les med jevne mellomrom. 

§ 3-23 Oppdragstaker 
Med oppdragstaker menes enhver som utfø

rer arbeid utenfor tjeneste (oppdrag) mot ve
derlag, men uten å være selvstendig nærings
drivende (se § 3-24). 

Utkasteets § 3-24 Selvstendig næringsdriv
ende 

Med selvstendig næringsdrivende menes 
enhver som for egen regning og risiko driver 
en vedvarende virksomhet som er egnet til å 
gi nettoinntekt. 

Ved avgjørelsen av om en person skal reg
nes som selvstendig næringsdrivende, legges 
det vekt på 
- om virksomheten har et visst omfang, 
- om vedkommende har ansvaret for resulta-

tet av virksomheten, 
- om vedkommende har arbeidstakere i sin 

tjeneste eller nytter oppdragstakere, 
- om vedkommende driver virksomheten fra 

et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.), 
- om vedkommende tar den økonomiske risi

koen for virksomheten, 
- om vedkommende bruker egne driftsmidler. 

Som selvstendig næringsdrivende anses en 
innehaver av et ansvarlig enmannsforetak og 
et ansvarlig medlem av et selskap med per
sonlig solidarisk ansvar, et kommandittsel
skap eller et stille selskap. 

Kapittel 4 Sykepenger 

§ 4-1 Innledning 
Formålet med sykepenger er å dekke utgif

ter til livsopphold for yrkesaktive medlemmer 
som er midlertidig arbeidsuføre. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til sykepenger står 

i §§ 4-2 til 4-7 
- sykepengegrunnlag står i § 4-8 

sykepengedager står i §§ 4-9 og 4-10 
- graderte sykepenger står i § 4-11 
- sykepenger etter fødsel og adopsjon står i 

§ 4-12 
- sykepenger til arbeidstakere står i §§ 4-13 

til 4-28 
- sykepenger til selvstendig næringsdrivende 

står i §§ 4-29 til 4-32 
- sykepenger til oppdragstakere står i §§ 4-33 

og 4-34 

- sykepenger til medlemmer med kombinerte 
inntekter står i §§ 4-35 til 4-37 

- sykepenger til særskilte grupper står i 
§§ 4-38 til 4-40 

- forholdet til andre folketrygdytelser står i 
§§ 4-41 til 4-44 

- sykepenger under institusjonsopphold står i 
§§ 4-45 og 4-46 

- sykepenger ved yrkesskade står i § 4-4 7. 

I GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 4-2 Tap av arbeidsinntekt 
Det er et vilkår for rett til sykepenger at 

medlemmet er yrkesaktiv og har tapt pen
sjonsgivende inntekt (se §§ 3-3 og 3-4) på 
grunn av arbeidsuførhet som nevnt i § 4-4. 
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Likevel ytes det sykepenger til et medlem 
som er for ung til å få fastsatt pensjonsgivende 
inntekt. 

Inntektsgrunnlaget for sykepenger (syke
pengegrunnlaget, se § 4-8) må utgjøre minst 
50 prosent av grunnbeløpet. Dette gjelder li
kevel ikke for retten til sykepenger i arbeids
giverperioden (se §§ 4-15 og 4-16). 

· § 4-3 Opptjeningstid 
For å få rett til sykepenger må medlemmet 

ha vært i arbeid i minst to uker umiddelbart 
før han eller hun ble arbeidsufør ( opptjenings
tid). Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig 
grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. 

Likestilt med forutgående arbeid er tidsrom 
da medlemmet har mottatt en ytelse til livs
opphold etter kapittel 4, 5 eller 6. 

§ 4-4 Arbeidsuførhet 
Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør 

på grunn av sykdom eller skade. 
Som arbeidsufør anses også den som må 

være borte fra arbeidet 
a) fordi vedkommende er under behandling 

som vesentlig finansieres av det offentlige, 
og som varer minst en arbeidsdag, 

b) fordi vedkommende gjennomgår yrkesret
tet attføring (se § 14-4), 

c) fordi vedkommende er til nødvendig 
kontrollundersøkelse som krever minst 24 
timers fravær, reisetid medregnet, 

d) fordi helse- og sosialstyret har nedlagt for
bud mot at vedkommende arbeider på 
grunn av smittefare, 

e) i forbindelse med at vedkommende er do
nor, 

f) i forbindelse med svangerskapsavbrudd, 
eller 

g) i forbindelse med sterilisering. 
Ved arbeidsuførhet i forbindelse med et 

kosmetisk inngrep ytes det sykepenger bare 
hvis inngrepet er medisinsk begrunnet. 

§ 4-5 Dokumentasjon av arbeidsuførhet 
For at medlemmet skal få rett til sykepen

ger, må arbeidsuførheten dokumenteres med 
legeerklæring. Dette gjelder ikke i arbeidsgi
verperioden når arbeidstakeren har rett til å 
nytte egenmelding. Se §§ 4-15, 4-16, 4-20 og 
4-21. 

Legeerklæring kan ikke godtas for tidsrom 
før medlemmet ble undersøkt av lege (syk
meldingstidspunktet). En legeerklæring for 
tidsrom før medlemmet søkte lege, kan like
vel godtas dersom medlemmet har vært for
hindret fra å søke lege og det er godtgjort at 
han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidli
gere tidspunkt. 

Når arbeidsuførheten har vart i åtte uker, 

må det legges fram en særskilt melding fra 
lege for at medlemmet skal få utbetalt syke
penger fra trygden. Denne meldingen skal 
inneholde en vurdering av mulighetene for at 
vedkommende kan bli arbeidsfør igjen, og en 
redegjørelse for det videre behandlingsopp
legg. 

En slik melding kreves likevel ikke dersom 
a) medlemmet er innlagt i helseinstitusjon, 
b) legen har vært forhindret fra å skrive mel

dingen på grunn av uforutsette forhold, el
ler 

c) lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne 
med at medlemmet blir arbeidsfør igjen. 

§ 4-6 Medlemmets medvirkning 
Retten til sykepenger faller bort dersom 

medlemmet uten rimelig grunn unnlater å 
rette seg etter legens råd. Det samme gjelder 
dersom medlemmet opptrer på en måte som 
han eller hun bør forstå kan forverre helsetil
standen eller forlenge arbeidsuførheten. 

§ 4-7 Opphold i Norge/ i utlandet 
Det er et vilkår for rett til sykepenger at 

medlemmet oppholder seg i Norge. 
Likevel ytes det sykepenger i utlandet til 

a) en person som er medlem etter§ 2-9, 2-10 
eller 2-12, 

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

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
også ellers få sykepenger i en begrenset peri
ode under opphold i utlandet. Han eller hun 
må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil 
forverre helsetilstanden eller forlenge ar
beidsuførheten; 

§ 4-8 Sykepengegrunnlag 
Sykepengegrunnlaget er den inntekten som 

sykepengene skal regnes ut etter. 
Årsinntekt over seks ganger grunnbeløpet 

regnes ikke med i sykepengegrunnlaget. 
Når trygden yter sykepenger, utgjør syke

pengegrunnlaget pr. dag 1/260 av sykepenge
grunnlaget pr. år. 

Bestemmelser om fastsetting av sykepenge
grunnlaget står i §§ 4-24, 4-25, 4-26 og 4-30, 
§ 4-33 fjerde ledd og § 4-40 fjerde ledd. 

§ 4-9 Sykepengedager 
Trygden yter sykepenger for alle dagene i 

uken unntatt lørdag og søndag. 

§ 4-10 Antall sykepengedager 
Når et medlem har mottatt sykepenger fra 

trygden i til sammen 250 sykepengedager i 
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de tre siste årene, opphører retten til sykepen
ger fra trygden. 

Et medlem · som i 26 uker ikke har mottatt 
sykepenger fra trygden, overgangsstønad ved 
sykdom eller hel uførepensjon, kan igjen få 
rett til sykepenger fra trygden i 250 sykepen
gedager. 

Til et medlem som mottar gradert alders
pensjon, ytes det sykepenger bare i 90 syke
pengedager, se § 4-44. Bestemmelsen i andre 
ledd om ny rett til sykepenger gjelder tilsva
rende. 

§ 4-11 Graderte sykepenger 
Dersom medlemmet er delvis arbeidsufør, 

kan det ytes graderte sykepenger. Det er et 
vilkår at evnen til å utføre inntektgivende ar
beid er nedsatt med minst 20 prosent. Syke
penger etter denne bestemmelsen kan bare 
ytes på grunnlag av legeerklæring. 

Sykepengenes størrelse skal svare til reduk
sjonen i arbeidstid. Ved yrkesrettet attføring 
(se § 14-4) skal sykepengene svare til inntekts
tapet. 

§ 4-12 Sykepenger etter fødsel og adopsjon 
Etter en fødsel har et medlem rett til syke

penger i stønadsperioden for fødselspenger (se 
§§ 5-3 og 5-4) dersom han eller hun er helt 
ute av stand til å ta seg av barnet på grunn 
av egen sykdom eller skade. 

Det samme gjelder i stønadsperioden for 
adopsjonspenger (se § 5-7). 

Sykepenger i stønadsperioden for fødsels
penger eller adopsjonspenger ytes fra trygden. 
Bestemmelsen i § 4-3 om to ukers opptje
ningstid gjelder ikke. 

Il ARBEIDSTAKERE 

§ 4-13 Sykepengenes størrelse 
Til arbeidstakere (se § 3-22) ytes det syke

penger med 100 prosent av sykepengegrunn
laget. Se §§ 4-8, 4-24, 4-25 og 4-26. 

Det ytes feriepenger av sykepenger fra tryg
den etter bestemmelsene i § 4-28. 

§ 4-14 Sykepenger fra trygden 
Trygden yter sykepenger 

a) etter utløpet av arbeidsgiverperioden (se 
§ 4-16), 

b) når arbeidsgiveren har vært i arbeid i til 
sammen to uker umiddelbart før sykefra
været, men ikke hos samme arbeidsgiver, 

c) når arbeidsgiveren ikke plikter å yte syke
penger fordi arbeidsforholdet er opphørt, 

d) under streik eller lockout, etter bestem
melsene i § 4-27, 

e) under nødvendig kontrollundersøkelse 
som krever minst 24 timers fravær, se § 4-4 
bokstav c, 

f) når arbeidstakeren er donor, se § 4-4 bok
stave. 

§ 4-15 Sykepenger fra arbeidsgiveren 
For å få rett til sykepenger fra arbeidsgive

ren må arbeidstakeren ha arbeidet hos ar
beidsgiveren i minst to uker (opptjeningstid). 
Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i 
opptjeningstiden. 

Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, 
men igjen begynner å arbeide hos den samme 
arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidli
gere arbeidsforholdet med når opptjeningsti
den skal beregnes. 

Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst 
fra og med den dag arbeidstakeren har gitt 
melding om arbeidsuførheten til arbeidsgive
ren, såfremt det har vært mulig for arbeidsta
keren å gi slik melding. Plikten til å gi mel
ding gjelder også når det foreligger legeerklæ
ring. 

Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for 
de dager som det skulle ha vært utbetalt lønn 
for. 

Arbeidstakerens rett til sykepenger fra ar
beidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet 
opphører, dersom tidspunktet for opphøret 
var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod. 

§ 4-16 Beregning av arbeidsgiverperioder 
Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et 

tidsrom på opptil to uker (arbeidsgiverperio
den). 

Arbeidsgiverperioden regnes fra og med 
første fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet 
(sykefraværsdag). 

Når det er gått mindre enn to uker siden 
forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær 
regnes med i samme arbeidsgiverperiode. 

Når arbeidstakeren har vært i arbeid sam
menhengende i to uker etter et sykefravær, 
plikter arbeidsgiveren igjen å betale sykepen
ger for et tidsrom på opptil to uker ( en ny 
arbeidsgiverperiode). 

§ 4-17 Langvarig eller kronisk syke 
Dersom en arbeidstaker har sykdom, skade 

eller lyte som medfører risiko for særlig stort 
sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller ar
beidsgiveren søke om at trygden dekker utgif
tene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen 
virkning fra den dag trygdekontoret mottok 
søknaden. 

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i ar
beidsgiverperioden og får refusjon fra tryg
den. 
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§ 4-18 Forsikring mot ansvar for sykepenger 
i arbeidsgiverperioden 

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar 
for sykepenger i arbeidsgiverperioden 
a) når de samlede lønnsutbetalingene i det 

foregående året ikke overstiger 40 ganger 
grunnbeløpet, eller 

b) når arbeidsgiveren ansetter en arbeidsta
ker for under tre måneder. 

Forsikring etter bokstav a omfatter alle an
satte. Forsikring etter bokstav b tegnes for den 
enkelte arbeidstaker. 

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i ar
beidsgiverperioden og får refusjon fra tryg
den. 

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgif
ter til sykepenger og arbeidsgiveravgift av 
sykepenger utover tre fraværsdager i hvert 
tilfelle. Det er. et vilkår for refusjon at fravæ
ret i refusjonsperioden er dokumentert med 
legeerklæring. 

Departementet gir forskrifter om forsik
ringsordningen, herunder hvor stor · premien 
skal være, og hvordan den skal betales. 

§ 4-19 Trygdens ansvar når arbeidsgiveren 
ikke betaler 

Dersom en arbeidsgiver ikke . betaler syke
penger som han er forpliktet til å yte i arbeids
giverperioden, skal trygden utbetale sykepen
gene. Beløpet som er utbetalt, skal trygden 
kreve tilbake fra arbeidsgiveren. 

Beløpet, med renter, kan inndrives etter 
bestemmelsene som gjelder for inndriving av 
skatt, se lov 21. november 1952 nr. 2 om beta
ling og innkreving av skatt. 

§ 4-20 Egenmelding 
Med egenmelding menes det at arbeidstake

ren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsu
førhet på grunn av sykdom eller skade uten å 
legge fram legeerklæring. 

En arbeidstaker har rett til sykepenger i ar
beidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig 
eller muntlig egenmelding etter bestemmel
sene i §§ 4-21 og 4-22. 

§ 4-21 Rett til å nytte egenmelding 
For å få rett til å nytte egenmelding må ar

beidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i 
minst to måneder. 

Egenmelding kan nyttes for opptil tre dager 
i løpet av to uker. 

Varer arbeidsuførheten ut over de tre da
gene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgive
ren kreve legeerklæring. Dersom medlemmet 
ikke legger fram legeerklæring, faller retten 
til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. 
Dette gjelder likevel ikke hvis medlemmet 
har vært forhindret fra å søke lege og det er 

godtgjort at han eller hun har vært arbeidsu
før fra et tidligere tidspunkt. 

§ 4-22 Egenerklæring 
Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren 

skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding 
etter at han eller hun har gjenopptatt arbei
det. Dersom en slik erklæring ikke blir lagt 
fram, kan arbeidsgiveren bestemme at retten 
til sykepenger skal falle bort. 

§ 4-23 Tap av retten til å nytte egenmelding 
Når en arbeidstaker i løpet av 12 måneder 

har hatt minst fire fravær uten å legge fram 
legeerklæring, kan arbeidsgiveren bestemme 
at arbeidstakeren skal tape retten til å få syke
penger på grunnlag av egenmelding. En be
slutning om å ta fra en arbeidstaker denne 
retten skal vurderes på nytt etter seks måne
der. 

En arbeidsgiver kan nekte arbeidstakere ret
ten til å få sykepenger på grunnlag av egen
melding dersom turnusordninger, reiserute 
eller lignende medfører at det ikke er mulig 
for arbeidstakerne å møte på arbeid umiddel
bart etter et sykefravær. 

§ 4-24 Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiver
perioden 

Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 4-8 
fastsettes i arbeidsgiverperioden etter en be
regnet aktuell ukeinntekt, se § 4-25. 

Den aktuelle ukeinntekten skal beregnes 
etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten 
pr. uke som arbeidstakeren har hatt i arbeids
forholdet i de siste ukene før han eller hun 
ble arbeidsufør (beregningsperioden). Lovlig 
fravær uten lønn skal holdes utenfor bereg
ningsperioden. 

Beregningsperioden fastsettes slik: 
a) I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og 
timelønn skal de siste fire ukene legges til 
grunn. 
b) I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og 
månedslønn .skal den siste måneden legges til 
grunn. 
c) I et arbeidsforhold som har vart kortere 
enn fire uker, skal dette kortere tidsrommet 
legges til grunn. 
d) I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har 
fått varig lønnsendring i løpet av de siste fire 
ukene, skal tidsrommet etter · 1ønnsendringen 
legges til grunn. 
e) I et arbeidsforhold med skiftende arbeids
perioder eller inntekter skal et lengre og mer 
representativt tidsrom enn fire uker legges til 
grunn. 

Den aktuelle ukeinntekten omgjøres til et 
sykepengegrunnlag pr. dag i arbeidgiverperio
den ved at inntekten fordeles på det gjen-
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nomsnittlige antall arbeidsdager pr. uke i be
regningsperioden. 

§ 4-25 Arten av inntekt som utgjør den aktu
elle ukeinntekten 

Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er 
resultat av arbeidstakerens egen arbeidsinn
sats, tas med når den aktuelle ukeinntekten 
skal beregnes. 

Følgende godtgjørelser tas ikke med: diett
godtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjø
relse, smussgodtgjørelse og andre godtgjørel
ser som helt eller delvis skal dekke utgifter i 
forbindelse med utførelsen av arbeidet. 

Lønn for overtid tas ikke med. Overtidslønn 
skal likevel tas med når overtiden er pålagt i 
arbeidsavtalen som fast overtid og dette ikke 
er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid. 

Feriepenger tas ikke med. Det samme gjel
der godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevege
lige helligdager som arbeidstakeren opparbei
der som et tillegg pr. arbeidstime. 

Naturalytelser tas ikke med dersom arbeids
takeren også mottar ytelsene under arbeidsu
førheten. Fra det tidspunkt arbeidstakeren 
ikke lenger mottar ytelsene, tas de med ved 
beregningen med den verdi som nyttes ved 
forskottstrekk av skatt. 

§ 4-26 Sykepengegrunnlaget når trygden 
yter sykepenger 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se § 3-11) som er fast
satt for de tre siste årene. Det gjen
nomsnittlige poengtallet omregnes til pen
sjonsgivende inntekt ut fra grunnbeløpet 
på sykmeldingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 legges til grunn 
dersom 
a) inntekten etter alternativ 1 avviker mer 

enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2, og 

b) inntekten etter alternativ 2 er den mest 
representative inntekten. 

§ 4-27 Sykepenger under streik og lockout 
Til en arbeidstaker som er erklært arbeidsu

før av lege før en arbeidsstans ved streik eller 
lockout, yter trygden sykepenger under ar
beidsstansen. Arbeidsgiverens plikt til å yte 
sykepenger opphører under arbeidsstansen. 

For arbeidsuførhet som oppstår etter at en 
arbeidsstans er satt i verk ved streik eller loe-

kout, ytes det ikke sykepenger så lenge ar
beidsstansen varer. 

Når arbeidsstansen er over, ytes det syke
penger fra og med den dag arbeidstakeren 
kunne ha gjenopptatt arbeidet dersom han 
eller hun hadde vært arbeidsfør. Arbeidsfor
holdets varighet før arbeidsstansen regnes 
med ved anvendelsen av bestemmelsene i 
§§ 4-3 og 4-15 om opptjeningstid. Sykepenger 
ytes etter sykepengegrunnlaget før arbeids
stansen. Arbeidsgiveren plikter å yte sykepen
ger etter§§ 4-15 og 4-16. Deretter yter trygden 
sykepenger, se § 4-14. 

§ 4-28 Ferietillegg 
Trygden yter ferietillegg til sykepenger som 

trygden har utbetalt til arbeidstakere etter 
§ 4-14 eller har refundert til arbeidsgivere et
ter§§ 4-17 og 4-18. Ferietillegget ytes bare for 
opptil 10 uker (50 sykepengedager) i hvert 
opptjeningsår (se ferieloven § 4). 

Ferietillegget utgjør 10,2 prosent av de syke
pengene som gir rett til ferietillegg etter første 
ledd. For arbeidstakere som har fylt 59 år før 
1. september i opptjeningsåret, forhøyes pro
sentsatsen til 12,5. 

Ferietillegget utbetales i andre halvdel av 
mai måned året etter opptjeningsåret. 

Ill SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 

§ 4-29 Sykepengedekning m.m. 
Til selvstendig næringsdrivende (se § 3-24) 

yter trygden sykepenger med 65 prosent av 
sykepengegrunnlaget (se §§ 4-8 og 4-30). 

Det ytes ikke sykepenger for de første to 
ukene regnet fra og med den dag arbeidsufør
heten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsufør
het innen to uker etter at trygden har ytt syke
penger, regnes det ikke ny ventetid. 

En selvstendig næringsdrivende blir regnet 
som arbeidsufør tidligst fra det tidspunktet 
melding om arbeidsuførhet ble gitt til trygde
kontoret, eller fra det tidspunktet vedkomm
ende søkte lege. Det kan gjøres unntak fra 
denne bestemmelsen dersom vedkommende 
har vært forhindret fra å gi melding til trygde
kontoret eller å søke lege og det er godtgjort 
at han eller hun har vært arbeidsufør fra et · 
tidligere tidspunkt. 

§ 4-30 Sykepengegrunnlag 
Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 4-8 

fastsettes etter en pensjonsgivende årsinntekt 
som beregnes etter bestemmelsene i denne 
paragrafen. 

Den pensjonsgivende årsinntekten beregnes 
på grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se § 3-11) som er fastsatt 
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for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige 
poengtallet omregnes til pensjonsgivende inn
tekt ut fra grunnbeløpet på sykmeldingstids
punktet. 

Dersom medlemmets arbeidssituasjon eller 
virksomhet har endret seg vesentlig, og denne 
endringen medfører at den pensjonsgivende 
årsinntekten avviker mer enn 25 prosent fra 
den inntekten som er beregnet etter andre 
ledd, beregnes den pensjonsgivende årsinn
tekten etter den årsinntekten som kan godt
gjøres på sykmeldingstidspunktet. 

Også for et medlem som har for lav årsinn
tekt til å opptjene pensjonspoeng, beregnes 
den pensjonsgivende årsinntekten etter den 
årsinntekten som kan godtgjøres på sykmel
dingstidspunktet. 

§ 4-31 Forsikring for tilleggssykepenger 
En selvstendig næringsdrivende kan mot 

særskilt premie tegne forsikring som · kan 
omfatte 
a) sykepenger med 65 prosent av sykepenge

grunnlaget fra første sykedag 
b) sykepenger med 100 prosent av sykepen

gegrunnlaget fra 15. sykedag, eller 
c) sykepenger med 100 prosent av sykepenge

grunnlaget fra første sykedag. 
Medlemmet har ikke rett til sykepenger et

ter forsikringen når det gjelder arbeidsuførhet 
som oppstår i de fire første ukene (opptje
ningstid), regnet fra den dag trygdekontoret 
mottok søknaden om forsikring. Vilkåret om 
opptjeningstid gjelder ikke dersom medlem
met umiddelbart før forsikringen ble tegnet 
var sykepengedekket som arbeidstaker, eller 
som oppdragstaker med forsikring etter 
§ 4-34. 

Sykepenger fra forsikringen ytes etter de 
samme bestemmelsene som ordinære syke
penger til selvstendig næringsdrivende, se 
§§ 4-29 og 4-30. Dette gjelder også når med
lemmet har kombinerte inntekter som nevnt 
i §§ 4-35 til 4-37. 

Spesielle yrkesgrupper kan tegne kollektiv 
forsikring etter denne paragrafen. 

§ 4-32 Opphør av forsikring for tilleggssyke
penger 

Forsikringen opphører 
a) ved utgangen av det halvår da trygdekon

toret mottok oppsigelse, 
b) ved utgangen av det halvår som det er be

talt premie · for, hvis premien for neste 
halvår ikke blir betalt innen to uker etter 
skriftlig varsel, 

c) fra den dag den selvstendige næringsvirk
somheten opphører, eller 

d) fra den dag retten til sykepenger faller 
bort etter § 4-10. 

Når forsikringen opphører, skal medlemmet 
ha tilbakebetalt premie som er innbetalt for 
hele kalenderuker etter det tidspunkt da for
sikringen opphørte. 

Når forsikringen opphører, kan medlemmet 
ikke tegne forsikring på nytt før neste termin 

. for premieinnbetaling, dvs. 1. januar eller 
1. juli. 

IV OPPDRAGSTAKERE 

§ 4-33 Sykepengedekning og sykepenge
grunnlag 

Til oppdragstakere (se § 3-23) yter trygden 
sykepenger med 100 prosent av sykepenge
grunnlaget. Det er et vilkår at oppdragstake
ren jevnlig har inntekt av oppdrag utenfor tje
neste. 

Det ytes ikke sykepenger for de første to 
ukene regnet fra og med den dag arbeidsufør
heten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsufør
het innen to uker etter at trygden har ytt syke
penger, regnes det ikke ny ventetid. 

En oppdragstaker blir regnet som arbeidsu
før tidligst fra det tidspunktet melding om 
arbeidsuførhet ble gitt til trygdekontoret, eller 
fra det tidspunktet vedkommende søkte lege. 
Det kan gjøres unntak fra denne bestemmel
sen dersom vedkommende har vært forhind
ret fra å . gi melding til trygdekontoret eller å 
søke lege og det er godtgjort at han eller hun 
har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. 

Sykepengegrunnlaget for oppdragstakere 
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinn
tekten på samme måte som for selvstendig 
næringsdrivende, se § 4-30. 

§ 4-34 Forsikring for tilleggssykepenger 
En oppdragstaker kan mot særskilt premie 

tegne forsikring for tilleggssykepenger for de 
første 14 sykedagene. Dette gjelder likevel 
ikke en oppdragstaker som har rett til å tegne 
forsikring for tilleggssykepenger som selv
stendig næringsdrivende ifølge § 4-31. 

Medlemmet har ikke rett til sykepenger et
ter forsikringen når det gjelder arbeidsuførhet 
som oppstår i de fire første ukene (opptje
ningstid), regnet fra den dag trygdekontoret 
mottok søknaden om forsikring. Vilkåret om 
opptjeningstid gjelder ikke dersom vedkomm
ende umiddelbart før forsikringen ble tegnet 
var sykepengedekket som arbeidstaker, eller 
som selvstendig næringsdrivende med forsik
ring etter § 4-31 første ledd bokstav c. 

Forsikringen omfatter sykepenger med 100 
prosent av sykepengegrunnlaget fra første sy
kedag. 

Sykepengene fra forsikringen ytes på 
grunnlag av den inntekt som oppdragstakeren 
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har betalt premie etter. Dersom en oppdrags
taker samtidig har rett til sykepenger som ar
beidstaker fra en arbeidsgiver i de to første 
ukene, gjelder likevel bestemmelsene i§ 4-3~ 
for personer med kombinerte inntekter. 

Bestemmelsene om opphør i § 4-32 gjelder 
tilsvarende for forsikring etter denne paragra
fen. 

V MEDLEMMER MED KOMBINERTE INN
TEKTER 

§ 4-35 Arbeidstaker og oppdragstaker 
Til et medlem som på sykmeldingstids

punktet har inntekt både som arbeidstaker og 
som oppdragstaker, ytes det sykepenger etter 
bestemmelsene for arbeidstakere. Se §§ 4-13 
til 4-28. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten · beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se § 3-11) som er fast
satt for de tre siste årene. Det gjen
nomsnittlige poengtallet omregnes til pen
sjonsgivende inntekt ut fra grunnbeløpet 
på sykmeldingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 legges til grunn 
dersom inntekten etter alternativ 1 avviker 
mer enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2. 

For differansen mellom inntekt etter alter
nativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder 
bestemmelsene for oppdragstakere, se § 4-33. 

§ 4-36 Arbeidstaker og selvstendig nærings-
drivende 

Til et medlem som på sykmeldingstids
punktet har inntekt både som arbeidstaker og 
som selvstendig næringsdrivende, ytes det 
sykepenger etter bestemmelsene for arbeids
takere. Se §§ 4-13 til 4-28. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se § 3-11) som er fast
satt for de tre siste årene. Det gjen
nomsnittlige poengtallet omregnes til pen
sjonsgivende inntekt ut fra grunnbeløpet 
på sykmeldingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 legges til grunn 
dersom inntekten etter alternativ 1 avviker 
mer enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
ti:v 2. 

For differansen mellom inntekt etter alter
nativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder 
bestemmelsene for selvstendig næringsdriv
ende, se §§ 4-29 og 4-30. 

§ 4-37 Selvstendig næringsdrivende og opp
dragstaker 

Til et medlem som på sykmeldingstids
punktet har inntekt både som selvstendig 
næringsdrivende og som oppdragstaker, ytes 
det sykepenger etter bestemmelsene for selv
stendig næringsdrivende. Se §§ 4-29 og 4-30. 

VI SÆRSKILTE GRUPPER 

§ 4-38 Vernepliktige 
Et medlem som har utført militær- eller si

viltjeneste, har rett til sykepenger ved ar
beidsuførhet uten hensyn til vilkårene i§§ 4-2 
og 4-3 dersom arbeidsuførheten oppstår under 
tjenesten eller innen første søndag kl. 24.00 
etter at tjenesten er slutt. 

Sykepenger ytes etter de samme bestem
melsene som for arbeidstakere, men med følg
ende særbestemmelser: 
a) Sykepenger ytes fra og med dagen etter at 

tjenesten er slutt. 
b) Sykepengegrunnlaget fastsettes etter ar

beids- og inntektsforholdene før ved
kommende begynte i tjenesten. Dersom 
tjenesten har vart mer enn 28 dager, skal 
sykepengegrunnlaget minst svare til en 
årsinntekt på to ganger grunnbeløpet. 

§ 4-39 Fiskere 
Fiskere som utelukkende lønnes med hyre, 

regnes som arbeidstakere og går inn under 
bestemmelsene i§§ 4-13 til 4-28 om sykepen
ger til arbeidstakere. 

Fiskere som helt eller delvis får vederlag i 
form av lott, regnes som selvstendig nærings
drivende og går inn under bestemmelsene i 
§§ 4-29 til 4-32 om sykepenger til selvstendig 
næringsdrivende. 

Fiskere som er tatt opp på blad B i fisker
manntallet i medhold av lov 11. juni 1982 nr. 
42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen 
§ 8, jf. § 5, er sykepengedekket i hele det ka
lenderåret manntallet gjelder for. 

§ 4-40 Medlemmer som midlertidig har vært 
ute av . inntektsgivende arbeid 

Denne paragrafen gjelder for yrkesaktive 
medlemmer som på sykmeldingstidspunktet 
midlertidig har vært ute av inntektsgivende 
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arbeid i mindre enn tre måneder, og som 
a) fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, 

eller 
b) er i arbeid uten å fylle vilkåret i § 4-3 om 

to ukers opptjeningstid. 
Likestilt med arbeid etter første ledd er tids

rom da medlemmet mottar en ytelse til livs
opphold etter kapittel 4, 5 eller 6. Det samme 
gjelder tidsrom da medlemmet utfører mili
tær- eller siviltjeneste, og tidsrom da sjømenn 
i utenriksfart avspaserer opparbeidet fritid. 

Det er et vilkår for rett til sykepenger etter 
denne paragrafen at medlemmet kan godt
gjøre inntektstap og har et sykepengegrunn
lag som minst svarer til grunnbeløpet. 

Sykepengene ytes fra 15. dag etter sykmel
dingstidspunktet. Sykepengene utgjør 100 
prosent av sykepengegrunnlaget. Grunnlaget 
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinn
tekten på samme måte som for selvstendig 
næringsdrivende, se § 4-30. 

Medlemmet blir regnet som arbeidsufør tid
ligst fra det tidspunktet han eller hun søkte 
lege (sykmeldingstidspunktet). Det kan gjøres 
unntak fra denne bestemmelsen dersom med
lemmet har vært forhindret fra å søke lege og 
det er godtgjort at han eller hun har vært ar
beidsufør fra et tidligere tidspunkt. 

Denne paragrafen gjelder ikke for medlem
mer som har rett til sykepenger etter andre 
bestemmelser i dette kapitlet. 

VII MEDLEMMER SOM HAR RETT TIL 
ANDRE YTELSER TIL LIVSOPPHOLD 

§ 4-41 Forholdet mellom sykepenger og 
andre folketrygdytelser 

Dersom et medlem har rett til sykepenger 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en an
nen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven, kan han eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom sykepenger og andre folketrygdytel
ser. 

Bestemmelser om forholdet mellom syke
penger på den ene siden og fødselspenger, 
adopsjonspenger, dagpenger under arbeids
løshet, uførepensjon og alderspensjon på den 
andre siden står i§§ 4-12, 4-42, 4-43 og 4-44. 

§ 4-42 Medlemmer med dagpenger under 
arbeidsløshet 

Til et medlem som mottar dagpenger under 
arbeidsløshet, eller som opptjener ventetid 
etter § 6-6, ytes det sykepenger fra og med 
den dag medlemmet blir arbeidsufør. 

Til et medlem som mottar kursstønad under 
yrkesopplæring, og som fyller vilkårene for 
rett til dagpenger etter kapittel 6, ytes det sy-

kepenger fra og med dagen etter at kursstøna
den opphører. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes lik dagpen
gegrunnlaget. Sykepengene utgjør 100 pro
sent av sykepengegrunnlaget. 

Et medlem som er arbeidsløs, blir regnet 
som arbeidsufør tidligst fra det tidspunktet 
han eller hun søker lege (sykmeldingstids
punktet). Det kan gjøres unntak fra denne 
bestemmelsen dersom vedkommende har 
vært forhindret fra å søke lege og det er godt
gjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra 
et tidligere tidspunkt. 

§ 4-43 Medlemmer med uførepensjon 
Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 

mottar hel uførepensjon etter kapittel 10. 
Til et medlem som mottar gradert uførepen

sjon, ytes det sykepenger etter bestemmel
sene i kapitlet her. Når trygden yter sykepen
ger, fastsettes sykepengegrunnlaget etter den 
arbeidsinntekten som medlemmet har ved å 
utnytte den arbeidsevnen som var i behold 
etter at han eller hun ble innvilget uførepen
sjon. 

§ 4-44 Medlemmer med alderspensjon 
Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 

mottar hel alderspensjon etter kapittel 12. 
Til et medlem som mottar gradert alders

pensjon, ytes det sykepenger etter bestem
melsene i kapitlet her. Når trygden yter syke
penger, fastsettes sykepengegrunnlaget etter 
den arbeidsinntekten som medlemmet har i 
tillegg til pensjonen. 

Sykepenger fra trygden ytes i opptil 90 sy
kepengedager. 

VIII OPPHOLD I INSTITUSJON 

§ 4-45 Sykepenger under opphold i helsein
st~tusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Bestemmelsene gjelder ikke for medlem
mer som forsørger ektefelle eller barn som 
selv er medlem i trygden. 

Sykepengene ytes uten reduksjon for inn
leggelsesmåneden og de tre påfølgende måne
dene. Deretter blir sykepengene redusert med 
50 prosent. Sykepengene skal likevel ikke 
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være lavere enn tilsvarende et sykepenge
grunnlag på 50 prosent av grunnbeløpet. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at sykepengene ikke 
skal reduseres, eller at de skal reduseres 
mindre. 

Når institusjonsoppholdet er slutt, ytes det 
sykepenger etter lovens vanlige bestemmelser 
fra og med utskrivingsdagen. Kommer med
lemmet innen tre måneder på nytt i institu
sjon, ytes det reduserte sykepenger etter 
denne paragrafen fra og med innleggelsesda
gen. 

§ 4-46 Opphold i fengsel 
Til et medlem som sitter i varetekt, ytes det 

reduserte sykepenger etter bestemmelsene i 
§ 4-45. 

Et medlem som soner straff eller er sikret, 
har ikke rett til sykepenger. Det ytes likevel 
sykepenger etter de vanlige bestemmelsene i 
dette kapitlet hvis vedkommende under so
ningen arbeider for en arbeidsgiver utenfor 
anstalten (se lov 12. desember 1958 nr. 7 om 
fengselvesenet § 17 femte ledd). 

Dersom medlemmet setter fram krav om 
sykepenger etter løslatelsen, skal arbeids- og 
inntektsforholdene på innsettelsestidspunktet 
legges til grunn. 

IX YRKESSKADE 

§ 4-4 7 Sykepenger ved yrkesskade 
Til den som er arbeidsufør på grunn av en 

skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det sykepenger etter følgende sær
bestemmelser: 
a) Vilkåret i §§ 4-3 og 4-15 om opptjeningstid 

gjelder ikke. 
b) Sykepenger ytes minst etter det sykepen

gegrunnlaget vedkommende hadde på ska
detidspunktet. 

c) Sykepenger utbetales under opphold uten
for Norge uten hensyn til bestemmelsene 
i § 4-7. 

d) Ved tilbakefall ytes det sykepenger som 
minst svarer til uførepensjon etter § 10-21, 
til en person som mottar eller har mottatt 
uførepensjon. 

e) Sykepenger fra trygden ytes i opptil 250 
dager uten hensyn til bestemmelsene i 
§ 4-10. 

f) Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkes
skade medlemmet er påført som verneplik
tig, ytes det også ved tilbakefall sykepen
ger etter bestemmelsene i § 4-38. 

Kapittel 5 Stønad ved fødsel, adopsjon og barneomsorg 

§ 5-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter til livsopphold for foreldre i 
forbindelse med fødsel, adopsjon, barns syk
dom og barns funksjonshemning. 

Bestemmelser om 
- fødselspenger står i §§ 5-2 til 5-4 
- svangerskapspenger står i § 5-5 
- engangsstønad ved fødsel står i § 5-6 
- adopsjonspenger står i § 5-7 
- engangsstønad ved adopsjon står i § 5-8 
- omsorgspenger ved barns sykdom står i §§ 5-9 

til 5-12 
- opplæringspenger ved kurs for foreldre med 

et funksjonshemmet barn står i § 5-13 
- pleiepenger til foreldre med et alvorlig sykt 

barn står i § 5-14 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 5-15. 
Bestemmelser om stønad til medlemmer 

som har aleneomsorg for barn, står i kapitlene 
8 og 15. Bestemmelser om forhøyet hjelpestø
nad til funksjonshemmede barn står i§ 14-12. 

I STØNAD VED FØDSEL 

§ 5-2 Generelle bestemmelser om fødsels
penger til yrkesaktive 

V ed fødsel ytes det fødselspenger til barnets 
mor dersom hun har vært yrkesaktiv i minst 
seks av de siste ti månedene før fødselen. Hun 
må da ha hatt en pensjonsgivende inntekt (se 
§§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis svarer til minst 
halvparten av grunnbeløpet. 

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da 
det er gitt en ytelse til livsopphold etter kapit
tel 4, 5 eller 6. 

For å ha rett til fødselspenger må medlerr 
met være borte fra arbeidet, og dermed tape 
pensjonsgivende inntekt. Ved delvis fravær 
fra arbeidet ytes det graderte fødselspenger. 
Det kan ikke ytes graderte fødselspenger før 
fødselen. 

For at faren skal ha rett til fødselspenger, 
må både han og moren fylle vilkårene i første 
ledd. Dessuten må han ha vært i arbeid i minst 
to uker umiddelbart før permisjonen tar til. 
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Fødselspengene beregnes etter de samme 
bestemmelsene som sykepenger fra trygden. 
Se §§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 og 
4-34. 

Fødselspengene skal ikke ytes med et lavere 
beløp enn engangsstønaden ved fødsel, se 
§ 5-6. 

§ 5-3 Stønadsdager for moren 
Fødselspenger ytes i til sammen 120 stø

nadsdager. Ved flerbarnsfødsler blir stønads
perioden 10 dager lengre for hvert barn mer 
enn ett. 

Når stønadsperioden begynner, kan moren 
velge 80 prosent av full dagsats, og får da fød
selspenger i 150 stønadsdager. Ved flerbarns
fødsler blir stønadsperioden 15 dager lengre 
for hvert barn mer enn ett. 

Før fødselen kan det ytes fødselspenger i 
opptil 60 stønadsdager. 

Det er et vilkår for morens rett til fødsels
penger etter fødselen at hun tar seg av bar
net. Dette vilkåret gjelder likevel ikke de 
første 30 stønadsdagene etter fødselen. 

Dersom moren etter fødselen får rett til sy
kepenger etter § 4-12, utsettes den gjenvær
ende del av stønadsperioden for fødselspen
ger. Stønadsperioden kan utsettes også når 
barnet er innlagt i en helseinstitusjon e.l. Fød
selspenger ytes ikke etter at barnet har fylt 
ett år. 

§ 5-4 Stønadsdager for faren 
Faren har rett til fødselspenger dersom 

moren ikke nytter retten til fødselspenger 
helt ut og faren tar seg av barnet. Moren må 
gjenoppta arbeidet eller være forhindret fra å 
ta seg av barnet på grunn av sykdom, skade 
eller lyte. 

Dersom moren bare delvis gjenopptar arbei
det og mottar graderte fødselspenger, kan det 
ytes graderte fødselspenger også til faren i 
samme tidsrom. 

Foreldrene kan til sammen ta ut det antall 
stønadsdager som er nevnt i § 5-3 første og 
andre ledd. Faren kan ikke ta ut mer enn 90 
stønadsdager, eller 120 stønadsdager med 80 
prosent av full dagsats. 

Dersom moren dør i løpet av de første 24 
ukene etter fødselen, har faren rett til fødsels
penger uten de begrensninger som er nevnt i 
tredje ledd andre punktum. Dette gjelder i 
den utstrekning moren ikke hadde nyttet sin 
rett til fødselspenger. Farens rett til fødsels
penger etter leddet her gjelder selv om moren 
ikke hadde rett til fødselspenger. 

§ 5-5 Svangerskapspenger 
En kvinne har rett til svangerskapspenger 

dersom hun etter bestemmelser i lov eller for-

skrifter må slutte å arbeide fordi hun er gra
vid, og det ikke er mulig å omplassere henne 
til annet arbeid. 

Fraværet under svangerskapet må medføre 
tap av arbeidsinntekt. Før fraværet må med
lemmet ha hatt en pensjonsgivende inntekt 
som på årsbasis svarer til minst halvparten av 
grunnbeløpet. Hun må ha vært i arbeid i minst 
to uker (opptjeningstid, se § 4-3) umiddelbart 
før fraværet. 

Svangerskapspengene beregnes etter de 
samme bestemmelsene som sykepenger fra 
trygden. Se §§ 4-8, 4-9, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 
og 4-34. 

§ 5-6 Engangsstønad ved fødsel 
Til et medlem som føder barn, men ikke har 

rett til fødselspenger, ytes det en engangsstø
nad for hvert barn. 

Stortinget fastsetter engangsstønadens stør
relse. 

Dersom moren dør i forbindelse med fødse
len, får faren rett til engangsstønaden såfremt 
den ikke allerede er utbetalt til moren. Det 
er et vilkår for farens rett til engangsstønad 
at han ikke mottar fødselspenger etter § 5-4, 
og at han har den daglige omsorgen for barnet. 

Hvis medlemmet mottar sykepenger, blir 
engangsstønaden redusert med sykepenger 
som er utbetalt etter fødselen. 

Il STØNAD VED ADOPSJON 

§ 5-7 Adopsjonspenger 
Ved adopsjon av barn under 15 år ytes det 

adopsjonspenger. Adopsjon av ektefellens 
barn gir ikke rett til adopsjonspenger. Det 
samme gjelder adopsjon av fosterbarn. 

For at ektefeller som adopterer sammen 
skal kunne gis adopsjonspenger, må begge ha 
vært yrkesaktive i minst seks av de siste ti 
månedene før permisjonen. Hver av dem må 
ha hatt en pensjonsgivende inntekt (se §§ 3-3 
og 3-4) som på årsbasis svarer til minst halv
parten av grunnbeløpet. 

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da 
det er gitt en ytelse til livsopphold etter kapit
tel 4, 5 eller 6. 

For å få rett til adopsjonspenger må med
lemmet være borte fra arbeidet og dermed 
tape pensjonsgivende inntekt. Adopsjonspen
gene ytes til den av ektefellene som er borte 
fra arbeidet for å ta seg av barnet. 

Foreldrene kan dele stønadsperioden mel
lom seg. De kan også dele stønadsdager mel
lom seg. Ved delvis fravær fra arbeidet ytes 
det graderte adopsjonspenger. 

Adopsjonspenger ytes i til sammen 95 stø
nadsdager fra det tidspunktet adoptivforeld-
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rene overtar barnet. Er flere barn adoptert 
samtidig, blir stønadsperioden 10 dager lengre 
for hvert barn mer enn ett. 

Når stønadsperioden begynner, kan foreld
rene velge 80 prosent av full dagsats, og får 
da adopsjonspenger i 120 stønadsdager. Er 
flere barn adoptert samtidig, blir stønadspe
rioden 15 dager lengre for hvert barn mer enn 
ett. 

Adopsjonspengene beregnes etter de 
samme bestemmelsene som sykepenger fra 
trygden. Se§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 
4-33 og 4-34. 

Adopsjonspengene skal ikke ytes med et 
lavere beløp enn engangsstønaden ved adop
sjon, se § 5-8. 

Når et medlem adopterer alene, ytes det 
adopsjonspenger hvis han eller hun fyller vil
kårene i denne paragrafen. 

Dersom den av adoptivforeldrene som mot
tar adopsjonspengene, får rett til sykepenger 
etter § 4-12, kan den gjenværende delen av 
stønadsperioden utsettes eller benyttes av den 
andre. Stønadsperioden kan utsettes også når 
barnet er innlagt i en helseinstitusjon e.l. 

Retten til adopsjonspenger må nyttes innen 
ett år etter at adoptivforeldrene overtok bar
net. 

§ 5-8 Engangsstønad ved adopsjon 
Til medlemmer som adopterer barn under 

15 år, men ikke har rett til adopsjonspenger, 
ytes det en engangsstønad for hvert barn. 
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke rett til 
engangsstønad. Det samme gjelder adopsjon 
av fosterbarn; 

Stortinget fastsetter engangsstønadens stør
relse. 

Ill OMSORGSPENGER VED BARNS SYK
DOM 

§ 5-9 Generelle bestemmelser 
Til en arbeidstaker som har den daglige 

omsorgen for barn, ytes det omsorgspenger 
dersom han eller hun er borte fra arbeidet på 
grunn av nødvendig tilsyn med og stell av et 
barn som er sykt. Retten til omsorgspenger 
gjelder til og med det kalenderåret barnet fyl
ler 10 år. 

For å få rett til omsorgspenger må medlem
met ha vært i arbeid i minst to uker (opptje
ningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes 
ikke med i opptjeningstiden. 

Arbeidstakeren får rett til omsorgspenger 
fra den dagen han eller hun gir melding til 
arbeidsgiveren om barnets sykdom. 

Bestemmelsen i § 4-7 om opphold i Norge 
gjelder tilsvarende. 

§ 5-10 Antall dager med omsorgspenger 
Omsorgspenger ytes til den enkelte arbeids

taker i opptil 10 stønadsdager for hvert 
kalenderår. Dersom barnet er kronisk sykt 
eller funksjonshemmet, ytes det omsorgspen
ger i opptil 20 stønadsdager. Når arbeidstake
ren har aleneomsorg for barnet, økes antallet 
stønadsdager til henholdsvis 20 og 40. 

Arbeidstakeren regnes for å ha aleneomsorg 
for et barn også hvis den andre av barnets 
foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med bar
net fordi han eller hun er funksjonshemmet, 
innlagt i helseinstitusjon e .l. 

Departementet gir forskrifter om hvilke 
sykdommer og funksjonshemninger som skal 
gi utvidet rett til omsorgspenger etter første 
ledd. For at arbeidstakeren skal få slik utvidet 
rett til omsorgspenger, må trygdekontoret ha 
godtatt at barnet er kronisk sykt eller funk
sjonshemmet. 

§ 5-ll Omsorgspenger fra arbeidsgiveren 
Arbeidsgiveren yter omsorgspenger dersom 

arbeidsforholdet har vart i minst to uker (opp
tjeningstid). 

Omsorgspengene utgjør 100 prosent av sy
kepengegrunnlaget (se §§ 4-8 og 4-24). Det 
ytes omsorgspenger for de dagene arbeidsta
keren skulle ha mottatt lønn. 

Arbeidstakeren kan gi skriftlig eller muntlig 
egenmelding for de tre første fraværsdagene. 
Fra den fjerde fraværsdagen kan arbeidsgive
ren kreve at barnets sykdom blir dokumentert 
med legeerklæring. Bestemmelsen i § 5-4 
andre ledd gjelder tilsvarende. 

Dersom en arbeidstaker har mottatt om
sorgspenger i mer enn 10 stønadsdager i et 
kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få re
fusjon fra trygden for det antall stønadsdager 
som overstiger 10. 

§ 5-12 Omsorgspenger fra trygden 
Trygden yter omsorgspengene dersom ar

beidstakeren har vært i arbeid i til sammen 
to uker umiddelbart før fraværet, men ikke 
hos samme arbeidsgiver. Det er et vilkår at 
arbeidstakeren har en pensjonsgivende inn
tekt (se § 3-3) som på årsbasis svarer til minst 
halvparten av grunnbeløpet. 

Barnets sykdom må dokumenteres med le
geerklæring. Bestemmelsen i§ 5-4 andre ledd 
gjelder tilsvarende. 

Omsorgspengene beregnes etter de samme 
bestemmelsene som sykepenger. Se §§ 4-8, 
4-9, 4-13, 4-26 og 4-28. 
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IV OPPLÆRINGSPENGER OG PLEIEPEN
GER 

§ 5-13 Opplæringspenger ved kurs for for
eldre med et funksjonshemmet barn 

For å få rett til opplæringspenger må med
lemmet ha et barn med en funksjonshemning 
eller en langvarig sykdom. Faren eller moren 
må være fraværende fra arbeidet på grunn av 
deltakelse i opplæring ved en godkjent helse
institusjon for å kunne ta seg av barnet. 

Fraværet må medføre tap av arbeidsinntekt. 
Medlemmet må ha en pensjonsgivende inn
tekt (se §§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis svarer 
til minst halvparten av grunnbeløpet. 

Det må dokumenteres med legeerklæring 
at opplæringen er nødvendig. 

Opplæringspengene beregnes etter de 
samme bestemmelsene som sykepenger fra 
trygden. Se§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 
4-33 og 4-34. 

Opplæringspenger ytes i opptil 260 stønads
dager for det enkelte barn. 

Det er trygden som yter opplæringspen
gene. 

§ 5-14 Pleiepenger til foreldre med et alvor
lig sykt barn 

For å få rett til pleiepenger må medlemmet 
ha et barn under 16 år med en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade. Det 
er et vilkår at medlemmet av hensyn til bar
net må oppholde seg i en helseinstitusjon 
mens barnet er innlagt, eller må være hjemme 
for å pleie barnet i kritiske perioder. Også 

andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger 
dersom hensynet til barnet gjør det nødvendig 
at de er til stede. 

Det må legges fram legeerklæring fra den 
helseinstitusjon som har ansvaret for behand
lingen av barnet, om at medlemmet må være 
borte fra arbeidet. 

Fraværet må medføre tap av arbeidsinntekt. 
Medlemmet må ha en pensjonsgivende inn
tekt (se §§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis svarer 
til minst halvparten av grunnbeløpet. 

Pleiepengene beregnes etter de samme be
stemmelsene som sykepenger fra trygden. Se 
§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 og 
4-34. 

Pleiepenger ytes i opptil 260 stønadsdager 
for det enkelte barn. 

Det er trygden som yter pleiepengene. 

§ 5-15 Forholdet mellom flere folketrygd
ytelser til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til flere ytelser 
til livsopphold etter dette kapitlet som skal 
dekke samme inntektstap i samme tidsrom, 
kan han eller hun velge ytelse. 

Dersom et medlem har rett til ytelser til 
livsopphold etter dette kapitlet, og samtidig 
fyller vilkårene for rett til en annen ytelse til 
livsopphold etter folketrygdloven som skal 
dekke samme inntektstap i samme tidsrom, 
kan han eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom ytelser til livsopphold etter dette ka
pitlet og andre folketrygdytelser til livsopp
hold. 

Kapittel 6 Dagpenger under arbeidsløshet 

§ 6-1 Innledning 
Formålet med dagpenger under arbeidsløs

het er å dekke utgifter til livsopphold for ar
beidstakere som er blitt arbeidsløse. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til dagpenger står i §§ 6-2 til 

6-7 
- dagpengenes størrelse står i §§ 6-8 til 6-11 
- antall stønadsdager står i § 6-12 
- dagpenger til spesielle grupper står i§§ 6-13 

til 6-15 
- avstengning og bortfall står i§§ 6-16 til 6-18 
- samordning med andre ytelser står i§§ 6-19 

og 6-20. 

§ 6-2 Tap av arbeidsinntekt 
Det er et vilkår for rett til dagpenger at 

medlemmet har tapt pensjonsgivende inntekt 

(se § 3-3) som arbeidstaker (se § 3-22) på grunn 
av arbeidsløshet. 

Arbeidsinntekten og arbeidstiden må være 
redusert med minst 20 prosent. 

For at medlemmet skal få rett til dagpen
ger, må han eller hun ha hatt en pensjonsgiv
ende inntekt i det siste kalenderåret på minst 
50 prosent av grunnbeløpet. 

§ 6-3 Reelle arbeidssøkere 
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

være villig til 
a) å ta ethvert arbeid som er lønnet etter ta

riff eller sedvane, 
b) åta arbeid hvor som helst i landet, 
c) åta arbeid uavhengig av om det er på hel

tid eller deltid. 
Det kan gjøres unntak fra vilkårene i første 
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ledd dersom alder, helse, omsorgsansvar eller 
andre sosiale forhold gjør det rimelig. 

§ 6-4 Permitterte 
Det ytes ikke dagpenger til arbeidstakere 

som er permitterte. 

§ 6-5 Meldeplikt og møteplikt 
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

melde seg som arbeidssøker på arbeidskonto
ret. 

Medlemmet må melde seg ved personlig 
frammøte hver :fjortende dag. Arbeidskontoret 
kan bestemme at meldingen skal kunne skje 
skriftlig. 

Arbeidskontoret kan bestemme at medlem
met skal møte utenom de fastsatte meldings
dagene. 

§ 6-6 Ventetid 
Det kan ytes dagpenger når medlemmet har 

væ.rt arbeidsløs minst en hel virkedag. Dag
pengene løper fra dagen etter at vedkomm
ende har meldt seg som arbeidssøker. 

Dagpenger ytes først åtte uker etter at den 
arbeidsløse har meldt seg som arbeidssøker, 
dersom han eller hun 
a) har sagt opp sin stilling uten rimelig grunn, 

eller 
b) er avskjediget på grunn av vesentlig mis

lighold av arbeidsavtalen. 
Det skal ses bort fra oppsigelse eller avskjed 

som ligger mer enn seks måneder tilbake i 
tiden. 

§ 6-7 Opphold i Norge 
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

oppholde seg i Norge. 
Dette gjelder ikke for et medlem som har 

vært arbeidstaker på et norsk skip i utenriks
fart, se § 6-14. 

§ 6-8 Dagpengegrunnlag 
Dagpengegrunnlaget er den inntekten som 

dagpengene skal regnes ut etter. 
Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende inntekten medlemmet 
hadde som arbeidstaker (se § 3-22) i det siste 
kalenderåret før han eller hun ble arbeidsløs. 

Denne inntekten divideres med det gjen
nomsnittlige grunnbeløpet i det siste kalen
deråret før han eller hun ble arbeidsløs, og 
multipliseres med grunnbeløpet på søknads
tidspunktet. 

Årsinntekt over seks ganger grunnbeløpet 
regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. 

§ 6-9 Dagpengenes størrelse 
Dagpengene ytes med en dagsats som svarer 

til 65 prosent av dagpengegrunnlaget dividert 
med 260. 

Dagpengene ytes for alle dagene i uken 
unntatt lørdag og søndag. 

Når arbeidsløsheten omfatter en del av en 
uke, skal stønadsdager og arbeidsdager til 
sammen ikke overstige fem dager. 

§ 6-10 Graderte dagpenger 
Det ytes graderte dagpenger til 

a) medlemmer som er delvis arbeidløse og får 
mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden 
pr. uke er blitt redusert, 

b) medlemmer som er delvis arbeidsløse fordi 
de ikke har fått full sysselsetting. 

For et medlem som har regelmessig arbeids
tid pr. uke, utgjør dagpengene så stor del av 
fulle dagpenger som svarer til reduksjonen i 
arbeidstid pr. uke. 

For et medlem som har uregelmessig 
arbeidstid pr. uke, men regelmessig arbeidstid 
i en periode som er lengre enn en uke, bereg
nes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid 
i denne perioden. 

§ 6-11 Ferietillegg 
Til et medlem som har mottatt dagpenger i 

mer enn 40 dager i løpet av et kalenderår, 
ytes det ferietillegg til dagpengene. 

Ferietillegget utgjør 9,5 prosent av de dag
pengene som er utbetalt i kalenderåret. 

Departementet gir forskrifter om ferietilleg
get. 

§ 6-12 Antall stønadsdager 
Når et medlem har mottatt dagpenger i til 

sammen 400 stønadsdager i de siste tre årene, 
opphører retten til dagpenger. 

Et medlem som ikke har mottatt dagpenger 
i det siste halvåret, kan igjen få rett til dagpen
ger i opptil 400 stønadsdager. 

§ 6-13 Dagpenger til eldre arbeidstakere 
Til medlemmer over 64 år kan det ytes dag

penger uavbrutt fram til fylte 67 år. 
Dagpengegrunnlaget skal være mmst tre 

ganger grunnbeløpet. 
Departementet kan gi fo1·;;krifter om antall 

stønadsdager for medlemmer mellom 50 og 
64 år. 

§ 6-14 Dagpenger til sjømenn som er bosatt 
i utlandet 

Det ytes dagpenger til et medlem som har 
vært arbeidstaker på et norsk skip i utenriks
fart, dersom medlemmet er bosatt i et område 
der departementet har opprettet utbetalings
sted. Dersom medlemmet er bosatt utenfor et 
slikt område, kan det likevel ytes dagpenger 
såfremt formidlings- eller kontrollhensyn 
ikke er til hinder for det. 

Den norske representanten på utbetalings-
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stedet bestemmer hvordan medlemmet skal 
melde seg. 

Dagpengene ytes etter satser som departe
mentet fastsetter på grunnlag av levekostna
dene i vedkommende land. 

§ 6-15 Dagpenger etter avtjent verneplikt 
Til et medlem som har utført minst tre må

neders militær- eller siviltjeneste i de siste 
tolv månedene før han eller hun søker dag
penger, ytes det dagpenger uten hensyn til 
vilkårene i § 6-2 om tap av arbeidsinntekt. 

Dagpengegrunnlaget skal være minst tre 
ganger grunnbeløpet. 

§ 6-16 Avstengning 
Utbetalingen av dagpenger stanses i åtte 

uker dersom medlemmet uten rimelig grunn 
a) nekter å ta tilbudt arbeid, se § 6-3, 
b) nekter å delta i opplæring eller andre tiltak 

som arbeidsformidlingen tilbyr, eller 
c) unnlater å gjøre det nødvendige for å skaffe 

seg arbeid selv. 
Det skal ses bort fra forhold som ligger mer 

enn seks måneder tilbake i tiden. 
For å få rett til dagpenger etter avsteng

ningsperioden på åtte uker må medlemmet stå 
tilmeldt arbeidsformidlingen i minst fire av 
de åtte ukene, og må deretter søke om dagpen
ger på nytt. 

§ 6-17 Streik og lockout 
Det ytes ikke dagpenger til et medlem som 

deltar i streik, eller som er omfattet av lock
out eller annen arbeidstvist. 

§ 6-18 Bortfall på grunn av alder 
Retten til dagpenger faller bort når medlem

met fyller 67 år. 

§ 6-19 Forholdet til andre ytelser til livsopp
hold etter folketrygdloven 

Dersom et medlem har rett til dagpenger, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en an
nen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven som skal dekke samme inntektstap i 
samme tidsrom, kan han eller hun velge 
ytelse. 

Hvis medlemmet mottar en gradert ytelse 
til livsopphold etter et annet kapittel i folke
trygdloven, ytes det dagpenger på grunnlag 
av den inntekten som er falt bort fordi med
lemmet er blitt arbeidsløs. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom dagpenger og andre ytelser til livs
opphold etter folketrygdloven. 

§ 6-20 Forholdet til ytelser til livsopphold 
utenfor folketrygdloven 

Dagpengene faller bort i den utstrekning 
medlemmet mottar 
a) pensjon fra en offentlig tjenestepensjons

ordning 
b) alderspensjon fra en privat tjenestepen-

sjonsordning 
c) avtalefestet pensjon med statstilskott 
d) vartpenger 
e) ventepenger 
f) etterlønn. 

Departementet gir forskrifter om samord
ning mellom dagpenger og ytelser til livsopp
hold utenfor folketrygdloven. 

Kapittel 7 Overgangsstønad ved sykdom 

§ 7-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønad ved sykdom 

er å dekke utgifter til livsopphold for medlem
mer som er langtidssyke, som gjennomgår 
yrkesrettet attføring, eller som venter på attfø
ring, arbeid eller uførepensjon. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til overgangsstønad 

står i §§ 7-2 til 7-6 
- de forskjellige situasjoner der det kan ytes 

overgangsstønad, står i §§ 7-7 til 7-10 
- beregning av overgangsstønaden står i 

§§ 7-11 til 7-13 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 7-14 
- overgangsstønad under institusjonsopphold 

står i §§ 7-15 til 7-17 

- overgangsstønad ved yrkesskade står i 
§ 7-18. 

§ 7-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at vedkommende har vært med
lem i trygden i minst ett år umiddelbart før 
han eller hun setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 7-3 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet oppholder seg i 
Norge. 
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Likevel ytes det overgangsstønad i utlandet 
til 
a) en person som er medlem etter§ 2-9, 2-10 

eller 2-12, 
b) et medlem som er sendt til utlandet for å 

få behandling i en helse- eller attføringsin -
stitusjon. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
også ellers få overgangsstønad i en begrenset 
periode under opphold i utlandet. Han eller 
hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke 
vil forverre helsetilstanden eller forlenge ar
beidsuførheten. 

§ 7-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet er mellom 16 og 
67 år. 

§ 7-5 Sykdom, skade eller lyte 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet har sykdom, skade 
eller lyte. 

Når det skal avgjøres om det foreligger syk
dom, legges det vekt på om vedkommende 
er syk i medisinsk forstand. Atferdsavvik, kri
minalitet og sosial mistilpasning regnes ikke 
som sykdom. 

§ 7-6 Nedsatt inntektsevne/arbeidsevne 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet har fått sin evne 
til å utføre inntektsgivende arbeid eller sin 
arbeidsevne som hjemmearbeidende ektefelle 
nedsatt med minst halvparten på grunn av 
sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye inntektsev
nen/arbeidsevnen er nedsatt, gjelder bestem
melsene i §§ 10-7 og 10-8 tilsvarende. Det tas 
også hensyn til om medlemmet har reduserte 
muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid 
på grunn av attføringen/ventetiden. 

§ 7-7 Overgangsstønad ved fortsatt sykdom 
(langtidssykepenger) 

Det ytes overgangsstønad til et medlem som 
a) har mottatt sykepenger fra trygden i til 

sammen 250 sykepengedager i løpet av de 
tre siste årene, se § 4-10, og fortsatt er ar
beidsufør på grunn av sykdom, skade eller 
lyte, 

b) har vært sammenhengende arbeidsufør i 
ett år på grunn av sykdom, skade eller lyte 
uten å ha hatt rett til sykepenger, se §§ 4-2 
og 4-3. 

Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 
etter denne paragrafen at medlemmet får be
handling med utsikt til bedring av inntektsev
nen/arbeidsevnen. 

§ 7-8 Overgangsstønad under yrkesrettet 
attføring (attføringspenger) 

Det ytes overgangsstønad 
a) under yrkesrettet attføring dersom vilkå-

rene i § 14-4 er oppfylt, 
b) i ventetid før attføringen kan settes i verk, 
c) i ventetid under attføringen, 
d) i ventetid etter attføringsperioden før med

lemmet får høvelig arbeid. 

§ 7-9 Overgangsstønad i påvente av uføre
pensjon 

Når et medlem har satt fram krav om uføre
pensjon (se kapittel 10) og det er sannsynlig 
at han eller hun vil få innvilget pensjon, kan 
det ytes overgangsstønad i ventetiden. 

§ 7-10 Overgangsstønad ved tilbakefall/ ny 
sykdom 

Et medlem har rett til overgangsstønad der
som han eller hun tidligere har mottatt over
gangsstønad, og igjen blir arbeidsufør 
a) på grunn av samme sykdom innen ett år, 

eller 
b) på grunn av en annen sykdom innen seks 

måneder mens vedkommende er i arbeid 
uten å ha opparbeidet seg rett til sykepen
ger på nytt. 

Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 
etter denne paragrafen at medlemmet får be
handling med utsikt til bedring av inntektsev
nen/arbeidsevnen. 

§ 7-11 Overgangsstønadens størrelse 
Overgangsstønaden består av grunnbeløpet, 

tilleggsstønad, ektefelletillegg og barnetillegg. 
Dersom medlemmet har hatt et sykepenge

grunnlag (se§ 4-8) som er høyere enn grunn
beløpet, ytes det en tilleggsstønad som svarer 
til 45 prosent av differansen mellom sykepen
gegrunnlaget og grunnbeløpet. V ed fastsettin
gen av sykepengegrunnlaget skal det i denne 
sammenhengen ses bort fra inntekt over tolv 
ganger grunnbeløpet, og av inntekt mellom 
åtte og tolv ganger grunnbeløpet skal bare en 
tredel tas med. Når grunnbeløpet endres, skal 
sykepengegrunnlaget justeres. 

Til et medlem som blir arbeidsufør før fylte 
22 år, skal tilleggsstønaden utgjøre minst 1,35 
ganger grunnbeløpet. Dette gjelder tidligst fra 
det tidspunktet medlemmet fyller 20 år. 

Til et medlem som forsørger ektefelle, ytes 
det ektefelletillegg med 50 prosent av grunn
beløpet. Det ytes ikke ektefelletillegg hvis 
ektefellen selv har eller kan skaffe seg inntekt 
som er større enn grunnbeløpet. 

Til et medlem som forsørger barn, ytes det 
barnetillegg etter bestemmelsene i § 10-13. 
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§ 7-12 Hel eller gradert overgangsstønad 
Det ytes hel overgangsstønad dersom et 

medlem har tapt hele sin inntektsevne/ 
arbeidsevne (se § 7-6). 

Dersom et medlem har tapt en del av sin 
inntektsevne/arbeidsevne, ytes det en gradert 
overgangsstønad som utgjør 50, 60, 70, 80 eller 
90 prosent av hel overgangsstønad. Den gra
derte stønaden svarer til den del av inntekts
evnen/arbeidsevnen som er tapt. 

§ 7-13 Stønadsdager 
Overgangsstønaden ytes for alle dagene i 

uken unntatt lørdag og søndag. 
Dagsatsen framkommer ved at den årlige 

stønaden divideres med 260. 

§ 7-14 Forholdet til andre folketrygdytelser 
til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fyller vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan han 
eller hun velge ytelse. 

Det ytes ikke overgangsstønad i arbeidsgi
verperioden for sykepenger (se § 4-16). 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

§ 7-15 Overgangsstønad under opphold i 
helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Overgangsstønaden ytes uten reduksjon for 
innleggelsesmåneden og de to påfølgende 
månedene. Deretter blir stønaden redusert et
ter bestemmelsene i § 7-16. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen · her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er gått 
tre måneder etter utskrivingen fra en institu
sjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
overgangsstønad etter lovens vanlige bestem
melser. 

§ 7-16 Beregning av overgangsstønad under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert overgangsstønad under opphold i 
institusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av tilleggsstønaden etter 
§ 7-11. 

Forsørger medlemmet ektefelle, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 7-15, et tillegg 
som svarer til pensjon til gjenlevende ekte
felle etter §§ 11-5 til 11-8. Det kan også ytes 
et tillegg for en tidligere ektefelle som med-
lemmet forsørger. · 

Forsørger medlemmet barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet et tillegg som svarer 
til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at overgangsstønaden 
ikke skal reduseres, eller at den skal reduseres 
mindre enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke være større enn overgangsstønad 
beregnet etter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av overgangsstønad etter denne paragrafen. 

§ 7-17 Overgangsstønad under opphold i 
fengsel 

Til en person som sitter i varetekt, soner 
straff eller er sikret i en av fengselsvesenets 
anstalter, ytes det redusert overgangsstønad 
etter bestemmelsene i §§ 7-15 og 7-16. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det overgangsstønad et
ter lovens vanlige bestemmelser. 

§ 7-18 Overgangsstønad ved yrkesskade 
Til den som er arbeidsufør på grunn av en 

skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det overgangsstønad etter følgende 
særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 7-2 om ett års forutgående 

medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i§ 7-3 om opphold i Norge gjelder 

ikke. 
c) Overgangsstønad ytes dersom inntektsev

nen/arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 
prosent. 
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Kapittel 8 Overgangsstønad til enslig mor eller far 

§ 8-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønaden er å 

dekke utgifter til livsopphold for medlemmer 
som har aleneomsorg for barn, og som midler
tidig ikke kan forsørge seg selv ved eget ar
beid. 

Bestemmelser om 
vilkår for rett til overgangsstønad står 
§§ 8-2 til 8-5 
beregning av overgangsstønaden står i 
§§ 8-6 til 8-8 

- forholdet til andre folketrygdytelser står i 
§ 8-9. 

§ 8-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at vedkommende har vært medlem i trygden 
i minst ett år umiddelbart før hun eller han 
setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 8-3 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder likevel 
overgangsstønaden. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
som tar nødvendig utdanning i utlandet, få 
overgangsstønad i opptil tre år. 

§ 8-4 Enslig mor eller far 
For å få rett til overgangsstønad må med

lemmet være . enslig mor eller far. 
Medlemmet må være ugift, separert, skilt 

eller gjenlevende ektefelle. Likestilt med se
parasjon er faktisk samlivsbrudd når det er 
reist separasjons- eller skilsmissesak, og 
a) det er gått minst seks måneder siden saken 

ble reist, eller 
b) det er gått minst ett år siden samlivsbrud-

det. . 
Det ytes ikke overgangsstønad dersom med

lemmet bor i samme boligenhet som en per
son som hun eller han har barn med. 

En enslig mor kan nektes overgangsstønad 
hvis farskapet ikke er fastslått og hun bor i 
samme boligenhet som en mann som ikke kan 
utelukkes å være faren. 

§ 8-5 Stønadssituasjonene 
Overgangsstønad ytes til et medlem som har 

aleneomsorg for barn dersom 
a) medlemmet ikke kan skaffe seg arbeids

inntekt på grunn av tilsyn med et barn som 
ennå ikke har fullført tredje skoleår, 

b) barnet har fullført tredje skoleår, men tren
ger vesentlig mer tilsyn enn det som er 
vanlig for barn i tredje skoleår, 

c) medlemmet ikke kan skaffe seg arbeids
inntekt på grunn av nødvendig utdanning, 
og barnet ikke har fullført tredje skoleår, 

d) medlemmet fyller vilkårene for rett til ut
danningsstønad, se § 15-6, eller 

e) medlemmet er i en omstillingsperiode i det 
første året etter at hun eller han ble alene 
med barn under 16 år. 

Til en enslig kvinne som skal ha barn, ytes 
det overgangsstønad i opptil to måneder før 
fødselen. 

§ 8-6 Overgangsstønadens størrelse 
Overgangsstønaden pr. år utgjør summen 

av grunnbeløpet og særtillegg for enslige. 

§ 8-7 Arbeidsinntekt m.m. 
Overgangsstønaden reduseres på grunnlag 

av arbeidsinntekt som medlemmet har. 
Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 

livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6. 
Overgangsstønaden skal ikke reduseres hvis 

arbeidsinntekten på årsbasis er mindre enn 
halvparten av grunnbeløpet. Stønaden redu
seres med 40 prosent av inntekt over halvpar
ten av grunnbeløpet. 

§ 8-8 Underholdsbidrag 
Det kan settes som vilkår for rett til over

gangsstønad at medlemmet krever at det blir 
fastsatt underholdsbidrag, eller at et under
holdsbidrag som medlemmet mottar, blir for
høyet. 

Folketrygden overtar medlemmets krav på 
underholdsbidrag fra ektefelle eller tidligere 
ektefelle. Videre overtar folketrygden barnets 
krav på underholdsbidrag for den del av bi
draget som overstiger bidragsforskottet. Fol
ketrygdens samlede krav er begrenset til det 
beløpet som medlemmet mottar i overgangs
stønad. 

§ 8-9 Forholdet til andre folketrygdytelser 
til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fyller vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan hun 
eller han velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 
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Kapittel 9 Overgangsstønad til tidligere familiepleier 

§ 9-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønaden er å 

dekke utgifter til livsopphold for enslige med
lemmer som har vært familiepleiere (se § 9-5), 
og som ikke kan forsørge seg selv ved eget 
arbeid etter at pleieforholdet er opphørt. 

Bestemmelser om 
vilkår for rett til overgangsstønad står i 
§§ 9-2 til 9-5 
beregning av overgangsstønaden står 
§§ 9-6 og 9-7 

- forholdet til andre folketrygdytelser står i 
§ 9-8 

- overgangsstønad under institusjonsopphold 
står i §§ 9-9 til 9-11. 

§ 9-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at vedkommende var medlem i trygden 
minst fem år under pleieforholdet. 

§ 9-3 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder likevel 
overgangsstønaden. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
som tar nødvendig utdanning i utlandet, få 
overgangsstønad i opptil tre år. 

§ 9-4 Enslig person 
For å få rett til overgangsstønad må med

lemmet 
a) ha vært ugift, separert, skilt eller gjenlev

ende ektefelle i minst fem år under pleie
forholdet, og 

b) være ugift, separert, skilt eller gjenlevende 
ektefelle når hun eller han setter fram krav 
om stønad. 

Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med 
formell separasjon. 

§ 9-5 Stønadssituasjonen 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at medlemmet i minst fem år har hatt nødven
dig tilsyn med og pleie av en nærstående, og 
at pleieforholdet er opphørt. 

Pleieforholdet må ha forhindret vedkomm
ende fra å forsørge seg selv ved annet arbeid, 
og må ha ført til at hun eller han ikke lenger 
kan forsørge seg selv. 

Som nærstående regnes foreldre, bestefor
eldre, fosterforeldre, søsken, onkler og tanter. 
I særlige tilfeller kan også andre personer 
anses som nærstående. 

V ed vurderingen av om tilsynet og pleien 
var nødvendig, legges det blant annet vekt på 

alderen, helsetilstanden og bosituasjonen til 
den som ble pleid. 

§ 9-6 Overgangsstønadens størrelse 
Overgangsstønaden pr. år utgjør summen 

av grunnbeløpet og særtillegg for enslige. 

§ 9-7 Arbeidsinntekt m.m. 
Overgangsstønaden reduseres på grunnlag 

av arbeidsinntekt som medlemmet har eller 
kan forventes å få. Ved fastsetting av forven
tet inntekt legges det vekt på alder, evner, 
utdanning, yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter 
på hjemstedet, og arbeidsmuligheter på andre 
steder der det er rimelig at vedkommende tar 
arbeid. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 
livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6. Det 
samme gjelder pensjonsinntekt, føderåd og 
kapitalinntekt. 

Overgangsstønaden skal ikke reduseres hvis 
den faktiske eller forventede arbeidsinntekten 
på årsbasis er mindre enn halvparten av 
grunnbeløpet. Stønaden reduseres med 40 
prosent av inntekt over halvparten av grunn
beløpet. 

§ 9-8 Forholdet til andre folketrygdytelser 
til livsopphold 

Dersom et medlem harrett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fyller vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan hun 
eller han velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

§ 9-9 Overgangsstønad under opphold i hel
seinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Overgangsstønaden ytes uten reduksjon for 
innleggelsesmåneden og de to påfølgende 
månedene. Deretter blir stønaden redusert et
ter bestemmelsene i § 9~10. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
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del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er gått 
tre måneder etter utskrivingen fra en institu
sjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
overgangsstønad etter lovens vanlige bestem
melser. 

§ 9-10 Beregning av overgangsstønad under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert overgangsstønad under opphold i 
institusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av særtillegget. 

Forsørger medlemmet barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 9-9, et tillegg som 
svarer til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 

o.a., kan det bestemmes at stønaden ikke skal 
reduseres, eller at den skal reduseres mindre 
enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam 
men ikke være større enn overgangsstønad 
beregnet etter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av overgangsstønad etter denne paragrafen. 

§ 9-11 Overgangsstønad under opphold i 
fengsel 

Til en person som sitter i varetekt, soner 
straff eller er sikret i en av fengselsvesenets 
anstalter, ytes det redusert overgangsstønad 
etter bestemmelsene i §§ 9-9 og 9-10. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det overgangsstønad et
ter lovens vanlige bestemmelser. 

Kapittel 10 Uførepensjon 

§ 10-1 Innledning 
Formålet med uførepensjon er å dekke ut

gifter til livsopphold for personer som har fått 
sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid 
varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller 
lyte. 

Uførepensjonen består av grunnpensjon, til
leggspensjon, særtillegg, ektefelletillegg og 
barnetillegg. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til uførepensjon står i §§ 10-2 

til 10-8 
- beregning av uførepensjon står i §§ 10-9 til 

10-16 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 10-17 
- uførepensjon under institusjonsopphold står 

i §§ 10-18 til 10-20 
- uførepensjon ved yrkesskade står i§ 10-21. 

§ 10-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende har vært medlem i trygden i 
minst tre år umiddelbart før han eller hun 
setter fram krav om pensjon. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 10-3 Fortsatt medlemskap 
Det er et vilkår for å beholde retten til uføre

pensjon at vedkommende fortsatt er medlem 
i trygden. 

Likevel ytes det uførepensjon til den som 
ikke lenger er medlem i trygden, dersom han 
eller hun 
a) mottok tilleggspensjon da medlemskapet 

opphørte, eller 
b) tidligere har vært medlem i trygden i minst 

10 år. 
Uførepensjon til medlemmer i trygden be

regnes etter bestemmelsene i§§ 10-9 til 10-13. 
Uførepensjon til personer som ikke lenger er 
medlemmer i trygden, beregnes etter bestem
melsene i § 10-14. 

§ 10-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende er mellom 16 og 67 år. 

§ 10-5 Sykdom, skade eller lyte 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende har varig sykdom, skade eller 
lyte. 

Når det skal avgjøres om det foreligger syk
dom, legges det vekt på om vedkommende 
er syk i medisinsk forstand. Atferdsavvik, kri
minalitet og sosial mistilpasning regnes ikke 
som sykdom. 

§ 10-6 Hensiktsmessig behandling og attfø
ring 

Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 
vedkommende har gjennomgått hensiktsmes
sig behandling og attføring for å få høvelig 
arbeid. 
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Når det skal avgjøres om et behandlings
eller attføringstiltak er hensiktsmessig, legges 
det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbak
grunn og arbeidsmuligheter. Det legges også 
vekt på om tiltaket kan medføre skade eller 
stor påkjenning. Dessuten tas det hensyn til 
hvordan vedkommende selv vurderer tiltaket. 

Når det ikke foreligger muligheter for attfø
ring, kan det gis uførepensjon uten at attføring 
er forsøkt. 

§ 10-7 Nedsatt inntektsevne 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inn
tektsevnen) er varig nedsatt med minst halv
parten på grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye inntektsev
nen er nedsatt (hvor høy uføregraden er), skal 
de inntektsmulighetene som vedkommende 
nå har, sammenlignes med de inntektsmulig
hetene som vedkommende hadde før sykdom
men, skaden eller lytet oppstod. 

Når inntektsmulighetene skal vurderes, leg
ges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkes
bakgrunn, arbeidsmuligheter på hjemstedet, 
og arbeidsmuligheter på andre steder der det 
er rimelig at vedkommende tar arbeid. 

§ 10-8 Nedsatt arbeidsevne for hjemmear
beidende ektefelle 

Det er et vilkår for at en hjemmearbeidende 
ektefelle skal få rett til uførepensjon, at evnen 
til å utføre arbeid i hjemmet (arbeidsevnen) 
er varig nedsatt med minst halvparten på 
grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye arbeidsevnen 
er nedsatt (hvor høy uføregraden er), skal den 
evnen til å utføre arbeid i hjemmet som ved
kommende nå har, sammenlignes med den 
tilsvarende evnen som vedkommende hadde 
før sykdommen, skaden eller lytet oppstod. 

Dersom en hjemmearbeidende ektefelle er 
yrkesaktiv på deltid, skal det tas hensyn både 
til evnen til å utføre arbeid i hjemmet og til 
inntektsmulighetene. 

En. hjemmearbeidende ektefelle skal vurde
res etter bestemmelsene i§ 10-7 dersom ved
kommende ville ha begynt i inntektsgivende 
arbeid hvis uførheten ikke hadde oppstått. Det 
samme gjelder dersom den· andre ektefellens 
inntekt er mindre enn to ganger grunnbelø
pet. 

§ 10-9 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 

grunnbeløpet. 
Grunnpensjonen utgjør likevel 75 prosent 

av grunnbeløpet dersom pensjonisten bor 
sammen med en ektefelle som mottar over
gangsstønad ved sykdom, uførepensjon, al-

derspensjon, eller avtalefestet pensjon med 
statstilskott. 

Mottar pensjonistens ektefelle gradert over
gangsstønad ved sykdom (se§ 7-12) eller gra
dert uførepensjon (se § 10-15), skal det ytes 
et tillegg til den grunnpensjonen som er be
regnet etter andre ledd. Tillegget utgjør 25 
prosent av grunnbeløpet multiplisert med den 
del av inntektsevnen/arbeidsevnen (se§§ 7-6, 
10-7 og 10-8) som ektefellen har i behold. 

Full grunnpensjon etter første, andre og 
tredje ledd ytes til den som har minst 40 års 
trygdetid (se § 3-14). Dersom trygdetiden er 
kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende 
mindre. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i 
trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid. 

§ 10-10 Tilleggspensjon 
Rett til tilleggspensjon har den som har 

minst tre poengår (se § 3-13). 
Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent av 

grunnbeløpet multiplisert med sluttpoengtal
let (se § 3-12). 

Full tilleggspensjon etter andre ledd ytes til 
den som har minst 40 poengår. For den som 
har færre poengår, blir tilleggspensjonen til
svarende mindre. 

For personer som er født før 1937, gjelder 
det særlige bestemmelser. Se§ 3-16 femte til 
sjuende ledd. 

§ 10-11 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter 
§ 10-9. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kor
tere, blir særtillegget tilsvarende mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter § 10-10. 

§ 10-12 Ektefelletillegg 
Til en uførepensjonist som forsørger ekte

felle, ytes det ektefelletillegg med 50 prosent 
av grunnpensjonen. 

Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen 
har eller kan skaffe seg inntekt som er større 
enn grunnbeløpet. 

§ 10-13 Barnetillegg 
Til en uførepensjonist som forsørger barn, 

ytes det barnetillegg som for hvert barn utgjør 
12,5 prosent av grunnbeløpet. 

Barnetillegget økes til 25 prosent av grunn
beløpet 
a) dersom den andre av foreldrene ikke har 

pensjonsgivende inntekt, 
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b) dersom den andre av foreldrene har pen
sjonsgivende inntekt som er mindre enn 
fire ganger grunnbeløpet, 

c) for hvert barn pensjonisten har utover tre, 
dersom bare en av foreldrene har rett til 
pensjon, 

d) dersom foreldrene bor hver for seg og bare 
en av dem har rett til pensjon, 

e) dersom den andre av foreldrene er død. 
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har 

inntekt som er større enn grunnbeløpet. 

§ 10-14 Uførepensjon til personer som ikke 
lenger er medlemmer i trygden 

Den som ikke lenger er medlem i trygden, 
beholder en innvilget uførepensjon uforandret 
dersom han eller hun 
a) mottar tilleggspensjon, eller 
b) har vært medlem i trygden i minst 20 år. 

Til den som har vært medlem i trygden i 
minst 10 år, men i mindre enn 20 år, ytes det 
grunnpensjon, særtillegg og ektefelletillegg 
etter bestemmelsene i §§ 10-9, 10-11 og 10-12. 
Det tas ikke hensyn til framtidig trygdetid (se 
§ 3-14 fjerde ledd bokstav c). Pensjonisten 
beholder et innvilget barnetillegg (se § 10-13) 
uforandret. 

§ 10-15 Hel eller gradert uførepensjon 
Det ytes hel uførepensjon dersom ved

kommende har tapt hele sin inntektsevne/ 
arbeidsevne (se §§ 10-7 og 10-8). 

Dersom vedkommende har tapt en del av 
sin inntektsevne/arbeidsevne, ytes det en gra
dert uførepensjon som utgjør 50, 60, 70, 80 
eller 90 prosent av hel uførepensjon. Den gra
derte uførepensjonen svarer til den del av inn
tektsevnen/arbeidsevnen som er tapt. 

§ 10-16 Uførepensjon til gjenlevende ekte
felle 

Uførepensjonen til en gjenlevende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter §§ 11-2 til 11-4, beregnes etter be
stemmelsene i paragrafen her. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av 
den avdødes trygdetid (se § 3-14) dersom den 
er lengre enn den gjenlevendes trygdetid. 

Tilleggspensjonen utgjør det største av følg
ende beløp: 
a) pensjonistens egen tilleggspensjon bereg

net etter § 10-10, 
b) 55 prosent av summen av pensjonistens 

egen tilleggspensjon beregnet etter§ 10-10 
og den tilleggspensjon som den avdøde 
ville ha mottatt som uførepensjonist etter 
§ 10-10 eller som alderspensjonist etter 
§ 12-5 basert på sluttpoengtallet på døds
fallstidspunktet. 

Paragrafen her gjelder tilsvarende for en 
skilt person som fyller vilkårene for rett til 
pensjon etter § 11-14. 

Dersom pensjonisten gifter seg igjen, skal 
grunnpensjonen og tilleggspensjonen omreg
nes etter bestemmelsene i §§ 10-9 og 10-10. 

§ 10-17 Forholdet til andre folketrygdytelser 
til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til uførepensjon, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en an
nen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven som skal dekke samme inntektstap i 
samme tidsrom, kan han eller hun velge 
ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom uførepensjon og andre folketrygdytel
ser til livsopphold. 

§ 10-18 Uførepensjon under opphold i helse
institusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for pensjonister som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for pensjonister som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og de to påfølgende måne
dene. Deretter blir pensjonen redusert etter 
bestemmelsene i § 10-18. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er gått 
tre måneder etter utskrivingen fra en institu
sjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
uførepensjon etter lovens vanlige bestemmel
ser. 

§ 10-19 Beregning av uførepensjon under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert uførepensjon under opphold i in
stitusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av tilleggspensjonen etter 
§ 10-10 og/eller 10 prosent av særtillegget et
ter § 10-11. 

Forsørger pensjonisten ektefelle, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 10-18, et tillegg 
som svarer til pensjon til gjenlevende ekte
felle etter §§ 11-5 til 11-8. Det kan også ytes 
et tillegg for en tidligere ektefelle som pensjo
nisten forsørger. 
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Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet et tillegg som svarer 
til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom pensjonisten etter innleggelsen 
fortsatt har faste og nødvendige utgifter til 
bolig o.a., kan det bestemmes at pensjonen 
ikke skal reduseres, eller at den skal reduseres 
mindre enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke overstige uførepensjon beregnet et
ter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av uførepensjon etter denne paragrafen. 

§ 10-20 Uførepensjon under opphold i fengsel 
Til en uførepensjonist som sitter i varetekt, 

soner straff eller er sikret i en av fengselsvese
nets anstalter, ytes det redusert pensjon etter 
bestemmelsene i §§ 10-18 og 10-19. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

§ 10-21 Uførepensjon ved yrkesskade 
Til den som er arbeidsufør på grunn av en 

skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det uførepensjon etter følgende 
særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 10-2 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 10-3 om fortsatt medlemskap 

gjelder ikke. 
c) Vilkåret i § 10-10 om minst tre poengår for 

rett til tilleggspensjon gjelder ikke. 
d) Grunnpensjon og tilleggspensjon ytes ved 

uføregrader ned til 30 prosent. 
Uførepensjon ved yrkesskade beregnes etter 

følgende særbestemmelser: 
a) Grunnpensjonen reduseres ikke selv om 

vedkommende har mindre enn 40 års tryg
detid, se § 10-9. 

b) Tilleggspensjonen reduseres ikke selv om 
vedkommende har mindre enn 40 ·poengår, 
se § 10-10. 

Uførepensjon som er innvilget etter en yr
kesskade før fylte 67 år, ytes ut vedkommen
des levetid dersom vedkommende ikke har 
rett til alderspensjon. 

Kapittel 11 Etterlattepensjon 

§ 11-1 Innledning 
Formålet med etterlattepensjon er å dekke 

utgifter til livsopphold for gjenlevende ekte
felle og barn. 

Pensjonen til gjenlevende ektefelle består 
av grunnpensjon, tilleggspensjon og særtil
legg. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til pensjon til gjenlevende 

ektefelle står i §§ 11-2 til 11-4 
- beregning av pensjon til gjenlevende ekte

felle står i §§ 11-5 til 11-8 
- bortfall av pensjon til gjenlevende ektefelle 

og ny rett til pensjon står i § 11-9 
- forholdet mellom pensjon til gjenlevende 

ektefelle og andre folketrygdytelser står i 
§ 11-10 

- pensjon til gjenlevende ektefelle under in
stitusjonsopphold står i §§ 11-11 til 11-13 

- pensjon til gjenlevende skilt person står i § 
11-14 

- vilkår for rett til barnepensjon står i§§ 11-15 
til 11-17 

- beregning av barnepensjon står i § 11-18 
- bortfall av barnepensjon ved adopsjon står 

i § 11-19 
- forholdet mellom barnepensjon og andre 

folketrygdytelser står i § 11-20 

- barnepensjon under institusjonsopphold 
står i §§ 11-21 til 11-23 

- pensjon etter dødsfall som skyldes yrkes
skade, står i §§ 11-24 og 11-25. 

I PENSJON TIL GJENLEVENDE EKTE
FELLE 

§ 11-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til pensjon at enten 

den gjenlevende ektefellen eller den avdøde 
var medlem i trygden på dødsfallstidspunktet 
og i minst tre år umiddelbart før dødsfallet. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 11-3 Medlemskap 
Det er et vilkår for at den gjenlevende ekte

fellen skal ha rett til pensjon, at han eller hun 
er medlem i trygden. 

Likevel ytes det pensjon til den som ikke 
er medlem i trygden, dersom 
a) den gjenlevende ektefellen hadde vært 

medlem i minst 20 år før dødsfallet, 
b) den avdøde ektefellen hadde vært medlem 

i minst 20 år, eller 
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c) den avdøde ektefellen hadde minst tre po
engår (se § 3-13). 

§ 11-4 Ekteskapets varighet - barn 
Det er et vilkår for rett til pensjon at den 

gjenlevende 
a) var gift med den avdøde i minst 10 år, 
b) var gift med den avdøde i minst 5 år, og 

var over 40 år ved dødsfallet, 
c) har eller har hatt barn med sin avdøde ek

tefelle, eller 
d) hadde omsorgen for den avdødes barn på 

dødsfallstidspunktet. Ekteskapet og omsor
gen for barnet etter dødsfallet må til sam
men ha vart i minst 5 år. 

§ 11-5 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 

grunnbeløpet. 
Full grunnpensjon etter første ledd ytes der

som den gjenlevende ektefellen har minst 40 
års trygdetid (se § 3-14). Er trygdetiden kor
tere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre. 

Tiden fram til den gjenlevende fyller 67 år, 
skal regnes med i trygdetiden hvis den gjen
levende var medlem i trygden da ektefellen 
døde. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av 
den avdødes trygdetid dersom den er lengre 
enn den gjenlevendes trygdetid. Tiden fram 
til den avdøde ville ha fylt 67 år, skal regnes 
med i trygdetiden hvis den avdøde var med
lem i trygden da han eller hun døde. 

Når den gjenlevende har rett til tilleggspen
sjon, ytes det grunnpensjon etter en trygdetid 
som svarer til minst det antall poengår som 
tilleggspensjonen er beregnet etter. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i 
trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid. 

§ 11-6 Tilleggspensjon 
En gjenlevende ektefelle har rett til tilleggs

pensjon dersom den avdøde ektefellen hadde 
minst tre poengår (se § 3-13). 

Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent av 
grunnbeløpet multiplisert med 55 prosent av 
det sluttpoengtallet (se § 3-12) som er fastsatt 
for den avdøde. Dersom det ikke er fastsatt 
sluttpoengtall for den avdøde, skal sluttpo
engtallet fastsettes som om den avdøde på 
dødsfallstidspunktet hadde fått rett til uføre
pensjon eller alderspensjon. 

Full tilleggspensjon ytes dersom den av
døde hadde minst 40 poengår. Dersom den 
avdøde hadde færre poengår, blir tilleggspen
sjonen tilsvarende mindre. 

Hvis den avdøde var født før 1937, gjelder 
det særlige bestemmelser. Se§ 3-16 femte til 
sjuende ledd. 

§ 11-7 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter § 
11-5. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kor
tere, blir særtillegget tilsvarende mindre. Be
stemmelsene i§ 11-5 tredje og fjerde ledd gjel
der tilsvarende. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter § 11-6. 

§ 11-8 Arbeidsinntekt m.m. 
Pensjonen til gjenlevende ektefelle reduse

res på grunnlag av arbeidsinntekt som den 
gjenlevende har eller kan forventes å få. Ved 
fastsetting av forventet inntekt legges det vekt 
på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, 
arbeidsmuligheter på hjemstedet, og arbeids
muligheter på andre steder der det er rimelig 
at vedkommende tar arbeid. Det legges også 
vekt på eventuelle barns tilsynsbehov. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 
livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6. 

Pensjonen skal ikke reduseres hvis den fak
tiske eller forventede arbeidsinntekten på års
basis er mindre enn halvparten av grunnbelø
pet. Pensjonen reduseres med 40 prosent av 
inntekt over halvparten av grunnbeløpet. 

§ 11-9 Bortfall av pensjon og ny rett til pen
sjon 

En gjenlevende ektefelles rett til pensjon 
faller bort 
a) når vedkommende fyller 67 år, 
b) i tidsrom da den gjenlevende mottar avta

lefestet pensjon med statstilskott, 
c) når den gjenlevende ektefellen gifter seg 

igjen. 
Blir det nye ekteskapet oppløst ved skils

misse før det er gått to år, får den gjenlevende 
igjen rett til pensjon. 

Dør den nye ektefellen, får den gjenlevende 
rett til pensjon etter ham eller henne uten 
hensyn til varigheten av ekteskapet. 

§ 11-10 Forholdet mellom pensjon til gjen
levende ektefelle og andre folke
trygdytelser 

Dersom en gjenlevende ektefelle har rett til 
pensjon etter dette kapitlet, og samtidig fyller 
vilkårene for rett til en ann~n ytelse til livs
opphold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan han 
eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom pensjon til gjenlevende ektefelle og 
andre folketrygdytelser til livsopphold. 
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§ 11-11 Pensjon til gjenlevende ektefelle 
under opphold i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for pensjonister som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for pensjonister som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og de to påfølgende måne
dene. Deretter blir pensjonen redusert etter 
bestemmelsene i § 11-12. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er gått 
tre måneder etter utskrivingen fra en institu
sjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
pensjon etter lovens vanlige bestemmelser. 

§ 11-12 Beregning av pensjon under opphold 
i helseinstitusjon o.l. 

Redusert pensjon til gjenlevende ektefelle 
under opphold i institusjon utgjør 25 prosent 
av grunnbeløpet pluss 10 prosent av tilleggs
pensjonen etter § 11-6 og/eller 10 prosent av 
særtillegget etter § 11-7. 

Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 11-11, et tillegg 
som svarer til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom den gjenlevende etter innleggelsen 
fortsatt har faste og nødvendige utgifter til 
bolig o.a., kan det bestemmes at pensjonen 
ikke skal reduseres, eller at den skal reduseres 
mindre enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke overstige pensjon til gjenlevende 
ektefelle beregnet etter lovens vanlige be
stemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av pensjon etter denne paragrafen. 

§ 11-13 Pensjon til gjenlevende ektefelle 
under opphold i fengsel 

Til en gjenlevende ektefelle som sitter i va
retekt, soner straff eller er sikret i en av feng
i-elsvesenets anstalter, ytes det redusert pen
sjon etter bestemmelsene i§§ 11-11 og 11-12. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

Il PENSJON TIL GJENLEVENDE SKILT 
PERSON 

§ 11-14 Pensjon til gjenlevende skilt person 
En gjenlevende skilt person har rett til pen

sjon dersom 
a) vilkårene i §§ 11-2 og 11-3 er oppfylt, 
b) vedkommende ikke har giftet seg igjen, 
c) den tidligere ektefellen døde innen 5 år 

etter skilsmissen, og 
d) ekteskapet varte i minst 25 år, eller i minst 

15 år hvis ektefellene hadde barn sammen. 
Pensjonen beregnes etter bestemmelsene i 

§§ 11-5 til 11-8. 
Bestemmelsene i §§ 11-9 til 11-13 gjelder 

tilsvarende. 

Ill BARNEPENSJON 

§ 11-15 Hovedvilkår for rett til barnepensjon 
Barnepensjon ytes dersom en av foreldrene 

eller begge er døde. 
Pensjon ytes inntil barnet fyller 18 år. 
Dersom begge foreldrene er døde og barnet 

er under utdanning, ytes det pensjon inntil 
barnet fyller 20 år. Praktikanter og lærlinger 
har rett til barnepensjon inntil fylte 20 år der
som begge foreldre er døde og arbeidsinntek
ten etter fradrag for skatt er mindre enn 
grunnbeløpet pluss særtillegg for enslige. 

§ 11-16 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til barnepensjon at 

enten barnet eller en av barnets foreldre var 
medlem i trygden i minst tre år umiddelbart 
før dødsfallet. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for barn 
som er flyktninger (se § 3-21), og som er med
lemmer i trygden. 

~ 

§ 11-17 Medlemskap 
Det er et vilkår for at et barn skal ha rett 

til pensjon, at det er medlem i trygden. 
Likevel ytes det pensjon til et barn som ikke 

er medlem i trygden, dersom det fikk rett til 
pensjon på et tidspunkt da en av foreldrene 
var medlem i trygden. 

§ 11-18 Beregning av barnepensjon 
Dersom en av foreldrene er død, skal pen

sjonen for det første barnet utgjøre 40 prosent 
av grunnbeløpet. Pensjonen for hvert av de 
øvrige barna utgjør 25 prosent av grunnbelø
pet. 

Dersom begge foreldrene er døde, skal pen
sjonen for det første barnet utgjøre samme 
beløp som pensjon til gjenlevende ektefelle, 
se §§ 11-5 til 11-7, for den av foreldrene som 
ville ha fått størst pensjon. Pensjonen for det 
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neste barnet utgjør 40 prosent av grunnbelø
pet, og pensjonen for hvert av de øvrige barna 
utgjør 25 prosent av grunnbeløpet. 

Dersom moren er død og farskapet ikke er 
fastslått, beregnes pensjonen etter bestem
melsene i andre ledd. 

Barnepensjon for to eller flere barn summe
res, og gis med like stort beløp til hvert barn. 

Etterlater den avdøde seg flere barnekull 
som blir oppdratt hver for seg, beregnes pen
sjonen særskilt for hvert barnekull, og gis med 
like stort beløp til hvert barn i det enkelte 
barnekullet. 

§ 11-19 Bortfall ved adopsjon 
Retten til barnepensjon faller bort dersom 

barnet blir adoptert av et ektepar, eller der
som en ektefelle adopterer den andre ektefel
lens barn. V ed adopsjon ellers beholder bar
net pensjonsretten, men pensjonen beregnes 
etter bestemmelsene i § 11-18 første ledd. 

§ 11-20 Forholdet mellom barnepensjon og 
andre folketrygdytelser 

Dersom et medlem har rett til barnepensjon, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en an
nen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven som skal dekke samme forsørgelsestap i 
samme tidsrom, kan han eller hun velge 
ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom barnepensjon og andre folketrygd
ytelser til livsopphold. 

§ 11-21 Barnepensjon under opphold i hel
seinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for barn som er innlagt i en institusjon som 
går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om syke
hus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om psy
kisk helsevern. Departementet kan gi forskrif
ter om at bestemmelsene også skal gjelde for 
barn som er innlagt i andre institusjoner enn 
de som går inn under disse lovene. Departe
mentet kan gjøre unntak for institusjoner som 
går inn under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og de to påfølgende måne
dene. Deretter blir pensjonen redusert etter 
bestemmelsene i § 11-22. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
barnepensjon etter lovens vanlige bestemmel
ser. 

§ 11-22 Beregning av pensjon under opphold 
i helseinstitusjon o.l. 

Redusert pensjon til et barn som har mistet 
en av foreldrene, utgjør 10 prosent av grunn
beløpet. 

Redusert pensjon til et barn som har mistet 
begge foreldrene, utgjør 25 prosent av grunn
beløpet pluss 10 prosent av tilleggspensjonen 
og/eller særtillegget til den av foreldrene som 
ville ha fått størst pensjon som gjenlevende · 
ektefelle. Redusert pensjon etter disse pro
sentsatsene gis også til et barn som har mistet 
sin mor, hvis farskapet ikke er fastslått. 

Dersom barnet etter innleggelsen har faste 
og nødvendige utgifter til bolig o.a., kan det 
bestemmes at pensjonen ikke skal reduseres, 
eller at den skal reduseres mindre enn nevnt 
i første og andre ledd. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av barnepensjon etter denne paragrafen. 

§ 11-23 Barnepensjon under opphold i feng
sel 

Til en person som sitter i varetekt, soner 
straff eller er sikret i en av fengselsvesenets 
anstalter, ytes det redusert barnepensjon etter 
bestemmelsene i §§ 11-21 og 11-22. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det barnepensjon etter 
lovens vanlige bestemmelser. 

IV • PENSJON ETTER DØDSFALL SOM 
SKYLDES YRKESSKADE 

§ 11-24 Pensjon til gjenlevende ektefelle 
Ved dødsfall som skyldes en skade eller 

sykdom som går inn under kapittel 17, ytes 
det pensjon til gjenlevende ektefelle etter 
følgende særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 11-2 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 11-3 om medlemskap gjelder 

ikke. 
c) Vilkårene i§ 11-4 om ekteskapets varighet 

eller om barn gjelder ikke. 
Pensjon etter denne paragrafen beregnes på 

grunnlag av den uførepensjon eller alderspen
sjon som den avdøde ville ha hatt som yrkes
skadd. Se § 10-21 andre ledd og § 12-17. 

§ 11-25 Barnepensjon 
Ved dødsfall som skyldes en skade eller 

sykdom som går inn under kapittel 17, ytes 
det barnepensjon etter følgende særbestem
melser: 
a) Vilkåret i§ 11-16 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i§ 11-17 om medlemskap gjelder 

ikke. 
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c) Dersom barnet er under utdanning, ytes 
det pensjon inntil barnet fyller 21 år. 

Når begge foreldrene er døde, skal barne
pensjonen utgjøre samme beløp som den pen
sjonen faren eller moren ville ha hatt som 

gjenlevende etter at ektefellen var død på 
grunn av en yrkesskade. Se § 11-24. Barne
pensjonen skal likevel ikke være mindre enn 
pensjon etter § 11-18. 

Kapittel 12 Alderspensjon 

§ 12-1 Innledning 
Formålet med alderspensjon er å dekke ut

gifter til livsopphold for personer som har fylt 
67 år. 

Alderspensjonen består av grunnpensjon, 
tilleggspensjon, særtillegg, ektefelletillegg og 
barnetillegg. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til alderspensjon står i§§ 12-2 

og 12-3 
- beregning av alderspensjon står i §§ 12-4 til 

12-12 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 12-13 
- alderspensjon under instititusjonsopphold 

står i §§ 12-14 til 12-16 
- alderspensjon ved yrkesskade står i§ 12-17. 

§ 12-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til alderspensjon at 

vedkommende har vært medlem i trygden i 
minst tre år. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 12-3 Alder 
Det er et vilkår for rett til alderspensjon at 

vedkommende har fylt 67 år. 
For en person som har fylt 67 år, men ikke 

70 år, og som har arbeidsinntekt, reduseres 
alderspensjonen etter bestemmelsene i § 12-9. 

Til en person som har fylt 70 år, ytes det 
alderspensjon uten hensyn til annen inntekt 
som pensjonisten har. 

§ 12-4 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 

grunnbeløpet. 
Grunnpensjonen utgjør likevel 75 prosent 

av grunnbeløpet dersom pensjonisten bor 
sammen med en ektefelle som mottar over
gangsstønad ved sykdom, uførepensjon, al
derspensjon eller avtalefestet pensjon med 
statstilskott. 

Mottar pensjonistens ektefelle gradert over
gangsstønad ved sykdom (se§ 7-12) eller gra
dert uførepensjon (se § 10-15), skal det ytes 

et tillegg til den grunnpensjonen som er be
regnet etter andre ledd. Tillegget utgjør 25 
prosent av grunnbeløpet multiplisert med den 
del av inntektsevnen/arbeidsevnen (se§§ 7-6, 
10-7 og 10-8) som ektefellen har i behold. 

Full grunnpensjon etter første, andre og 
tredje ledd ytes til den som har minst 40 års 
trygdetid (se § 3-14). Dersom trygdetiden er 
kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende 
mindre. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i 
trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid. 

§ 12-5 Tilleggspensjon 
Rett til tilleggspensjon har den som har 

minst tre poengår (se § 3-13). 
Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent av 

grunnbeløpet multiplisert med sluttpoengtal
let (se § 3-12). 

Full tilleggspensjon etter andre ledd ytes til 
den som har minst 40 poengår. For den som 
har færre poengår, blir tilleggspensjonen til
svarende mindre. 

For personer som er født før 1937, gjelder 
det særlige bestemmelser. Se§ 3-16 femte til 
sjuende ledd. 

§ 12-6 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter 
§ 12-4. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kor
tere, blir særtillegget tilsvarende mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter § 12-5. 

§ 12-7 Ektefelletillegg 
Til en alderspensjonist som forsørger ekte

felle, ytes det ektefelletillegg med 50 prosent 
av grunnpensjonen. 

Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen 
har eller kan skaffe seg inntekt som er større 
enn grunnbeløpet. 



46 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

§ 12-8 Barnetillegg 
Til en alderspensjonist som forsørger barn, 

ytes det barnetillegg som for hvert barn utgjør 
12,5 prosent av grunnbeløpet. 

Barnetillegget økes til 25 prosent av grunn
beløpet 
a) dersom den andre av foreldrene ikke har 

pensjonsgivende inntekt, 
b) dersom den andre av foreldrene har pen

sjonsgivende inntekt som er mindre enn 
fire ganger grunnbeløpet, 

c) for hvert barn pensjonisten har utover tre, 
dersom bare en av foreldrene har rett til 
pensjon, 

d) dersom foreldrene bor hver for seg og bare 
en av dem har rett til pensjon, 

e) dersom den andre av foreldrene er død. 
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har 

inntekt som er større enn grunnbeløpet. 

§ 12-9 Alderspensjon til personer mellom 67 
og 70 år som har arbeidsinntekt m.m. 

Alderspensjonen (hel alderspensjon) til per
soner mellom 67 og 70 år reduseres (graderes) 
på grunnlag av arbeidsinntekt som de har. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 
livsopphold etter kapitlene 4 og 5. 

Alderspensjonen skal ikke reduseres hvis 
arbeidsinntekten på årsbasis er mindre enn 
halvparten av grunnbeløpet. Pensjonen redu
seres med 40 prosent av inntekt over halvpar
ten av grunnbeløpet. 

§ 12-10 Alderspensjon til gjenlevende ekte
felle 

Alderspensjonen til en gjenlevende ekte
felle som fyller vilkårene for rett til etterlatte
pensjon etter §§ 11-2 til 11-4, beregnes etter 
bestemmelsene i paragrafen her. Dette gjelder 
både for den som fikk rett til pensjon som 
gjenlevende ektefelle før fylte 67 år, og for den 
som senere blir enke eller enkemann. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av 
den avdødes trygdetid (se § 3-14) dersom den 
er lengre enn den gjenlevendes trygdetid. 

Tilleggspensjonen utgjør det største av følg
ende beløp: 
a) pensjonistens egen tilleggspensjon bereg

net etter § 12-5, 
b) 55 prosent av summen av pensjonistens 

egen tilleggspensjon beregnet etter § 12-5 
og den tilleggspensjon som den avdøde 
ville ha mottatt som uførepensjonist etter 
§ 10-10 eller som alderspensjonist etter 
§ 12-5 basert på sluttpoengtallet på døds
fallstidspunktet. 

Paragrafen her gjelder tilsvarende for en 
gjenlevende skilt person som fyller vilkårene 
for rett til pensjon etter § 11-14. 

Dersom pensjonisten gifter seg igjen, skal 

grunnpensjonen og tilleggspensjonen omreg
nes etter bestemmelsene i §§ 12-4 og 12-5. 

§ 12-11 Forholdet til avtalefestet pensjon 
For den som fram til fylte 67 år hadde avta

lefestet pensjon med statstilskott, skal til
leggspensjonen mellom fylte 67 og 70 år svare 
til den tilleggspensjon vedkommende hadde i 
perioden med avtalefestet pensjon. Likevel 
skal tilleggspensjonen justeres når grunnbelø
pet endres. Tilleggspensjonen kan også fast
settes på grunnlag av pensjonspoeng som en 
avdød ektefelle hadde opptjent. 

Når pensjonisten fyller 70 år, skal tilleggs
pensjonen beregnes etter lovens vanlige be
stemmelser. 

§ 12-12 Ventetillegg 
Til den som ikke tok ut full alderspensjon 

ved fylte 67 år i tiden mellom 1. januar 1973 
og 1. april 1984, ytes det ventetillegg. 

Departementet gir forskrifter om ventetil
legget. 

§ 12-13 Forholdet til andre folketrygdytelser 
til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til alderspen
sjon, og samtidig fyller vilkårene for rett til 
en annen ytelse til livsopphold etter folke
trygdloven som skal dekke samme inntekts
tap i samme tidsrom, kan han eller hun velge 
ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom alderspensjon og andre folketrygd
ytelser til livsopphold. 

§ 12-14 Alderspensjon under opphold i hel
seinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for pensjonister som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for pensjonister som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og de to påfølgende måne
dene. Deretter blir pensjonen redusert etter 
bestemmelsene i § 12-15. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er gått 
tre måneder etter utskrivingen fra en institu
sjon. 
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Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
alderspensjon etter lovens vanlige bestem
melser. 

§ 12-15 Beregning av alderspensjon under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert alderspensjon under opphold i in
stitusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av tilleggspensjonen etter 
§ 12-5 og/eller 10 prosent av særtillegget etter 
§ 12-6. 

Forsørger pensjonisten ektefelle, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 12-14, et tillegg 
som svarer til pensjon til gjenlevende ekte
felle etter §§ 11-5 til 11-8. Det kan også ytes 
et tillegg for en tidligere ektefelle som pensjo
nisten forsørger. 

Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet et tillegg som svarer 
til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom pensjonisten etter innleggelsen 
fortsatt har faste og nødvendige utgifter til 
bolig o.a., kan det bestemmes at pensjonen 
ikke skal reduseres, eller at den skal reduseres 
mindre enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke overstige alderspensjon beregnet 
etter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av alderspensjon etter denne paragrafen. 

§ 12-16 Alderspensjon under opphold i feng
sel 

Til en alderspensjonist som sitter i varetekt, 
soner straff eller er sikret i en av fengselsvese
nets anstalter, ytes det redusert pensjon etter 
bestemmelsene i §§ 12-14 og 12-15. 

Fra og med den kalendermåned vedkomm
ende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

§ 12-17 Alderspensjon ved yrkesskade 
Den som ved fylte 67 år mottok uførepen

sjon på grunn av yrkesskade eller mottok sy
kepenger eller overgangsstønad ved sykdom 
på grunn av yrkesskade og var varig ufør, får 
alderspensjonen beregnet etter bestemmel
sene for uførepensjon ved yrkesskade. Se 
§ 10-21. 

Dersom vedkommende var mindre enn 100 
prosent arbeidsufør på grunn av yrkesskaden, 
skal en del av alderspensjonen utgjøre et be
løp som svarer til den graderte uførepensjo
nen (se § 10-15). Den andre delen skal utgjøre 
en så stor prosent av vanlig alderspensjon som 
svarer til forskjellen mellom hel uførhet og 
den graderte uførheten. 

Den som ved fylte 67 år mottok pensjon som 
gjenlevende ektefelle etter dødsfall på grunn 
av yrkesskade, får alderspensjonen beregnet 
etter bestemmelsene for etterlattepensjon ved 
yrkesskade. Se § 11-24, jf. § 12-10. 

Kapittel 13 Stønad ved helsetjenester 

§ 13-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å gi hel eller delvis dekning for medlemmers 
nødvendige utgifter til helsetjenester ved syk
dom, skade, lyte, familieplanlegging, abort, 
svangerskap og fødsel. 

Det ytes ikke stønad til inngrep som vesent
lig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og hel
ler ikke til behandling av påregnelige følger 
av slike inngrep. 

Bestemmelser om 
- opphold i Norge / i utlandet står i § 13-2 
- stønadssatser og egenandeler står i §§ 13-3 

og 13-4 
- dekning av behandlingsutgifter står i §§ 13-5 

til 13-11 
- stønad ved hjemmefødsel står i § 13-12 
- dekning av utgifter til viktige legemidler, 

spesielt medisinsk utstyr, proteser og orto
pediske hjelpemidler står i§§ 13-13 og 13-14 

- dekning av utgifter i forbindelse med reiser 
står i §§ 13-15 til 13-18 

- dekning av driftsutgifter ved spesielle insti
tusjoner står i § 13-19 

- dekning av utgifter til laboratorie- og rønt
genundersøkelser står i § 13-20 

- dekning av utgifter til helsetjenester ved 
poliklinikk står i § 13-21 

- fastlønnstilskott står i § 13-22 
- tilskott til arbeidsreiser står i § 13-23 
- bidrag står i § 13-24 
- unntak for militærpersoner står i § 13-25 

stønad til helsetjenester i utlandet står i 
§ 13-26 
stønad ved yrkesskade står i § 13-27. 

§ 13-2 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til stønad etter§§ 13-5 

til 13-24 at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Norge. 

Når et medlem oppholder seg i utlandet, 
ytes det stønad etter § 13-26. 
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§ 13-3 Stønadssatser 
Departementet fastsetter satser for stønad 

som skal dekke utgifter til helsetjenester. 
Det kan fastsettes normalsatser for det ordi

nære dekningsnivået, og forhøyede satser, 
som vanligvis dekker de samlede utgifter. 

§ 13-4 Egenandeler og egenandelstak 
Stortinget fastsetter et egenandelstak, som 

er det høyeste samlede beløp et medlem skal 
betale i godkjente egenandeler for visse helse
tjenester i løpet av et kalenderår. 

Egenandelstaket gjelder følgende helsetje
nester: 
a) legehjelp, se § 13-5 
b) psykologhjelp, se § 13-7 
c) viktige legemidler og spesielt medisinsk 

utstyr (forbindingssaker, kanyler m.m.), se 
§ 13-13 

d) dekning av reiseutgifter, se § 13-15 
e) røntgenundersøkelse, se § 13-20. 

For egenbetaling ved helsetjenester etter 
bokstavene a, b og e utgjør den godkjente 
egenandelen differansen mellom forhøyet sats 
og normalsats (se § 13-3). 

Departementet fastsetter størrelsen på de 
godkjente egenandelene ved tjenester etter 
bokstavene c og d. 

Departementet gir forskrifter om egenan
delsordningen. 

§ 13-5 Legehjelp 
Stønad til legehjelp dekker utgifter til un

dersøkelse og behandling. 
Stønaden ytes etter normalsatser. Når et 

medlem i et kalenderår har betalt godkjente 
egenandeler opp til egenandelstaket (se 
§ 13-4), ytes det stønad etter forhøyede satser 
i resten av kalenderåret. 

Stønad etter forhøyede satser ytes alltid ved 
undersøkelse og behandling i forbindelse med 
svangerskap, fødsel, kjønnssykdom og tuber
kulose, og ved psykoterapeutisk behandling 
av barn. 

Stønaden utbetales til legen som direkte 
oppgjør fra trygden. Pasientens betalingsplikt 
reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-6 Tannlegehjelp 
Stønad til tannlegehjelp dekker utgifter til 

a) tannuttrekning 
b) operative inngrep 
c) behandling av sykdommer i munnens og 

kjevens bløtdeler 
d) undersøkelse av tannstatus hos gravide 
e) bakteriologiske, patologiske og biokje

miske prøver 

f) røntgenfotografering i forbindelse med be
handling som trygden ellers yter stønad til. 

Det ytes vanligvis ikke stønad til konserver
ende tannbehandling eller til proteser. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. Herunder kan det be
stemmes at det skal ytes stønad til tannregule
ring og til annen undersøkelse og behandling 
enn som nevnt i første ledd. Det kan også 
bestemmes at særskilte pasientgrupper skal 
få stønad til tannbehandling. 

§ 13-7 Psykologhjelp 
Stønad til psykologhjelp dekker utgifter til 

undersøkelse og behandling hos en psykolog 
som er godkjent spesialist i klinisk psykologi 
eller i psykologisk behandling. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Det ytes likevel stønad for opptil tre undersø
kelser eller samtaler uten slik henvisning. 

Stønaden ytes etter normalsatser. Ved un
dersøkelse og behandling av barn ytes det stø
nad etter forhøyede satser. Når et medlem i 
et kalenderår har betalt godkjente egenande
ler opp til egenandelstaket (se § 13-4), ytes det 
stønad etter forhøyede satser i resten av kalen
deråret. 

Stønaden utbetales til psykologen som di
rekte oppgjør fra trygden. Pasientens beta
lingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-8 Fysikalsk behandling 
Stønad til fysikalsk behandling dekker ut

gifter til behandling hos fysioterapeut og men
sendiecksykegymnast. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Behandlingen må være av vesentlig betyd
ning for medlemmets helse eller funksjons
evne. 

Stønaden ytes vanligvis etter normalsatser. 
I særlige tilfeller kan det ytes stønad etter 
forhøyede satser. 

Stønaden utbetales til fysioterapeuten eller 
mensendiecksykegymnasten som direkte 
oppgjør fra trygden. Pasientens betalingsplikt 
reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-9 Behandling hos kiropraktor 
Stønad til behandling hos kiropraktor dek

ker utgifter til behandling som består i hånd
grep utført på virvelsøylen, bekkenet og til
støtende ledd. Det gis stønad for opptil ti be
handlinger i hvert kalenderår. Det er et vilkår 
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at kiropraktoren er godkjent av departementet 
til å gi behandling for trygdens regning. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Stønaden ytes etter en normalsats. 
Departementet gir forskrifter om stønad et-

ter denne paragrafen. 

§ 13-10 Behandling for språk- og taledefekter 
Stønad til behandling for språk- og talede

fekter dekker utgifter til undersøkelse og be
handling hos logoped og audiopedagog. Det 
er et vilkår at logopeden og audiopedagogen 
har norsk offentlig eksamen eller er godkjent 
av departementet til å gi behandling for tryg
dens regning. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra en 
lege som er spesialist på vedkommende om
råde. Behandlingen må være av vesentlig be
tydning for medlemmets helse eller funk
sjonsevne. 

Det ytes ikke stønad fra trygden dersom 
medlemmet får dekket utgifter til logopedbe
handling etter annen lovgivning. 

Stønaden ytes etter normalsatser. For utgif
ter til behandling av hørselshemmede ytes det 
likevel stønad etter forhøyede satser. 

Stønaden utbetales til logopeden eller au
diopedagogen som direkte oppgjør fra tryg
den. Pasientens betalingsplikt reduseres til
svarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-11 Jordmorhjelp 
Stønad til jordmorhjelp dekker utgifter til 

fødselshjelp utenfor institusjon. 
Stønaden utbetales til jordmoren som di

rekte oppgjør fra trygden. Pasientens beta
lingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-12 Stønad ved hjemmefødsel 
Ved fødsel utenfor institusjon ytes det en 

engangsstønad dersom moren tilbringer bar
seltiden i hjemmet. Stortinget fastsetter støna
dens størrelse. 

§ 13-13 Viktige legemidler og spesielt medi
sinsk utstyr 

Trygden yter stønad til dekning av utgifter 
til 
a) viktige legemidler 
b) spesielt medisinsk utstyr (forbindingssa

ker, sprøyter, kanyler m.m.). 
Det er et vilkår at legemidlet og det medi

sinske utstyret er forordnet av lege. 

Stønaden utbetales til innehaveren av apo
teket som direkte oppgjør fra trygden. Med
lemmet skal da bare betale den godkjente 
egenandelen. 

Når et medlem i et kalenderår har betalt 
godkjente egenandeler opp til egenandelsta
ket (se § 13-4), dekker trygden utgiftene til 
viktige legemidler og spesielt medisinsk ut
styr i resten av kalenderåret. Utgifter til vik
tige legemidler ved kjønnssykdom og tuber
kulose dekkes alltid fullt ut. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-14 Proteser og ortopediske hjelpemidler 
Trygden dekker utgifter til anskaffelse, ved

likehold og fornyelse av nødvendige og hen
siktsmessige ortopediske proteser, brystprote
ser, ansiktsdefektsproteser, øyeproteser, pa
rykker, ortopediske støttebandasjer og ortope
diske sko og støvler. 

Det er et vilkår at protesen eller det ortope
diske hjelpemidlet blir rekvirert av en lege 
som er spesialist på vedkommende område, 
og blir kjøpt fra en forhandler som trygden 
har inngått avtale med. 

Stønaden kan utbetales til forhandleren som 
direkte oppgjør fra trygden. Medlemmets be
talingsplikt reduseres da tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-15 Reiseutgifter for medlemmet 
Når et medlem må reise i forbindelse med 

en helsetjeneste som går inn under dette ka
pitlet, dekker trygden reiseutgiftene. Det 
samme gjelder når et medlem må reise til en 
helsestasjon, og når et medlem må reise i for
bindelse med en helsetjeneste som inngår i 
fylkeskommunens helseplan. Se lov 19. juni 
1969 nr. 57 om sykehus m.v. § 2, og lov 
28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern§ 2. 

Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter 
til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan 
gis. 

Ved beregningen av stønaden skal taksten 
for den billigste reisemåten med rutegående 
transportmiddel legges til grunn, såfremt 
medlemmets helsetilstand ikke gjør det nød
vendig å nytte et dyrere transportmiddel. 

Stønaden utgjør differansen mellom med
lemmets utgifter til reisen og den godkjente 
egenandelen. Når et medlem i et kalenderår 
har betalt godkjente egenandeler opp til egen
andelstaket (se § 13-4), dekker trygden reise
utgiftene i resten av kalenderåret. Dersom 
utgiftene til en reise er mindre enn den god-
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kjente egenandelen, regnes de ikke med når 
det skal avgjøres om egenandelstaket er nådd. 

Stønad ved bruk av drosje eller rutegående 
transportmiddel kan utbetales til eieren av 
transportmidlet som direkte oppgjør fra tryg
den. Medlemmet skal da bare betale den god
kjente egenandelen. 

Stønad ved bruk av luftambulanse ytes bare 
dersom ambulanseeieren har avtale med tryg
den. Stønaden ytes med full dekning av reise
utgiftene og utbetales direkte til ambulanse
eieren. Utgifter til ambulansebil eller ambul
ansebåt dekkes etter lov 19. juni 1969 nr. 57 
om sykehus m.v. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

§ 13-16 Oppholdsutgifter for medlemmet 
Til et medlem som får reiseutgiftene dekket 

etter § 13-15, ytes det 
a) kostgodtgjørelse dersom reisen varer mer 

enn 12 timer, 
b) overnattingsgodtgjørelse dersom det blir 

nødvendig med overnatting. 
Departementet gir forskrifter om stønad et

ter denne paragrafen. 

§ 13-17 Utgifter til ledsager 
Trygden dekker utgifter til nødvendig led

sager for et medlem som får reiseutgiftene 
dekket etter § 13~15. 

Stønaden skal dekke nødvendige reise- og 
oppholdsutgifter og tap av arbeidsinntekt for 
ledsageren. 

Stønaden kan utbetales til ledsageren som 
direkte oppgjør fra trygden. 
· Departementet gir forskrifter om stønad et

ter denne paragrafen. 

§ 13-18 Reiseutgifter for behandlingsperso
nell 

Trygden refunderer reiseutgifter for be
handlingspersonell som gir helsetjenester som 
går inn under dette kapitlet, se §§ 13-5 til 
13-11. Det er et vilkår at medlemmet ikke kan 
møte fram på det vanlige behandlingsstedet 
på grunn av sin helsetilstand. 

Departementet gir forskrifter om refusjon 
etter denne paragrafen, og kan herunder gi 
bestemmelser om fast skyssgodtgjørelse· til 
behandlingspersonell. 

§ 13-19 Spesielle institusjoner 
Trygden dekker de godkjente driftsutgif

tene til enkelte institusjoner som ikke inngår 
i fylkeskommunenes helseplaner. 

Departementet gir forskrifter om hvilke in
stitusjoner som skal omfattes av denne para
grafen, og om hvordan oppgjøret skal foretas. 

§ 13-20 Private laboratorier og røntgeninsti
tutter 

Trygden dekker et medlems utgifter til 
a) prøver og undersøkelser ved private medi

sinske laboratorier som er godkjent etter 
sykehusloven før 1. juni 1987, 

b) radiologiske undersøkelser ved private 
røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter 
som er godkjent etter sykehusloven før 
1. juni 1987. 

Departementet kan bestemme at trygden 
også skal dekke utgifter som et medlem har 
ved prøver, undersøkelser m.m. utført ved 
private laboratorier og røntgeninstitutter som 
er godkjent etter 1. juni 1987. 

Godtgjørelsen for prøvene og undersøkel
sene utbetales til laboratoriets eller instituttets 
eier som direkte oppgjør fra trygden. Pasien
tens betalingsplikt reduseres tilsvarende. 

Når et medlem i et kalenderår har betalt 
godkjente egenandeler opp til egenandelsta
ket (se § 13-4), ytes det stønad med full dek
ning i resten av kalenderåret. 
· Departementet gir forskrifter om godtgjø

relse etter denne paragrafen, herunder om 
direkte oppgjør og om adgang for trygden til 
å nekte direkte oppgjør. 

§ 13-21 Helsetjenester ved poliklinikker 
Det ytes stønad etter denne paragrafen når 

helsetjenester gis ved en poliklinikk som er 
knyttet til en godkjent helseinstitusjon. Det 
er et vilkår at helsetjenestene etter sin art fal
ler inn under dette kapitlet. 

Stønaden utbetales til institusjonens eier 
som direkte oppgjør fra trygden. Pasientens 
betalingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om godtgjø
relse etter denne paragrafen. 

§ 13-22 Fastlønnstilskott 
Trygden yter fastlønnstilskott som delvis 

skal dekke kommunens utgifter til fast ansatte 
leger og fysioterapeuter. 

Fastlønnstilskott ytes i stedet for stønad et
ter §§ 13-5 og 13-8, og utbetales til kommunen. 

Av medlemmer i trygden kan. kommunen 
kreve den godkjente egenandelen. Når et 
medlem i et kalenderår har betalt godkjente 
egenandeler opp tilegenandelstaket (se§ 13-4), 
kan kommunen likevel ikke kreve ham eller 
henne for egenandel i resten av kalenderåret. 
deråret. 

Departementet gir forskrifter om fastlønns
tilskott. 

§ 13-23 Tilskott til arbeidsreiser 
Det kan ytes reisetilskott i stedet for syke

penger etter kapittel 4 dersom et medlem 
midlertidig ikke kan reise på sin vanlige måte 
til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom 
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eller skade. Reisetilskottet skal dekke nød
vendige ekstra transportutgifter. 

Reisetilskottet ytes tidligst fra og med 
15. dag etter at arbeidsuførheten oppstod. 

Reisetilskottet begrenses til det beløp med
lemmet ville ha fått utbetalt i sykepenger for 
samme tidsrom. 

§ 13-24 Bidrag 
Trygden kan yte bidrag til dekning av utgif

ter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers 
dekkes etter denne loven. 

Departementet gir forskrifter om hvilke ut
gifter det kan ytes bidrag til, og om bidrage
nes størrelse. 

§ 13-25 Unntak for militærpersoner 
En utskreven menig eller korporal som kan 

få helsetjenester i Forsvaret, har ikke rett til 
stønad etter dette kapitlet. 

§ 13-26 Stønad til helsetjenester i utlandet 
Til et medlem som er bosatt i Norge, ytes 

det stønad bare dersom behovet for helsetje
nester oppstår under utenlandsoppholdet. Det 
ytes ikke stønad dersom et medlem reiser til 
utlandet for å få behandling. 

Til et medlem som er bosatt i utlandet, ytes 
det stønad ved behandling i det landet der 
vedkommende bor, såfremt det kan gis for
svarlig behandling der. 

Stønaden ytes på grunnlag av de alminne
lige bestemmelsene i dette kapitlet. Til lege
hjelp ytes det likevel alltid stønad etter for
høyede satser. Det ytes ikke stønad utover 
medlemmets faktiske utgifter. 

Stønad til dekning av utgifter til ambulanse-

transport og sykehusopphold ytes etter sær
lige satser. 

Et medlems egenbetaling i utlandet regnes 
ikke som egenandeler i forhold til bestemmel
sene om egenandelstaket (se § 13-4). 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. Herunder kan det be
stemmes at enkelte persongrupper skal ha 
rett til utvidet stønad i utlandet. Departemen
tet kan gi forskrifter om at det ikke skal ytes 
stønad etter denne paragrafen til den som 
ifølge en avtale med et annet land om sosial 
trygghet har rett til tilsvarende stønad i avta
lelandet. 

§ 13-27 Stønad ved yrkesskade 
For den som har en skade eller sykdom som 

går inn under kapittel 17, dekker trygden de 
utgiftene som er en følge av yrkesskaden, selv 
om vedkommende ikke lenger er medlem i 
trygden. 

Til legehjelp etter § 13-5 og fysikalsk be
handling etter § 13-8 ytes det stønad etter for
høyede satser. Det ytes full dekning for utgif
tene til tannlegehjelp, viktige legemidler, spe
sielt medisinsk utstyr, proteser og ortopediske 
hjelpemidler. 

Etter en yrkesskade ytes det full dekning for 
utgiftene til hjemtransport. 

Andre utgifter som er en direkte og påreg
nelig følge av yrkesskaden, kan dekkes der
som særlige grunner taler for det. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om stønad til 
dekning av utgifter til helsetjenester i utlan
det. 

Kapittel 14 Stønad ved langvarig sykdom, skade eller lyte 
(attføringsstønad, hjelpestønad og grunnstønad) 

§ 14-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke bestemte utgifter som medlemmer 
har i forbindelse med langvarig sykdom, 
skade eller lyte. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til stønad står 

§§ 14-2 og 14-3 
- attføringsstønad står i §§ 14-4 til 14-6 
- lån av hjelpemidler står i §§ 14-7 til 14-9 
- hjelpestønad står i §§ 14-10 til 14-12 
- grunnstønad står i § 14-13 
- bortfall av stønad under institusjonsopphold 

står i § 14-14 
- stønad ved yrkesskade står i § 14-15. 

§ 14-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til stønad etter dette 

kapitlet at vedkommende har vært medlem i 
trygden i minst ett år umiddelbart før han el
ler hun setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 14-3 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til stønad etter dette 

kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder likevel stø
naden. 
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Dersom utenlandsoppholdet er et ledd i en 
godkjent attføringsplan, kan det etter søknad 
før utreisen gis stønad til bedring av funk
sjonsevnen i arbeidslivet (se § 14-4) i lengre 
tid enn seks måneder. 

§ 14-4 Bedring av funksjonsevnen i arbeids
livet 

Når et medlem har fått sin evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid nedsatt eller sine mu
ligheter til å velge yrke eller arbeidsplass ve
sentlig innskrenket på grunn av langvarig 
sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter 
§ 14-6. 

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som 
er nødvendige og hensiktsmessige for at med
lemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller 
beholde høvelig arbeid (yrkesrettet attføring). 

§ 14-5 Bedring av funksjonsevnen i dagligli-
vet 

Når et medlem har fått sin funksjonsevne i 
dagliglivet vesentlig nedsatt på grunn av lang
varig sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad 
etter § 14-6 første ledd. 

Stønad kan ytes i forbindelse med tiltak som 
er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre 
medlemmets funksjonsevne i dagliglivet. 

§ 14-6 Attføringsstønad 
Et medlem som fyller vilkårene i § 14-4 el

ler 14-5, kan få stønad i form av tilskott, lån 
eller garanti for lån til 
a) opplæringstiltak 
b) kjøp av motorkjøretøy eller annet trans

portmiddel 
c) kjøp av tekniske hjelpemidler 
d) andre formål som har avgjørende betyd

ning for å bedre funksjonsevnen. 
Et medlem som fyller vilkårene i§ 14-4, kan 

få stønad i form av tilskott, lån eller garanti 
for lån til 
a) reise og flytting i forbindelse med attføring 

og nytt arbeid 
b) igangsetting av egen virksomhet. 

Det kan ikke ytes tilskott, lån eller garanti 
for lån til et hjelpemiddel dersom trygden til
byr utlån av hjelpemidlet etter § 14-7 eller 
14-9. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. 

§ 14-7 Lån av tekniske hjelpemidler 
Et medlem som har tapt så mye av funk

sjonsevnen at tekniske hjelpemidler er av ve
sentlig betydning i arbeidslivet eller dagligli
vet, kan få låne slike hjelpemidler. 

Departementet gir forskrifter om lån av tek
niske hjelpemidler. 

§ 14-8 Førerhund 
Et medlem som er blind, eller som er så 

svaksynt at han eller hun ikke er i stand til å 
rettlede seg ved synet, kan få en førerhund 
av trygden. 

Departementet gir forskrifter om førerhund, 
herunder om disposisjonsretten over hunden, 
og om stønad til dekning av utgifter ved kurs 
i stell og bruk av hunden. 

§ 14-9 Lån av høreapparat 
Et medlem som har tapt så mye av hørselen 

at et høreapparat er av vesentlig betydning for 
ham eller henne, kan få låne høreapparat med 
tilleggsutstyr av trygden. 

Det er et vilkår for rett til lån av høreappa
rat at det foreligger rekvisisjon fra en godkjent 
hørselsentral eller fra en lege som er spesialist 
i øre-nese-hals-sykdommer. 

Departementet gir forskrifter om lån av hø
reapparat. 

§ 14-10 Hjelpestønad til hjelp i huset 
Hjelpestønad ytes til et medlem som på 

grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
a) må ha lønnet hjelp i huset, eller 
b) må ha så mye hjelp i huset fra sin familie 

at familiens inntektsmuligheter blir redu
sert. 

Hjelpestønad ytes ikke til et medlem som 
først etter fylte 70 år får langvarig sykdom, 
skade eller lyte. Hjelpestønad ytes heller ikke 
til et medlem som har fått innvilget over
gangsstønad ved sykdom (se kapittel 7) eller 
uførepensjon (se kapittel 10) når han eller hun 
har vært vurdert som hjemmearbeidende, se 
§§ 7-6 og 10-8. 

Stortinget fastsetter hjelpestønadens stør
relse. 

§ 14-11 Hjelpestønad til tilsyn og pleie 
Hjelpestønad ytes til et medlem som på 

grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
a) må ha lønnet hjelp til tilsyn og pleie, eller 
b) må ha så mye hjelp til tilsyn og pleie fra 

sin familie at familiens inntektsmuligheter 
blir redusert. 

Stortinget fastsetter hjelpestønadens stør
relse. 

Dersom et medlem også har rett til hjelpe
stønad etter§ 14-10, ytes det bare en stønad. 

§ 14-12 Forhøyet hjelpestønad 
Forhøyet hjelpestønad ytes til et medlem 

under 16 år som på grunn av langvarig syk
dom, skade eller lyte har vesentlig større be
hov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det 
som hjelpestønad etter § 14-11 dekker. For
høyet hjelpestønad ytes bare dersom denne 
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stønaden gir medlemmet bedre muligheter til 
å bli boende hjemme. 

Stortinget fastsetter satsene for forhøyet 
hjelpestønad. 

Ved avgjørelsen av om det skal ytes for
høyet hjelpestønad, og i tilfelle hvilken sats 
stønaden skal ytes etter, legges det vekt på 
- hvor mye medlemmets fysiske og psykiske 

funksjonsevne er nedsatt, 
- hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet 

er, 
- hvor stort behov medlemmet har for stimu

lering, opplæring og trening, 
- hvor mye pleieoppgaven binder den som 

gjør arbeidet. 
Det kan ikke gis hjelpestønad til tilsyn og 

pleie etter § 14-11 dersom det blir gitt for
høyet hjelpestønad etter paragrafen her. 

§ 14-13 Grunnstønad 
Grunnstønad ytes til et medlem som på 

grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
har utgifter som han eller hun ellers ikke ville 
ha hatt. Grunnstønad ytes blant annet til dek
ning av utgifter i forbindelse med 
a) drift av tekniske hjelpemidler 
b) særskilt transport, herunder drift av med-

lemmets bil 
c) hold av førerhund 
d) telefon, herunder mobiltelefon 
e) slitasje på klær ved bruk av proteser, støt

tebandasje o.a. 
f) fordyret kosthold ved diett. 

Grunnstønad ytes etter satser som Stortin
get fastsetter. Det ytes ikke grunnstønad for 
ekstrautgifter som utgjør mindre enn to tre
deler av laveste sats. 

Grunnstønad til dekning av utgifter til sær
skilt transport ytes ikke til et medlem som 
først etter fylte 70 år får langvarig sykdom, 
skade eller lyte. 

Det ytes ikke grunnstønad for utgifter som 
dekkes etter bestemmelser i denne loven eller 
andre lover. Likevel kan det tas hensyn til 
ekstrautgifter som kan gi rett til bidrag etter 
§ 13-24 i denne loven, og til sosialhjelp etter 
lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. 

§ 14-14 Bortfall av stønad under opphold i 
institusjon 

Hvis et medlem blir innlagt i en institusjon, 
faller retten til stønad etter dette kapitlet bort 
fra og med den tredje kalendermåneden etter 
den måneden oppholdet tok til. 

Det ytes likevel stønad under institusjons
oppholdet dersom medlemmet fortsatt har de 
utgiftene som stønaden skal dekke. Det 
samme gjelder dersom medlemmet pådrar seg 
slike utgifter i løpet av institusjonsoppholdet. 

Når medlemmet blir skrevet ut fra institu
sjonen, ytes det igjen stønad fra og med utskri
vingsmåneden dersom medlemmet fortsatt 
fyller vilkårene for rett til stønad. 

Denne paragrafen gjelder ikke ved opphold 
i en godkjent attføringsinstitusjon. 

§ 14-15 Stønad ved yrkesskade 
For den som har en skade eller sykdom som 

går inn under kapittel 17, gjelder ikke vilkåret 
om forutgående medlemskap i§ 14-2 når stø
naden skal dekke utgifter som er en følge av 
yrkesskaden. 

Kapittel 15 Fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad 

§ 15-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter i forbindelse med fødsel, bar
netilsyn og utdanning for medlemmer som 
har aleneomsorg for barn. Utdanningsstønad 
kan også ytes til etterlatte uten barn. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til stønad står i§§ 15-2 

og 15-3 
- fødselsstønad står i § 15-4 
- stønad til barnetilsyn står i § 15-5 
- utdanningsstønad står i § 15-6. 

§ 15-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til stønad etter dette 

kapitlet at vedkommende har vært medlem i 

trygden i minst ett år umiddelbart før han el
ler hun setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

§ 15-3 Enslig mor eller far 
For å få rett til stønad etter dette kapitlet 

må medlemmet være enslig mor eller far. 
Utdanningsstønad etter § 15-6 kan også ytes 
til etterlatte uten barn. 

Medlemmet må være ugift, separert, skilt 
eller gjenlevende ektefelle. Likestilt med se
parasjon er faktisk samlivsbrudd når det er 
reist separasjons- eller skilsmissesak, og 
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a) det er gått minst seks måneder siden saken 
ble reist, eller 

b) det er gått minst ett år siden samlivsbrud
det. 

Det ytes ikke stønad dersom medlemmet 
bor i samme boligenhet som en person som 
hun eller han har barn med. 

En enslig mor kan nektes stønad hvis far
skapet ikke er fastslått og hun bor i samme 
boligenhet som en mann som ikke kan uteluk
kes å være faren. 

§ 15-4 Fødselsstønad til enslig mor 
Til en enslig kvinne som får barn, ytes det 

en engangs fødselsstønad. 
Stortinget fastsetter stønadens størrelse. 
Kvinnen kan kreve å få stønaden utbetalt 

etter sju måneders svangerskap. 

§ 15-5 Stønad til barnetilsyn 
Stønad til barnetilsyn ytes til et medlem 

som har aleneomsorg for et barn, og som må 
overlate nødvendig tilsyn med barnet til andre 
i minst 20 timer i måneden på grunn av opp
læring/utdanning eller inntektsgivende arbeid 
utenfor hjemmet. 

Det er et vilkår for rett til stønad til barnetil
syn at medlemmet oppholder seg i Norge. Et 
medlem som oppholder seg i utlandet i 
mindre enn seks måneder, beholder likevel 
stønaden. Et medlem som tar nødvendig ut
danning i utlandet, kan få stønad i opptil tre 
år. 

Stønad til barnetilsyn ytes inntil barnet har 
fullført tredje skoleår. Det kan likevel ytes 
stønad etter tredje skoleår dersom barnet tren
ger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig 
for barn i tredje skoleår. Det samme gjelder 
dersom medlemmets arbeid eller opplæring/ 
utdanning gjør at fraværet fra hjemmet må 
være mer langvarig eller uregelmessig enn 
det en vanlig arbeidsdag medfører. 

Stortinget fastsetter satsene for stønad til 
barnetilsyn. 

Hvis de faktiske og nødvendige utgiftene til 
barnetilsyn er høyere enn de fastsatte satsene, 
kan stønaden i særlige tilfeller forhøyes, for 
eksempel 
a) dersom tilsynet gjelder et barn under 18 

måneder, 
b) dersom tilsynet gjelder et barn som er sykt 

eller funksjonshemmet, 

c) dersom tilsynet gjelder flere barn og minst 
ett av dem er under skolepliktig alder, 

d) dersom medlemmet har mer langvarig el
ler uregelmessig fravær enn det som er 
vanlig, 

e) dersom tilsynsutgiftene er særlig tyng
ende. 

Den samlede stønaden kan ikke overstige 
et beløp som svarer til fire ganger den sats 
Stortinget har fastsatt for det første barnet. 

§ 15-6 Utdanningsstønad m.m. 
Stønad etter denne paragrafen ytes til et 

medlem som har aleneomsorg for barn, og 
som trenger utdanning eller opplæring for å 
bli i stand til å forsørge seg selv helt eller 
delvis. 

Stønad ytes også til en gjenlevende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter § 11-4, til en gjenlevende skilt per
son som fyller vilkårene for rett til etterlatte
pensjon etter § 11-14, og til en tidligere fami
liepleier som fyller vilkårene for rett til over
gangsstønad etter kapittel 9. 

Det er et vilkår for rett til utdanningsstønad 
at medlemmet oppholder seg i Norge. Et med
lem som oppholder seg i utlandet i mindre 
enn seks måneder, beholder likevel utdan
ningsstønaden. Et medlem som tar nødvendig 
utdanning i utlandet, kan få utdanningsstønad 
i opptil tre år. 

Stønad etter denne paragrafen kan for eks
empel ytes i forbindelse med 
a) utdanning i opptil tre år som gir yrkeskom

petanse, 
b) utdanning ved videregående skole som 

ikke gir yrkeskompetanse, men som er et 
ledd i en utdanningsplan, 

c) påbygging på tidligere utdanning slik at 
medlemmet får opptil tre års yrkesutdan
ning. 

Utdanningsstønaden skal dekke nødven
dige skoleutgifter og reiseutgifter. Det kan 
også ytes stønad til dekning av boutgifter i 
forbindelse med utdanning, og til dekning av 
flytteutgifter når medlemmet må flytte for å 
skaffe seg hensiktsmessig utdanning eller hø-
velig arbeid. ' 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om satsene for 
stønaden. 
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Kapittel 16 Stønad ved gravferd 

§ 16-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter til gravferd. 
Bestemmelser om 

- gravferdsstønad står i § 16-2 
- stønad til båretransport ved dødsfall i Norge 

står i § 16-3 
- stønad ved dødsfall i utlandet står i § 16-4 
- stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade, 

står i § 16-5. 

§ 16-2 Gravferdsstønad 
Gravferdsstønad ytes når et medlem i tryg

den dør. Stortinget fastsetter stønadens stør
relse. · 

Når et medlem nedkommer med et dødfødt 
barn, ytes det stønad til dekning av nødven
dige utgifter til gravlegging av barnet. Støna
den kan likevel ikke overstige det beløpet 
Stortinget har fastsatt etter første ledd. 

§ 16-3 Stønad til båretransport 
Stønad til dekning av nødvendige utgifter 

til båretransport ytes etter denne paragrafen 
når et medlem dør i Norge. 

Det ytes bare stønad for transport i Norge 
til en gravplass ved · den avdødes bosted. 

Stønaden skal dekke de nødvendige utgif
tene med et fradrag på 20 prosent av grav
ferdsstønaden etter § 16-2 første ledd. 

§ 16-4 Stønad ved dødsfall i utlandet 
Departementet kan gi forskrifter om dek

ning av utgifter ved dødsfall utenfor Norge. 

§ 16-5 Stønad ved dødsfall som skyldes yr
kesskade 

Når et medlem dør som følge av en skade 
eller sykdom som går inn under kapittel 17, 
dekkes utgiftene til båretransport til vedkom
mendes bosted, selv om bostedet ligger i et 
annet land. 

Stønaden skal dekke de nødvendige utgif
tene med et fradrag på 20 prosent av grav
ferdsstønaden etter § 16-2 første ledd. 

Kapittel 17 Vilkår for yrkesskadedekning 

§ 17-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

hvilke skader og sykdommer som regnes som 
yrkesskade, og om hvilke persongrupper som 
er yrkesskadedekket. 

Bestemmelser om 
- hva som menes med yrkesskade, står i§ 17-2 
- hvilke persongrupper som er yrkesskade-

dekket, og når de er dekket, står i §§ 17-3 
til17-9 

- melding av yrkesskade står i § 17-10 
- forholdet til krigspensjonslovgivningen står 

i § 17-11 
- forholdet til loven om yrkesskadetrygd og 

de tidligere lovene om ulykkestrygd står i 
§ 17-12. 
Den som blir påført tap på grunn av en yr

kesskade som går inn under dette kapitlet, har 
rett til ytelser etter særskilte bestemmelser. 
Bestemmelser om 
- sykepenger står i § 4-4 7 
- overgangsstønad ved sykdom står i § 7-18 
- uførepensjon står i § 10-21 
- pensjon til gjenlevende ektefelle står i 

§ 11-24 
- barnepensjon står i § 11-25 
- alderspensjon står i § 12-17 
- stønad ved helsetjenester står i § 13-27 

- attføringsstønad står i § 14-15 
- stønad ved gravferd står i § 16-5 
- menerstatning står i kapittel 18. 

§ 17-2 Hva som menes med yrkesskade 
Med yrkesskade menes en personskade el

ler sykdom som skyldes en arbeidsulykke som 
skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket 
(se §§ 17-3 til 17-9). 

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller 
uventet hendelse· i arbeidet. Som arbeids
ulykke regnes også en påkjenning eller belast
ning som er usedvanlig i forhold til det som 
er normalt i vedkommende arbeid. Slitasjeli
delser i bevegelsesapparatet regnes ikke som 
arbeidsulykke. 

Som personskade regnes også dødsfall og 
skade på protese og støttebandasje. 

Som yrkesskade anses også visse yrkessyk
dommer, klimasykdommer og epidemiske 
sykdommer. Departementet gir forskrifter om 
sykdommer og vilkår etter dette . leddet. 

§ 17-3 Arbeidstakere 
Arbeidstakere (se § 3-22) som er medlem

mer i trygden, er yrkesskadedekket. 
Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesska

der som oppstår mens arbeidstakeren er i ar-
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beid på arbeidsstedet i arbeidstiden. På reise 
til og fra arbeidsstedet gjelder yrkesskadedek
ningen dersom transporten skjer i arbeidsgi
verens regi. 

Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregister
tonn eller mer regnes for å være i arbeid i det 
tidsrommet de er om bord. Det samme gjelder 
arbeidstakere på anlegg eller innretninger i 
oljevirksomheten til havs. 

Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregister
tonn eller mer og arbeidstakere i norske sivile 
luftfartsselskap er yrkesskadedekket på · reise 
til og fra arbeidsstedet dersom arbeidsgiveren 
betaler reisen. 

§ 17-4 Fiskere, lottakere, fangstmenn o.a. 
Følgende grupper av medlemmer er yrkes

skadedekket: 
a) fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fis

kermanntallet, se lov 11. juni 1982 nr. 42 
om rettledningstjenesten i fiskerinæringen 
§ 8, jf. § 5, 

b) lottakere som er knyttet til fiske- eller 
fangstfartøy, · 

c) selvstendig næringsdrivende i småskips
fart og lektertransport, 

d) redere som er knyttet til fiske- eller fangst
fartøy. 

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkes
skade som oppstår under utøvelse av nærin
gen. Redere som nevnt i første ledd bokstav 
d er yrkesskadedekket bare mens de arbeider 
om bord. 

§ 17-5 Militærpersoner o.a. 
Følgende grupper av medlemmer er yrkes

skadedekket: 
a) vernepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 29 

om verneplikt, 
b) vernepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 14 

om heimevernet, 
c) tjenestepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 9 

om sivilforsvaret, 
d) tjenestepliktige etter lov 19. mars 1965 

nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av 
overbevisningsgrunner, 

e) tjenestepliktige etter lov 21. november 
1952 nr. 3 om tjenesteplikt i politiet, 

f) militært personell som deltar i humanitære 
hjelpeaksjoner i utlandet, eller er stilt til 
rådighet for De forente nasjoner, 

g) yrkesbefal og vervet personell, 
h) medlemmer som deltar i Forsvarets tje

neste som Kvinner i Forsvaret (KIF-perso
nell), sykepleiere i Forsvaret (SIF-perso
nell) og lotter som ikke er mobiliseringsdis
ponerte. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a til f er yrkesskadedekket ved enhver 
skade og sykdom som er påført eller oppstått 
i tidsrommet fra frammøte til dimittering. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
g er yrkesskadedekket etter bestemmelsene 
som gjelder for arbeidstakere, se § 17-3. Når 
medlemmene deltar i manøver eller utfører 
oppdrag under feltmessige forhold, gjelder li
kevel bestemmelsene i andre ledd i paragra
fen her. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
h er yrkesskadedekket under kurs, øvelser og 
annen tjeneste for Forsvaret. 

§ 17-6 Medlemmer som utfører branntje
neste, redningstjeneste e.l. 

Følgende grupper av medlemmer er yrkes
skadedekket: 
a) de som er utskrevet til tjeneste i brannvese

net etter lov 29. mai 1970 nr. 32 om brann
vesen m.v. § 11 andre ledd, 

b) de som på forlangende eller tilsigelse yter 
hjelp etter lov 29. mai 1970 nr. 32 om 
brannvesen m.v. § 32 nr. 2, 

c) de som er knyttet til en organisasjon, en 
forening eller lignende som driver red
ningstjeneste, 

d) de som søker å redde andre menneskers liv 
eller avverge store kulturelle eller materi
elle tap. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a og b er yrkesskadedekket mens de ut
fører pålagt tjeneste eller hjelp, eller deltar i 
organiserte øvelser eller vakttjeneste. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
c er yrkesskadedekket mens de deltar i red
ningsaksjoner, organiserte øvelser, vakttje
neste eller lignende. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
d er yrkesskadedekket mens de deltar i red
ningsvirksomheten. 

§ 17-7 Elever, studenter o.a. 
Følgende grupper av medlemmer er yrkes

skadedekket: 
a) elever ved offentlige skoler eller kurs, 
b) elever ved private skoler med eksamens

rett eller med statlig driftsbidrag, 
c) studenter ved universiteter eller offentlige 

høyskoler, 
d) elever ved skoler eller kurs som ikke er 

omfattet av bokstavene a til c, såfremt det 
er tegnet frivillig yrkesskadetrygd for ele
vene, 

e) elever ved statsstøttede kurs på skoleskip 
eller øvelsesfartøy. 

Det er et vilkår for yrkesskadedekning etter 
denne paragrafen at skolen eller kurset har 
alminnelig undervisning eller høyere utdan
ning som formål. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a til d er yrkesskadedekket for yrkesska
der som de blir påført på undervisningsstedet 
i undervisningstiden. V ed internatskoler skal 
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hele det tidsrommet elevene er under skolens 
eller internatets tilsyn, regnes som undervis
ningstid. Yrkesskadedekningen gjelder også 
under transport, skoleturer, idrettsdager o.l. 
som skjer i skolens regi. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
e er yrkesskadedekket mens de er om bord, 
og mens de deltar i undervisning eller arran
gementer som skjer i kursets regi i land. 

Departementet gir forskrifter om frivillig 
yrkesskadetrygd for elever ved skoler og kurs 
som nevnt i første ledd bokstav d. 

§ 17-8 Medlemmer som oppholder seg i in
stitusjon 

Følgende grupper av medlemmer er yrkes
skadedekket: 
a) de som soner straff, 
b) de som utfører samfunnstjeneste etter en 

betinget dom, 
c) de som sitter i varetekt, 
d) de som er sikret i fengselsvesenets anstal

ter, 
e) de som er under behandling i offentlig god

kjente helseinstitusjoner, 
f) de som er under opplæring i offentlig god

kjente attføringsinstitusjoner. 
Medlemmer som nevnt i første ledd boksta

vene a til d er yrkesskadedekket for skader 
som oppstår under arbeidet på arbeidsstedet 
i arbeidstiden. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene e og f er yrkesskadedekket mens de får 
arbeidsterapeutisk behandling eller opplæ
ring. 

§ 17-9 Selvstendig næringsdrivende og opp
dragstakere 

Følgende grupper av medlemmer under 67 
år kan tegne frivillig yrkesskadetrygd dersom 
den forventede årsinntekten utenfor tjeneste 
overstiger grunnbeløpet: 
a) selvstendig næringsdrivende (se § 3-24) 
b) oppdragstakere (se § 3-23). 

Departementet gir forskrifter om frivillig 
yrkesskadetrygd, herunder om beregning av 
den forventede årsinntekten. 

§ 17-10 Melding av yrkesskade 
Arbeidsgivere, rektorer, forlegningssjefer og 

andre i tilsvarende stilling plikter snarest å 
sende skademelding til trygdeetaten når en 
arbeidstaker, elev, student, militærperson osv. 
blir påført en skade eller sykdom som kan gi 
rett til yrkesskadedekning. 

Dersom en person som nevnt i første ledd 
ikke gir slik melding, må medlemmet selv 
melde skaden for å kunne få rett til yrkesska
dedekning. Medlemmer som er oppdragsta
kere eller selvstendig næringsdrivende, må 
alltid selv melde skaden. 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedek
ning at yrkesskaden er meldt til trygdeetaten 
innen ett år etter at yrkesskaden inntraff. En 
yrkessykdom, klimasykdom eller epidemisk 
sykdom må være meldt innen ett år etter at 
medlemmet ble klar over sykdommen. 

Selv om skademelding ikke er gitt innen 
fristen, kan ytelser etter særbestemmelsene 
om yrkesskade innvilges i særlige tilfeller. 
Bestemmelsen i § 21-14 om frist for framset
ting av krav gjelder også når det er gjort unn
tak fra meldingsfristen. 

§ 17-11 Forholdet til krigspensjonslovgiv
ningen 

En skade eller sykdom som går inn under 
lovgivningen om krigspensjon eller krigsska
destønad, regnes ikke som yrkesskade etter 
bestemmelsene i dette kapitlet. 

§ 17-12 Forholdet til loven om yrkesskade
trygd og de tidligere lovene om ulyk
kestrygd 

Det ytes ikke stønad etter særbestemmel
sene om yrkesskade i denne loven når det 
gjelder yrkesskade som kommer inn under 
lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskade
trygd. Folketrygden dekker likevel utgiftene 
til ytelser etter yrkesskadetrygdloven og til 
ytelser etter de tidligere lover om ulykkes
trygd som er nevnt i yrkesskadetrygdloven § 
53 bokstavene a til c. 
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Kapittel 18 Menerstatning ved yrkesskade 

§ 18-1 Innledning 
Formålet med menerstatning er å gi kom

pensasjon for de ulempene etter en yrkes
skade (se kapittel 17) som er av ikke-økono
misk art. 

Bestemmelser om 
- vilkår for menerstatning står i § 18-2 
- invaliditetsgraden står i § 18-3 
- erstatningsberegningen står i § 18-4 
- gruppeopprykk står i § 18-5 
- utbetaling står i § 18-6. 

§ 18-2 Vilkår for menerstatning 
Det er et vilkår for rett til menerstatning at 

det foreligger en varig og betydelig skadefølge 
av medisinsk art som har sin årsak i en yrkes
skade. 

Skadefølgen regnes som varig når ved
kommende har gjennomgått hensiktsmessig 
behandling og attføring og tilstanden har sta
bilisert seg. 

Skadefølgen regnes som betydelig dersom 
invaliditetsgraden er minst 15 prosent. 

§ 18-3 Invaliditetsgraden 
Departementet gir forskrifter om invalidi

tetsgraden for et utvalg av skadefølger (invali
ditetstabell). 

Invaliditetsgraden i det enkelte tilfelle fast
settes på grunnlag av denne tabellen. 

For de skadefølger som tabellen ikke omfat
ter, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag 
av en skjønnsmessig sammenligning mellom 
den aktuelle skadefølgen og de skadefølgene 
som er nevnt i tabellen. 

Dersom medlemmet har fått flere skadeføl
ger etter samme yrkesskade eller etter flere 
yrkesskader, fastsettes invaliditetsgraden ut 
fra en samlet vurdering. 

§ 18-4 Erstatningsberegningen 
Skadefølgene klassifiseres i grupper etter 

den fastsatte invaliditetsgraden. Forholdet 
mellom gruppe, invaliditetsgrad og den årlige 
menerstatning er som følger: 

Gruppe Invaliditetsgrad Menerstatning pr. år 

0 Lavere enn 
15 % Ingen erstatning 

1 15- 24 % 7%avG 
2 25- 34 % 12 %avG 
3 35- 44 % 18%avG 
4 45- 54 % 25%avG 
5 55- 64 % 33 %avG 
6 65- 74 % 42%avG 
7 75- 84 % 52 %avG 
8 85-100 % 63 %avG 
9 Betydelig over 

100 pst. 75%avG 

Departementet gir forskrifter om hvordan 
menerstatningen skal beregnes når det fore
ligger flere skadefølger. 

§ 18-5 Gruppeopprykk 
Dersom yrkesskaden har en skadefølge som 

er mer byrdefull enn det som er forutsatt i 
invaliditetstabellen, kan den flyttes opp en 
eller to grupper. 

§ 18-6 utbetaling 
Den yrkesskadde kan velge å få menerstat

ningen utbetalt som løpende ytelse eller som 
et engangsbeløp. Dette valget kan han eller 
hun gjøre først når det er vedtatt at det skal 
gis menerstatning. Etter at den yrkesskadde 
er død, kan det ikke gjøres vedtak om en
gangsutbetaling. 

Løpende menerstatning utbetales fra tids
punktet for yrkesskaden og så lenge ved
kommende lever. 

Dersom menerstatningen utbetales som et 
engangsbeløp, fastsettes kapitalverdien på 
grunnlag av alderen til den yrkesskadde og 
grunnbeløpet på tidspunktet for yrkesskaden. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av kapitalverdier. 

Kapittel 19 Administrasjon 

§ 19-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

folketrygdens administrative organer. 
Bestemmelser om 

- Rikstrygdeverket står i § 19-2 
- fylkestrygdekontorene står i § 19-3 
- trygdekontorene står i § 19-4 

- arbeidsmarkedsetatens organer står i§ 19-5 
- Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver-

perioden står i § 19-6 
- trygderevisjonen står i § 19-7 
- forskrifter står i § 19-8. 
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§ 19-2 Rikstrygdeverket 
V ed tak etter denne loven gjøres av Riks

trygdeverket, som kan delegere myndighet til 
de organer som er nevnt i §§ 19-3 og 19-4. 

Rikstrygdeverket ledes av et styre, som be
står av sju medlemmer. Styret oppnevnes av 
Kongen. 

Rikstrygdeverkets daglige leder er trygdedi
rektøren, som tilsettes av Kongen. 

§ 19-3 Fylkestrygdekontorene 
I hvert fylke skal det være et fylkestrygde

kontor. 

§ 19-4 Trygdekontorene 
I hver kommune skal det være et trygde

kontor. 
Departementet kan bestemme at to eller 

flere kommuner skal ha felles trygdekontor. 
Det skal være et eget trygdekontor for saker 

som gjelder personer som er bosatt i utlandet, 
eller som arbeider på norske skip i utenriks
fart. 

§ 19-5 Arbeidsmarkedsetatens organer 
V ed tak om dagpenger under arbeidsløshet 

etter kapittel 6 gjøres av arbeidsmarkedseta
tens organer. Se lov 27. juni 1947 nr. 9 om til
tak til å fremme sysselsetting§§ 1, 2, 3 og 6. 

§ 19-6 Ankenemnda for sykepenger i ar
beidsgiverperioden 

Ankenemnda avgjør tvister om rettigheter 
og plikter i arbeidsgiverperioden (se § 4-16) 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og mel
lom arbeidsgiver og trygdekontor. 

Ankenemnda skal ha tre medlemmer, som 
oppnevnes av departementet. Lederen av 
nemnda skal ha særlig innsikt i trygderetts
lige spørsmål. Ett medlem oppnevnes etter 
forslag fra Næringslivets Hovedorganisasjon, 
og ett medlem etter forslag fra Landsorganisa
sjonen i Norge. 

§ 19-7 Trygderevisjonen 
Trygderevisjonen reviderer folketrygdens 

regnskaper. 

§ 19-8 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter om folketryg

dens organer. 

Kapittel 20 Saksbehandling i trygdesaker 

§ 20-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

behandling av saker etter denne loven. 
Bestemmelser om 

- forholdet til forvaltningsloven står i § 20-2 
hvor kravet skal settes fram, står i § 20-3 
taushetsplikt står i § 20-4 
innhenting av opplysninger og uttalelser 
står i § 20-5 
endrede forhold står i § 20-6 
klage står i §§ 20-7 og 20-8 
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden står i § 20-9 
dagpenger under arbeidsløshet står i§ 20-10 
saksbehandling i avgiftssaker m.m. står i 
§ 20-11 
forskrifter står i § 20-12. 

§ 20-2 Forholdet til forvaltningsloven 
Forvaltningsloven gjelder med de særlige 

bestemmelser som er gitt i dette kapitlet. 

§ 20-3 Hvor kravet skal settes fram 
Krav om ytelser etter denne loven skal van

ligvis settes fram for trygdekontoret på ved
kommendes bosted. 

En person som er bosatt i utlandet, eller som 
arbeider på et norsk skip i utenriksfart, skal 

vanligvis sette fram kravet for Folketrygdkon
toret for utenlandssaker. Se § 19-4 tredje ledd. 

§ 20-4 Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 

et trygdeorgan etter denne loven, har taus
hetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Taushetsplikten gjelder også fødested, fød
selsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. 

Opplysninger til andre forvaltningsorganer, 
se forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan 
bare gis når det er nødvendig for å fremme 
trygdeetatens oppgaver. 

§ 20-5 Innhenting av opplysninger og utta
lelser 

Det er et vilkår for at en person kan få et 
krav om trygdeytelse behandlet, at vedkomm
ende gir trygdens organer tillatelse til å inn
hente nødvendige opplysninger fra arbeidsgi
ver, behandlingspersonell, offentlig myndig
het, forsikringsselskap eller privat pensjons
ordning. De som blir pålagt å gi opplysninger, 
plikter å gjøre dette uten ugrunnet opphold. 

Det er også et vilkår for å få kravet behand
let at vedkommende lar seg undersøke eller 
intervjue av lege eller annen sakkyndig der
som trygdeetaten finner at det er nødvendig. 
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§ 20-6 Endrede forhold 
Det kan gjøres nytt vedtak dersom det skjer 

en endring i forhold som er avgjørende for 
retten til den ytelsen vedkommende mottar. 
Gjelder denne endringen forhold som har be
tydning for graderingen av en ytelse til livs
opphold, kan det gjøres nytt vedtak bare hvis 
endringen er vesentlig. 

Den som mottar en ytelse, plikter å under
rette trygdekontoret om endringer i forhold 
som kan være avgjørende for om vedkomm
ende fortsatt har rett til ytelsen. 

Trygdeetaten kan kreve at en person som 
mottar en ytelse, gir de opplysninger som er 
nødvendige for at trygdeetaten skal kunne 
vurdere om vedkommende fortsatt har rett til 
ytelsen. Bestemmelsene i § 20-5 gjelder tilsva
rende. 

§ 20-7 Vedtak som kan ankes til Trygderetten 
Et vedtak etter folketrygdloven kan ankes 

til Trygderetten etter bestemmelsene i lov 
16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderet
ten. 

Et vedtak etter kapittel 4 (sykepenger), ka
pittel 5 (stønad ved fødsel, adopsjon og barne
omsorg), kapittel 7 (overgangsstønad ved syk
dom), kapittel 13 (stønad ved helsetjenester) 
eller §§ 14-4 til 14-6 (attføringsstønad) kan 
ikke ankes til Trygderetten før vedtaket er 
prøvd av Rikstrygdeverket etter.forvaltnings
loven §§ 28 til 34. 

§ 20-8 Vedtak som ikke kan ankes til Tryg
deretten 

Departementet kan bestemme at visse ved
tak etter folketrygdloven skal unntas fra anke 
til Trygderetten. Slike vedtak kan påklages til 
det overordnede forvaltningsorganet etter for
valtningsloven §§ 28 til 34. Klage over vedtak 

etter folketrygdloven §§ 21-5 og 21-6 skal all
tid avgjøres av departementet. 

§ 20-9 Ankenemnda for sykepenger i ar
beidsgiverperioden 

En tvist mellom arbeidsgiver og arbeidsta
ker eller mellom arbeidsgiver og trygdekontor 
om rettigheter og plikter i arbeidsgiverperio
den (se § 4-16) kan bringes inn for Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den (se § 19-6). 

Ankenemndas vedtak kan ikke påklages til 
et overordnet forvaltningsorgan eller ankes til 
Trygderetten, men vedtaket kan bringes inn 
for domstolene. 

§ 20-10 Dagpenger under arbeidsløshet 
Søknad om dagpenger under arbeidsløshet 

etter kapittel 6 behandles etter lov 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting 
§§ 29 til 34. 

Søknad om dagpenger skal vanligvis settes 
fram ved arbeidskontoret på søkerens opp
holdssted. 

Vedtak som er gjort av distriktets arbeids
og tiltaksnemnd, kan påklages til fylkets næ
rings- og sysselsettingsstyre. V ed tak som er 
gjort av dette styret, kan påklages til Arbeids
direktoratet. Vedtak som er gjort av Arbeids
direktoratet, kan ankes til Trygderetten. 

§ 20-11 Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 
For saker som behandles av ligningsmyn

dighetene etter kapittel 23, gjelder ikke be
stemmelsene i kapitlet her, og heller ikke be
stemmelsene i forvaltningsloven. 

§ 20-12 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter om behand

ling av saker etter denne loven. 

Kapittel 21 Utbetaling 

§ 21-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

utbetaling av ytelser etter denne loven. 
Bestemmelser om 

- hvem ytelsen utbetales til (hovedregel), står 
i § 21-2 

- utbetaling av barnetillegg står i § 21-3 
- utbetaling ved direkte oppgjør står i § 21-4 
- utbetaling til arbeidsgiver står i § 21-5 
- utbetaling til helseinstitusjon for langtidspa-

sienter står i § 21-6 
- felles trivselsordninger for langtidspasienter 

står i § 21-7 

- utbetaling til sosialkontor o.a. står i § 21-8 
- utsatt utbetaling står i § 21-9 
- fradrag ved etterbetaling står i § 21-10 
- utbetalingsterminer står i § 21-11 
- avrunding av ytelser står i § 21-12 
- utbetaling i den måneden rett til en ytelse 

oppstår eller opphører, står i § 21-13 
- frister for framsetting av krav står i§ 21-14 
- foreldelse står i § 21-15 
- tilbakekreving etter feilaktig utbetaling står 

i § 21-16 
- renter står i § 21-17. 
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§ 21-2 Hovedregel om hvem ytelsen utbeta
les til 

Ytelsen utbetales til den som har rett til 
ytelsen. 

§ 21-3 utbetaling av barnetillegg 
Dersom den som har rett til barnetillegg 

etter § 10-13 eller 12-8, ikke har den daglige 
omsorgen for barnet, utbetales barnetillegget 
til den som har den daglige omsorgen. 

Hvis den som har den daglige omsorgen for 
barnet, mottar barnebidrag fra den andre av 
foreldrene gjennom bidragsfogden, kan bi
dragsfogden kreve å få utbetalt barnetillegget 
fra trygden. Barnetillegget går da til fradrag i 
barnebidraget fra den andre av foreldrene. 

§ 21-4 utbetaling ved direkte oppgjør 
Stønad ved helsetjenester etter kapittel 13 

utbetales til lege, fysioterapeut eller annen 
behandler, forhandler av medisiner, tekniske 
hjelpemidler o.a. eller eier av transportmid
del, såfremt vedkommende har rett til direkte 
oppgjør med trygden. 

§ 21-5 utbetaling til arbeidsgiver 
En arbeidsgiver som betaler full lønn for et 

tidsrom da medlemmet har rett til en ytelse 
til livsopphold etter kapittel 4, 5 eller 7, kan 
kreve å få ytelsen utbetalt til seg. Arbeidsgive
ren skal også ha refundert innbetalt arbeidsgi
veravgift av et beløp som svarer til trygdeytel
sen. 

§ 21-6 utbetaling til helseinstitusjon for 
langtidspasienter 

For den som er innlagt i en helseinstitusjon 
for langtidspasienter, og som ikke er i stand 
til å disponere ytelsen selv, skal ytelsen utbe
tales til institusjonen. Helseinstitusjonen skal 
forvalte midlene til beste for den som har rett 
til ytelsen. Lov 22. april 1927 nr. 3 om verge
mål for umyndige skal ikke gjelde for trygde
midler som forvaltes av helseinstitusjoner. 
Denne paragrafen gjelder bare for trygdemid
ler opptil grunnbeløpet. 

Bestemmelsene i paragrafen omfatter lang
tidspasienter som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal om
fatte langtidspasienter som er innlagt i andre 
institusjoner enn de som går inn under disse 
lovene. Departementet kan gjøre unntak for 
institusjoner som går inn under disse lovene. 

Departementet gir forskrifter om hvem som 
skal gjøre vedtak etter denne paragrafen om 
disponering av trygdemidler på vegne av pasi
enter, og om forvaltning og regnskap. 

§ 21-7 Felles trivselsordninger for langtids
pasienter 

Ved helseinstitusjoner for langtidspasienter 
kan det opprettes felles trivselsordninger som 
blir betalt med en del av pasientenes trygde
midler. Tilskottet fra den enkelte pasient kan 
ikke settes høyere enn et beløp soin på årsba
sis svarer til 6,25 prosent av grunnbeløpet. 

Bestemmelsene i denne paragrafen omfatter 
institusjoner som går inn under lov 19. juni 
1969 nr. 57 om sykehus m.v. eller lov 28. ap
ril 1961 nr. 2 om psykisk helsevern. Departe
mentet kan gi forskrifter om at bestemmel
sene også skal gjelde for langtidspasienter 
som er innlagt i andre institusjoner enn de 
som går inn under disse lovene. Departemen
tet kan gjøre unntak for institusjoner som går 
inn under disse lovene. 

Departementet gir forskrifter om felles triv
selsordninger. 

§ 21-8 utbetaling til sosialkontor o.a. 
Dersom en person ikke er i stand til å dispo

nere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, 
psykisk utviklingshemning, alvorlig mental 
svekkelse, hjerneskade eller misbruk av be
rusende eller bedøvende midler, kan ytelsen 
utbetales til en annen person eller til et sosial
kontor. 

Ytelsen skal disponeres til beste for den som 
har rett til den. 

Departementet gir forskrifter om utbetaling 
og forvaltning .av ytelser etter denne paragra
fen. 

§ 21-9 utsatt utbetaling 
Er det grunn til å anta at en arbeidsgiver, 

en pensjonsordning eller en offentlig myndig
het har krav på refusjon i en persons ytelser 
etter denne loven, kan trygdens organer gjøre 
den som har krav på refusjon, kjent med ved
kommendes rettigheter uten hinder av taus
hetsplikten. Utbetaling av ytelsen kan i tilfelle 
utsettes i opptil tre uker. 

§ 21-10 Fradrag ved etterbetaling 
Når en forsørger har fått utbetalt ektefelle

tillegg eller barnetillegg, og den forsørgede 
selv får rett til overgangsstønad eller pensjon 
i et tidsrom som tillegget gjelder for, skal det 
gjøres fradrag i overgangsstønaden eller pen
sjonen med et beløp som svarer til tillegget 
som er utbetalt til forsørgeren for samme tids
rom. 

§ 21-11 utbetalingsterminer 
Følgende ytelser utbetales som engangsbe

løp: 
a) engangsstønad ved fødsel (§ 5-6) 
b) engangsstønad ved adopsjon (§ 5-8) 
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c) stønad ved helsetjenester (kapittel 13) 
d) fødselsstønad til enslig mor (§ 15-4) 
e) gravferdsstønad (§ 16-2) 
f) stønad til båretransport (§ 16-3) 
g) stønad ved dødsfall i utlandet (§ 16-4). 

Følgende ytelser gis pr. dag og utbetales 
etterskottsvis hver 14. dag: 
a) sykepenger (kapittel 4) 
b) fødselspenger (§§ 5-2 til 5-4) 
c) adopsjonspenger (§ 5-7) 
d) omsorgspenger ved barns sykdom (§§ 5-9, 

5-10 og 5-12) 
e) opplæringspenger ved kurs for foreldre 

med et funksjonshemmet barn (§ 5-13) 
f) dagpenger under arbeidsløshet (kapittel 6). 

Følgende ytelser gis pr. måned og utbetaies 
innen utgangen av måneden: 
a) overgangsstønad ved sykdom (kapittel 7) 
b) overgangsstønad til enslig mor eller far 

(kapittel 8) 
c) overgangsstønad til tidligere familiepleier 

(kapittel 9) 
d) uførepensjon (kapittel 10) 
e) etterlattepensjon (kapittel 11) 
f) alderspensjon (kapittel 12) 
g) hjelpestønad (§§ 14-10 til 14-12) 
h) grunnstønad (§ 14-13) 
i) stønad til barnetilsyn (§ 15-5). 

Følgende ytelser kan utbetales enten som 
engangsbeløp eller som løpende ytelser: 
a) attføringsstønad (§§ 14-4 til 14-6) 
b) utdanningsstønad m.m. (§ 15-6) 
c) menerstatning ved yrkesskade (kapittel 

18). 
Dersom stønadsmottakeren eller pensjonis

ten er bosatt i utlandet, kan ytelsen utbetales 
i andre terminer enn det som følger av denne 
paragrafen. 

§ 21-12 Avrunding av ytelser 
Terminbeløp og dagsatser avrundes til nær

meste hele krone. 

§ 21-13 utbetaling i den måneden rett til en 
ytelse oppstår eller opphører 

En ytelse som gis pr. måned, se § 21-11 
tredje og fjerde ledd, utbetales for hele måne
den selv om stønadsmottakeren eller pensjo
nisten fyller vilkårene bare i en del av måne
den. 

Likevel skal en ytelse som gis pr. måned, 
utbetales bare for den del av måneden ved
kommende fyller vilkårene, dersom han eller 
hun for en del av samme måned har fått utbe
talt en ytelse som gis pr. dag, se § 21-11 andre 
ledd. 

§ 21-14 Frister for framsetting av krav 
For å få en ytelse etter denne loven må den 

som har rett til ytelsen, sette fram krav. 

Krav om en ytelse som utbetales som et 
engangsbeløp, se § 21-11 første og fjerde ledd, 
må settes fram innen seks måneder etter at 
vedkommende fikk rett til ytelsen. 

En ytelse som gis pr. dag eller pr. måned, 
se § 21-11 andre, tredje og fjerde ledd, gis for 
tidsrom etter atkravet ble satt fram. Dessuten 
kan ytelsen gis for opptil tre måneder før kra
vet ble satt fram. 

En ytelse kan gis for opptil tre år før kravet 
ble satt fram, dersom den som har rett til ytel
sen, ikke har vært i stand til å sette fram krav 
tidligere. Det samme gjelder dersom ved
kommende ikke har satt fram krav tidligere 
fordi trygdens organer har gitt misvisende 
opplysninger. 

§ 21-15 Foreldelse 
Foreldelsesloven gjelder med de særlige 

bestemmelser som er gitt i denne paragrafen. 
Foreldelsesfristen for rett til ytelser etter 

folketrygdloven regnes fra tidspunktet da det 
endelige vedtaket ble gjort. 

En fordring som en behandler, en forhand
ler eller andre har mot trygden på grunnlag 
av direkte oppgjør, se § 21-4, foreldes seks 
måneder etter at fordringen oppstod. 

Dersom den som har rett · til en ytelse, helt 
eller delvis har fått avslått et krav om ytelsen 
på grunn av feil som trygdens organer har 
gjort, skal ytelsen gis fra det tidspunktet den 
skulle ha vært gitt hvis kravet var blitt god
tatt første gang det ble framsatt. Det samme 
gjelder dersom avslaget skyldes ufullstendige 
opplysninger fra andre enn den som har rett 
til ytelsen. 

§ 21-16 Tilbakekreving etter feilaktig utbe
taling 

Dersom noen har mottatt en ytelse etter 
denne loven fordi vedkommende hadde gitt 
feilaktige eller mangelfulle opplysninger, og 
var klar over eller burde ha vært klar over 
dette, kan trygden kreve beløpet tilbake. Det 
samme gjelder dersom det etter de opplysnin
ger vedkommende hadde mottatt fra trygde
kontoret eller var kjent med ellers, må antas 
at vedkommende forstod at han eller hun fikk 
utbetalt for mye. Kravet om tilbakebetaling 
kan helt eller delvis frafalles dersom helse
messige eller sosiale grunner vil gjøre tilbake
betalingen særlig tyngende. 

I andre tilfeller enn nevnt i første ledd kan 
det som er utbetalt for mye, kreves tilbake 
bare dersom særlige grunner gjør det rimelig. 
Ved vurderingen av om det foreligger særlige 
grunner, skal det blant annet legges vekt på 
hvor lang tid det er gått siden den feilaktige 
utbetalingen fant sted, og om vedkommende 
har innrettet seg i tillit til utbetalingen. Kra-
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vet om tilbakebetaling etter dette leddet er 
begrenset til det beløp som er i behold når 
vedkommende blir kjent med at utbetalingen 
var feilaktig. 

Et beløp som blir krevd tilbake etter første 
ledd, kan enten dekkes ved trekk i framtidige 
trygdeytelser eller inndrives etter bestemmel
sene i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling 
og innkreving av skatt. Et beløp som blir 

krevd tilbake etter andre ledd, skal inndrives 
etter lov 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfuld
byrdelse. 

§ 21-17 Renter 
Trygden gir ikke renter ved etterbetaling av 

ytelser. 
Trygden kan ikke kreve renter ved tilbake

kreving av ytelser etter § 21-16. 

Kapittel 22 Finansiering 

§ 22-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

avgifter og tilskott som skal dekke utgiftene 
til ytelsene etter denne loven. 

Bestemmelser om 
- arbeidsgiveravgift står i § 22-2 
- medlemsavgift står i § 22-3 
- avgifter for visse grupper står i § 22-4 
- produktavgift ved fiske m.m. står i § 22-5 
- premie for forsikring for sykepenger og fri-

villig yrkesskadetrygd står i § 22-6 
- tilskott fra kommunene og fylkeskommu-

nene står i § 22-7 
- tilskott fra staten står i § 22-8 
- folketrygdfondet står i § 22-9. 

§ 22-2 Arbeidsgiveravgift 
Arbeidsgivere og oppdragsgivere plikter å 

betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen 
godtgjørelse som de skal levere lønnsoppgave 
over, se ligningsloven § 6-2, eller som de plik
ter å innberette på annen måte. 

Av naturalytelser og av godtgjørelse som 
skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse 
av arbeid m.m., skal det betales avgift i den 
utstrekning naturalytelsene og godtgjørelsen 
skal tas med ved beregningen av forskotts
trekk. Se skattebetalingsloven §§ 5 og 6. 

Selv om arbeidsgiveren eller oppdragsgive
ren er fritatt for å levere lønnsoppgave på 
grunn av beløpets størrelse, gjelder plikten til 
å betale arbeidsgiveravgift. 

Det skal • betales arbeidsgiveravgift av ar
beidsgiveres tilskott til livrente- og pensjons
ordninger. Det samme gjelder pensjoner fra 
arbeidsgivere som har begynt å løpe etter 
1. januar 1988. 

Det skal betales arbeidsgiveravgift av godt
gjørelse til medlemmer i styrer, utvalg, råd 
og lignende. Dette gjelder selv om vedkomm
ende er selvstendig næringsdrivende. 

Stortinget fastsetter størrelsen på arbeidsgi
veravgiften. Den. kan være geografisk diffe
rensiert. 

Departementet gir forskrifter om hva som 
skal regnes som avgiftspliktige ytelser etter 
denne paragrafen. 

§ 22-3 Medlemsavgift 
Medlemsavgift betales med: 

1. Lav sats av 
a) pensjon, unntatt barnepensjon til barn 

som det ytes barnetrygd for, 
b) føderåd og livrente som er ledd i en 

pensjonsordning i arbeidsforhold, 
c) lønn, godtgjørelse og næringsinntekt for 

personer under 1 7 år eller over 69 år. 
2. Mellomsats av 

a) lønn og godtgjørelse som nevnt i § 3-3 
bokstavene a, b · og d, 

b) næringsinntekt ved fiske m.m. som det 
betales produktavgift av, se § 22-5, 

c) inntekt av jordbruk med binæringer og 
skogbruk, 

d) næringsinntekt som nevnt i § 3-3 bok
stav c, for den del av inntekten som 
overstiger tolv ganger grunnbeløpet. 

3. Høy sats av næringsinntekt som ikke går 
inn under nr. 1 eller 2. 

Av ytelser til livsopphold etter kapitlene 4, 
5 og 6 betales det avgift etter satsene for den 
inntekten som ytelsene erstatter. 

Det skal ikke betales avgift når inntekten 
er mindre enn halvparten av grunnbeløpet. 
Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent 
av den del av inntekten som overstiger halv
parten av grunnbeløpet. 

V ed beregning av avgift skal skatteloven 
§ 78 anvendes. 

Når et medlem har både næringsinntekt og 
annen inntekt, skal pensjon og · lønnsinntekt 
og deretter næringsinntekt som medlemmet 
skal betale avgift av etter lav sats, utgjøre den 
nederste del av inntekten. 

For ektefeller som ikke har felles skatteopp
gjør, se skatteloven § 16 niende ledd, skal av
giften fastsettes særskilt. V ed fastsetting av 
avgiften gjelder regler om ligning av ektefel-
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ler og barn i skatteloven § 16 femte, sjuende 
og åttende ledd, og niende ledds tre siste 
punktum. 

Stortinget fastsetter årlig satsene for med
lemsavgift. 

§ 22-4 Avgifter for visse grupper 
Kongen kan gi særlige bestemmelser om 

avgifter og tilskott for visse grupper, herunder 
personer som oppholder seg på Svalbard eller 
Jan Mayen, utenlandske sjømenn som er an
satt på norske skip i utenriksfart, og frivillige 
medlemmer i utlandet. 

§ 22-5 Produktavgift ved fiske m.m. 
Lottakere og andre selvstendig nærings

drivende som har fiske, småhvalfangst eller 
selfangst som næring, plikter å betale en pro
duktavgift til folketrygden. 

Produktavgiften skal helt eller delvis er
statte avgifter som nevnt i § 22-2 (arbeidsgi
veravgift), § 22-3 (medlemsavgift) og § 22-6 
(premie for forsikring for sykepenger og frivil
lig yrkesskadetrygd), 

Produktavgiften fastsettes på grunnlag av 
prisen ved førstehåndsomsetning av fisk, små
hval og sel. 

Stortinget fastsetter avgiftssatsene. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter 

om beregning av produktavgiften. 

§ 22-6 Premie for forsikring for sykepenger 
og frivillig yrkesskadetrygd 

Departementet gir forskrifter om premie og 
premiegrunnlag for 

a) arbeidsgiverens forsikring mot ansvar for 
sykepenger i arbeidsgiverperioden etter 
§ 4-18 

b) forsikring for tilleggssykepenger for selv
stendig næringsdrivende etter § 4-31 

c) forsikring for tilleggssykepenger for opp
dragstakere etter § 4-34 

d) frivillig yrkesskadetrygd for elever ved 
skoler og kurs etter § 1 7 -7 bokstav d 

e) frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig 
næringsdrivende og oppdragstakere etter 
§ 17-9. 

§ 22-7 Tilskott fra kommunene og fylkes
kommunene 

Kommunene og fylkeskommunene skal be
tale tilskott til folketrygden. 

Stortinget fastsetter størrelsen på tilskot
tene. 

Tilskottet fra en kommune skal fastsettes i 
prosent av samlet pensjonsgivende inntekt i 
kommunen. Tilskottet fra en fylkeskommune 
skal fastsettes i prosent av samlet pensjonsgiv
ende inntekt i fylkeskommunen. 

§ 22-8 Tilskott fra staten 
Staten betaler tilskott til folketrygden. 
Stortinget fastsetter størrelsen på tilskottet. 

§ 22-9 Folketrygdfondet 
Dersom folketrygdens inntekter i et 

kalenderår blir større enn utgiftene, overføres 
differansen til folketrygdfondet. 

Fondet kan nyttes til å dekke folketrygdens 
utgifter. 

Stortinget gir forskrifter om folketrygdfon
det. 

Kapittel 23 Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 

§ 23-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

fastsetting av pensjonsgivende inntekt og pen
sjonspoeng, samt om fastsetting og innkreving 
av avgifter. 

Bestemmelser om 
- skatteetatens oppgaver står i § 23-2 
- trygdeetatens oppgaver står i § 23-3 
- arbeidsgiverens oppgaver står i § 23-4 
- fastsetting og innkreving av avgifter står i 

§ 23-5 
- forskrifter står i § 23-6. 

§ 23-2 Skatteetatens oppgaver 
For medlemmer som etter skatteloven anses 

for å være bosatt i Norge, fastsetter lignings-

myndighetene i vedkommende skattekom
mune den pensjonsgivende inntekten, med
lemsavgiften og pensjonspoengene. 

For skattytere som blir lignet sentralt etter 
ligningsloven § 2-4, er det Oljeskattekontoret 
som fastsetter den pensjonsgivende inntekten; 
medlemsavgiften og pensjonspoengene. 

Når ligningen er avsluttet, beregner Skatte
direktoratet tilskottene fra kommunene og 
fylkeskommunene. Se skattebetalingsloven 
§ 43 nr. 3. 

§ 23-3 Trygdeetatens oppgaver 
For medlemmer som ikke anses for å være 

bosatt i Norge, fastsetter trygdeetaten den 
pensjonsgivende inntekten, medlemsavgiften 
og pensjonspoengene. 
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For uførepensjonister, enten de er bosatt i 
Norge eller i utlandet, fastsetter trygdeetaten 
pensjonspoengene, og underretter pensjonis
tene om vedtaket. 

Trygdeetaten beregner premie for forsikring 
for sykepenger og frivillig yrkesskadetrygd, 
se § 22-6. 

§ 23-4 Arbeidsgiverens oppgaver 
Arbeidsgiveren skal av eget tiltak beregne 

arbeidsgiveravgift etter § 22-2 for hver opp
gjørsperiode, gi oppgave over beregningen til 
vedkommende skatteoppkrever, og innbetale 
avgiften til de tider som er fastsatt i skattebe
talingsloven § 12 nr. 1. 

Dersom slik oppgave mangler eller er ufull
stendig eller uriktig, kan ligningssjefen fast
sette avgiften. Beløpet forfaller til betaling tre 
uker etter at melding om fastsetting er sendt 
til arbeidsgiveren. 

Etter utgangen av kalenderåret skal arbeids
giveren gi oppgave over grunnlaget for bereg
ningen av arbeidsgiveravgift etter § 22-2. 

Arbeidsgiveravgiften skal innbetales til 
skatteoppkreveren i den kommunen der ar
beidsgiveren er bosatt eller har sitt hovedkon
tor, såfremt departementet ikke har bestemt 
noe annet. 

§ 23-5 Fastsetting og innkreving av avgifter 
For fastsetting og innkreving av medlems

avgift gjelder ligningslovens bestemmelser. 

Dersom arbeidsgiveren ikke gir oppgave et
ter § 23-4 første ledd, eller gir en uriktig eller 
ufullstendig oppgave, kan ligningsmyndighe
tene fastsette eller endre grunnlaget for ar
beidsgiveravgiften. For slike vedtak gjelder 
ligningsloven: kapittel 9 om saksbehandling, 
§§ 10-2 til 10-4 om tilleggsskatt, § 11-2 om 
søksmål fra det offentlige og §§ 12-1, 12-2 og 
12-4 om straff. 

Bestemmelsene i skattebetalingsloven gjel
der for betaling og innkreving av avgifter til 
folketrygden såfremt ikke noe annet er be
stemt. Lovgivningens øvrige bestemmelser 
om innkreving av skatt, herunder bestemmel
sene om tvangsfullbyrdelse, foreldelse, prek
lusjon m.m., gjelder på tilsvarende måte. 

§ 23-6 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter til utfylling og 

gjennomføring av bestemmelsene i dette ka
pitlet. 

Departementet gir forskrifter om hvor ar
beidsgiveravgiften skal fastsettes og innbeta
les, og om når og hvor det skal leveres opp
gave over arbeidsgiveravgift. 

Departementet gir forskrifter om fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt for året før det 
året da medlemmet får rett til en trygdeytelse. 

Departementet gir forskrifter om forenklet 
oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens for
valtningsvirksomhet. 

Kapittel 24 Forskjellige bestemmelser 

§ 24-1 Innledning 
Bestemmelser om 

- arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregis
teret står i § 24-2 
tap av retten til å praktisere for trygdens 
regning står i § 24-3 
straff for å gi uriktige opplysninger står i 
§ 24-4 
straff for ikke å gi nødvendige opplysninger 
står i § 24-5 · 
forskrifter står i § 24-6. 
(Trygdekontorenes Landsforening står 
§ 24-7.) 

§ 24-2 Arbeidsgiverregisteret og arbeidsta
kerregisteret 

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgi
ver, plikter å registrere seg i arbeidsgiverregis
teret. Slik registrering skal skje innen en uke 
etter at vedkommende har tatt en person i sin 
tjeneste (se § 3-22) eller gitt en person et opp
drag (se § 3-23). 

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgi
ver, plikter innen en uke å sende melding til 
arbeidstakerregisteret om inntak av arbeidsta
kere, om opphør av arbeidsforhold og om va
righeten av oppdragsforhold. Plikten til å 
sende melding gjelder bare dersom det er 
meningen at arbeids- eller oppdragsforholdet 
skal vare i mer enn en uke og det trolig inne
bærer mer enn gjennomsnittlig tre timers ar
beid pr. uke. 

En arbeidsgiver eller oppdragsgiver som har 
forsømt å sende melding til arbeidstakerregis
teret, kan ilegges en løpende tvangsmulkt. 

Trygdens organer, Skattedirektoratet, Sta
tistisk Sentralbyrå, kommunekasserere og 
kemnerkontorer har adgang til opplysninger 
fra registrene. 

Departementet gir forskrifter om arbeidsgi
ver- og arbeidstakerregistrene, om hvilke 
andre offentlige myndigheter enn nevnt i 
fjerde ledd som kan få opplysninger fra regis
trene, og om tvangsmulkt. 
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§ 24-3 Tap av retten til å praktisere for tryg
dens regning 

Dersom en person som gir behandling eller 
yter tjenester som faller inn under denne lo
ven, gjør seg skyldig i misbruk overfor tryg
den eller ikke oppfyller lovbestemte plikter, 
kan Rikstrygdeverket bestemme at det ikke 
skal ytes godtgjørelse for behandling eller tje
nester som vedkommende utfører. I slike til
feller skal trygden heller ikke yte stønad på 
grunnlag av erklæring fra vedkommende. 

§ 24•4 Straff for å gi uriktige opplysninger 
De som gir opplysninger som de vet er urik

tige, eller som holder tilbake opplysninger 
som er viktige for rettigheter eller plikter etter 
denne loven, straffes med bøter. 

Rikstrygdeverket begjærer påtale. 

§ 24-5 Straff for ikke å gi nødvendige opplys
ninger 

De som er pålagt å gi opplysninger som 
nevnt i § 20-5, men som forsettlig eller uakt-

somt forsømmer å gjøre dette, straffes med 
bøter. 

Rikstrygdeverket begjærer påtale. 

§ 24-6 Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter om gjen

nomføringen av denne loven. 

Forslag fra Grethe Andersen: 

§ 24-7 Trygdekontorenes Landsforening 
Trygdekontorenes Landsforening skal 

ivareta felles faglige interesser. Landsforenin
gens vedtekter skal godkjennes av departe
mentet. Landsforeningens og lokalforeninge
nes utgifter dekkes av trygdens midler. 
Landsforeningens budsjett skal godkjennes av 
departementet. 

Kapittel 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

§ 25-1 Ikrafttredelse 
Loven trer i kraft den (dato). 
Fra samme dato blir følgende lover opphe

vet: 
a) lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 
b) lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg til 

ytelser fra folketrygden 
c) lov 19. desember 1969 nr. 80 om kompensa

sjonstillegg til ytelser fra folketrygden. 

§ 25-2 Overgangsbestemmelser for løpende 
ytelser 

Den som når denne loven trer i kraft, mot
tar en løpende ytelse etter lov 17. juni 1966 
nr. 12 om folketrygd, beholder denne ytelsen 
dersom den er større enn den ytelsen ved
kommende har rett til etter den nye loven. 
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Kapittel O Innledning 

0.1 TRYGDELOVGIVNINGENS FRAM-
VEKST 

0.1.1 Innledning 
Trygdesystemet i Norge er bygd opp steg for 

steg i løpet av hundre år. Utviklingen av det 
norske trygdesystemet er behandlet i histo
risk, samfunnsvitenskapelig og juridisk litte
ratur. 

Anne-Lise Seip beskriver i boka «Sosial
hjelpstaten blir til» (1984) norsk sosialpolitikk 
fra 1740 til 1920. 

Per Arnt Pettersen tar i boka «Linjer i norsk 
sosialpolitikk» (1982) opp konflikter og poli
tisk strategi i sosialpolitikken fra århundre
skiftet fram til den andre verdenskrigen. 

Aksel Hatland drøfter folketrygdens bak
grunn i sin bok «Folketrygdens framtid» 
(1984). Kapittel 3 i boka handler om folketryg
dens røtter. 

Asbjørn Kjønstad gir en kort oversikt over 
trygderettens framvekst i boka «Innføring i 
trygderett» (1989). 

Utvalget tar her bare for seg utviklingen av 
den alminnelige trygdelovgivningen. Særord
ninger som Statens pensjonskasse, Pensjons
trygden for skogsarbeidere og krigspensjone
ringsordningene blir derfor ikke omtalt. 

0.1.2 Loven om ulykkesforsikring for fa
brikkarbeidere 

I 1885 ble den første offentlige komite som 
fikk i oppdrag å utrede sosialpolitiske spørs
mål, oppnevnt. Det var Arbeiderkommisjonen 
av 1885. Dens arbeid resulterte i to lover, lov 
om tilsyn med arbeid i fabrikker m.m. av 1892 
og lov om ulykkesforsikring for arbeidere i 
fabrikker m.v. av 1894. Den sistnevnte loven 
etablerte en forsikringsordning. Ordningen 
ble administrert av et offentlig organ, nemlig 
Riksforsikringsanstalten, og av kommunale 
tilsynsmenn. Det var en tvungen forsikrings
ordning, og arbeidsgiverne ble pålagt å betale 
forsikringspremien. 

Omkring århundreskiftet ble det laget 
mange og store utredninger og lovforslag om 
alders-, uføre- og syketrygd. Men det ble ikke 
vedtatt nye trygdelover. Det var da økono
miske nedgangstider, og det ble i stedet ved
tatt en ny fattiglov i 1900. 

0.1.3 Fire trygdelover før den første verdens
krigen 

Etter unionsoppløsningen ble det vedtatt 
fire viktige trygdelover i løpet av fem år: 

- lov om tilskudd til arbeidsløshetskasser av 
1906 

- lov om ulykkesforsikring for fiskere av 1908 
- lov om sykeforsikring av 1909 
- lov om ulykkesforsikring for sjømenn av 

1911. 

0.1.4 Tre trygdelover før den andre verdens
krigen 

Fra 1911 til 1936 stoppet utbyggingen av 
trygdesystemet stort sett opp. Men i siste halv
del av 1930-årene ble følgende lover vedtatt: 
- lov om alderstrygd av 1936 
- midlertidig lov om hjelp til blinde og van-

føre av 1936 
- lov om arbeidsløysetrygd av 1938. 

0.1.5 Etterkrigsårene 
Etter den andre verdenskrigen begynte 

planleggingen av en videre utbygging av tryg
desystemet. I fellesprogrammet for de poli
tiske partiene av 1945 het det: 

«Sosiallovgivningen utvikles med sikte på å 
gjøre forsorgsvesenet overflødig. De sosiale 
trygder s.amarbeides så vi får en felles trygde
ordning ved sykdom, uførhet, arbeidsløshet 
og alderdom. Spørsmålet om barnetrygd tas 
opp til ny behandling. Adgang for sjøfolk til 
å gå i land med pensjon ved-en rimelig alder.» 

I St.meld. nr. 58 for 1948 ble det lagt fram 
en samlet plan for videre utbygging av trygde
systemet til en folketrygdordning som skulle 
omfatte hele folket, med felles administrasjon 
og med til dels nye finansieringsprinsipper. 
Det ble ikke sagt noe i meldingen om at be
stemmelsene om de forskjellige stønadsord
ningene i folketrygden skulle samles i en lov. 
Det var folketrygden som finansieringsord
ning som ble framhevet. De ulike trygdeord
ningene skulle ses som en økonomisk enhet 
for hele landet. Folketrygdordningen skulle 
ha fire inntektskilder: folketrygdavgift, ar
beidsgiverpremie, statstilskott og kommune
tilskott. 

Meldingen beskriver en gjennomføring av 
folketrygdordningen i flere etapper, se side 
83-86. Det ble her foreslått at en ordning med 
uføretrygd først skulle gjennomføres. Neste 
etappe skulle være å øke pensjonene i alders
trygden og uføretrygden. I tredje etappe 
skulle syketrygden, arbeidsløysetrygden og 
yrkesskadetrygden revideres. I siste etappe 
skulle en innføre boligtillegg, enketrygd og 
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forsørgertrygd. Dessuten skulle barnetrygd
satsene revideres. 

I de første årene etter den andre verdenskri-
gen ble det imidlertid ikke vedtatt noen nye 
trygdelover. Hovedårsaken til dette var at 
gjenreisningsarbeidet la beslag på landets 
økonomiske ressurser. I 1946 ble likevel bar
netrygdloven vedtatt, men den er ingen ren 
trygdelov. Barnetrygden finansieres fullt ut 
over statsbudsjettet og har nær tilknytning til 
skattesystemet. 

Fra midten av 50-årene til midten av 60-
årene skjedde det en vesentlig utbygging av 
trygdesystemet. Tidligere trygdeordninger ble 
utvidet. Det ble innført obligatorisk syketrygd 
for alle. Behovsprøvingen av alderstrygden 
ble opphevet. De tidligere lover om ulykkes
trygdforsikring ble samlet i en felles lov om 
yrkesskadetrygd. 

Følgende lover ble vedtatt i denne perioden 
til erstatning for tilsvarende eldre lover: 
- lov om syketrygd av 1956 
- lov om alderstrygd av 1957 
- lov om yrkesskadetrygd av 1958 
- lov om arbeidsløysetrygd av 1959. 

I denne perioden ble det dessuten vedtatt 
lover som innførte nye trygdeordninger. Det 
gjaldt følgende lover: 
- lov om forsørgertrygd for barn av 1957 
- lov om attføringshjelp av 1960 
- lov om uføretrygd av 196() 
- lov om enkje- og morstrygd av 196~. 

0.1.6 Folketrygden 
I 1964 ble det lagt fram en stortingsmelding 

om folkepensjon, St.meld. nr. 75 for 1963-64. 
Denne meldingen tok sikte på å samle be
stemmelsene om pensjonering i en lov. Vi vi
ser til side 2 i meldingen. Det var først og 
fremst pensjonssystemet som ble tatt opp. 
Bestemmelser om korttidsytelser skulle be
handles senere. I vedlegg 2 til meldingen, side 
55, står det: 

«Departementet tar sikte på å sette fram 
proposisjon for Stortinget om folkepensjon i 
løpet av 1965. Proposisjonen vil inneholde for
slag om alderspensjon, uførepensjon og fami
~iepensjon. (enke- og barnepensjoner) og en 
mkorporermg av enkelte av grunntrygdene i 
folkepensjonsordningen.» 

Med grunntrygder skulle her forstås yrkes
skadetrygden, syketrygden og arbeidsløyse
trygden. 

Departementet kom ikke med noen begrun
nelse for hvorfor det var ønskelig å samle be
stemmelsene om disse stønadsordningene i en 
felles lov. 

I innledningen til Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 
om lov om folketrygd, side 1, står det at det 
lenge hadde vært en forutsetning at hele tryg-

delovgivningen skulle koordineres og kodifi
seres i en lov om folketrygd med enhetlig fi
nansiering og administrasjon. Departementet 
uttalte i denne sammenheng: 

«Departementet ser det slik at en vil oppnå 
en vesentlig forenkling av hele trygdekom
plekset om alle trygdene (unntatt barnetryg
den og krigspensjoneringsordningene) og fol
kepensjoneringen kunne samarbeides i en lov 
om folketrygd med felles finansiering og en
hetlig administrasjon.» 

Da folketrygdloven ble vedtatt den 17. juni 
1966, ble bestemmelsene i følgende lover sam
let i den nye loven: 
- lov 6. juli 1957 om alderstrygd 
- lov 22. januar 1960 om attføringshjelp 
- lov 22. januar 1960 om uføretrygd 
- lov 26. april 1963 om forsørgertrygd for barn 
- lov 20. juni 1964 om enkje- og morstrygd. 

Av proposisjonen går det fram at det da ikke 
var mulig å innarbeide de andre lovene som 
en også ønsket å samle i folketrygdloven. 
Dette skyldtes at den nye folkepensjonerings
ordningen skulle tre i kraft den 1. januar 1967, 
og at arbeidet med å innpasse disse lovene i 
folketrygdloven var meget omfattende og tid
krevende. Dette var et arbeid som ikke kunne 
fullføres på det daværende tidspunkt. 

Oppbyggingen og utformingen av den nye 
loven skjedde stort sett ved at de bestemmel
sene som tidligere utgjorde en særskilt tryg
delov, ble et stønadskapittel i den nye folke
trygdloven. Gamle formuleringer ble i stor 
utstrekning flyttet over til folketrygdloven, 
uten at regelverket ble gjennomgripende be
arbeidet og harmonisert. Vedtakelsen av fol
ketrygdloven innebar derfor i realiteten bare 
en teknisk sammenføyning av eldre lovgiv
ning. 

Som tidligere nevnt viser de ulike innstillin
ger, meldinger og proposisjoner som ligger til 
grunn for folketrygdloven, at de som forbe
redte loven, var opptatt av det materielle inn
holdet i folketrygdens stønadstilbud, og av 
hvordan folketrygden skulle finansieres. Lov
tekniske spørsmål ble ikke drøftet. 

Tidsnød førte til at utkastet til folketrygdlo
ven ikke ble sendt på høring til interesserte 
organisasjoner og institusjoner. Vi viser til 
Ot.prp. nr. 17 for 1965-66, side 2. 

I 1969 fikk folketrygdordningen to nye ytel
ser, særtillegget og kompensasjonstillegget. 
Bestemmelsene om disse ytelsene ble imidler
tid ikke tatt inn i selve folketrygdloven. Det 
ble vedtatt to særskilte lover. Vi viser til lov 
19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg til ytelser 
fra folketrygden, og lov 19. desember 1969 nr. 
80 om kompensasjonstillegg til ytelser fra fol
ketrygden. 

Bestemmelsene i loven om syketrygd, loven 
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om yrkesskadetrygd og loven om arbeidsløy
setrygd ble tatt inn i folketrygdloven ved lov 
19. juni 1970 nr. 67. Kapitlene 2, 3, 4 og 11 var 
reservert for bestemmelser fra disse lovene. 

Folketrygdloven er senere blitt forandret en 
rekke ganger. Utvalget vil bare nevne de vik
tigste lovendringene etter 1970: 

Ved lov 16. juni 1972 nr. 60 ble aldersgren
sen for rett til alderspensjon senket fra 70 til 
67 år. 

Ved lov 10. juni 1977 nr. 84 ble det innført 
en ny sykepengeordning. Den gav arbeidsta
kere rett til sykepenger tilsvarerende full lønn 
fra første sykefraværsdag. 

Ved lov 25. april 1980 nr. 9 ble den midlerti
dige loven om stønad til skilte og separerte 
forsørgere av 1971 innpasset i folketrygdloven 
kapittel 12 om stønad til enslige forsørgere. 
Samtidig fikk også ugifte fedre med aleneom
sorg for barn rett til stønad etter dette kapitlet. 

0.2 BAKGRUNNEN FOR TRYGDELOV
UTVALGET 

0.2.1 Avbyråkratisering 
I siste halvdel av 70-årene ble det satt i gang 

en avbyråkratiseringsprosess i forvaltningen. 
I regjeringen Nordlis tiltredelseserklæring het 
det blant annet: «Regjeringen vil arbeide med 
å forenkle forholdet mellom den enkelte og 
offentlig administrasjon.» 

I samfunnsvitenskaplig og juridisk litteratur 
ble det i denne perioden pekt på at trygde
rettsreglene var svært kompliserte og lovtek
nisk mangelfulle. 

0.2.2 «Rasjonering av trygdegoder» 
Else Øyen omtaler trygdesystemets infor

masjonsproblemer i en artikkel i Tidsskrift for 
samfunnsforskning nr. 2 for 1978 om «Rasjo
nering av trygdegoder». Hun peker her på 
problemet med underforbruk av trygdegoder, 
og at det blir hevdet at underforbruket skyl
des trygdesystemets informasjonsproblemer. I 
denne sammenheng framhever hun at trygde
lovgivningens regelverk er så komplisert at få 
eller ingen har den fulle oversikt over alle til
delingsreglene. Rundskriv, avgjørelser og lov
fortolkninger er skrevet i et juridisk språk som 
først og fremst tar sikte på å gjøre dem presise 
for folk som kjenner dette språket. Men milli
meterrettferdigheten er etter Øyens mening 
ført for langt. Regelverket er laget for å ta 
hensyn til alle mulige unntak, selv om unnta
kene kan være hypotetiske og omfatte meget 
få personer. Hun nevner at det hevdes at en 
trygdefunksjonær må ha vært minst fire-fem 
år i jobben før han eller hun har tilstrekkelige 
kunnskaper til å betjene det vanlige publikum 
på en tilfredsstillende måte. 

Else Øyen sier videre: «Det er på denne bak
grunn en må se de problemer Rikstrygdever
kets informasjonskontor har når det prøver å 
informere folk om deres rettigheter. Saken er 
nemlig den at informasjonskontoret arbeider 
innenfor et system som etterhvert er blitt så 
komplisert at dets funksjoner rett og slett ikke 
lar seg formidle i en forenklet form, verken 
av informasjonskontoret eller noen andre.» 

Øyen konkluderer med: «Det synes derfor 
helt nødvendig at regelverket underkastes en 
revisjon hvor det tas sikte på å komme fram 
til regler som også de som sitter utenfor tryg
desystemet kan forstå og bruke. Det kom
plekse regelverk er bygd opp omkring en rett
ferdighet som i seg selv er dypt urettferdig, 
fordi det bidrar til at mange aldri får den trygd 
de har rett på.» 

0.2.3 Sammenligning mellom trygderett og 
andre rettsregler 

Asbjørn Kjønstad foretok i slutten av 70-
årene en undersøkelse av trygderettslige lov
forarbeider og forarbeider fra «den sentrale 
juss». Vi viser til artikkelen «En sammenlig
ning mellom trygderettslige lovforarbeider og 
lovforarbeider fra den sentrale juss» i Lov og 
Rett for 1978 nr. 1. Kjønstad framhever flere 
forhold som taler for at «sentrale lover» er av 
langt bedre juridisk kvalitet enn trygdelovene: 
- «Elitejurister» sitter som formenn, medlem

mer og sekretærer i de «sentrale» utvalg, og 
de tar seg tid til å arbeide grundig med ut
redningene. 

- Trygdeutvalgene har ofte arbeidet under 
hardt tidspress, og de lovtekniske spørsmål 
er i mange tilfeller ofret liten oppmerksom
het. 

- De viktigste spørsmål som en trygdelov re
gulerer, har ikke alltid vært utvalgsbehand
let. Ofte blir lovteksten ikke formulert av 
trygdeutvalget, men av departementet som 
første instans. 

- I forarbeider til trygdelover vil man ikke så 
ofte som i forarbeider til «sentrale lover» 
finne klar veiledning når man står overfor 
konkrete lovtolkningsspørsmål. 

- Store deler av forarbeidene til trygdelover 
dreier seg om hvordan trygdeordningen skal 
finansieres, og om lignende politiske spørs
mål. 

- Sentrale juridiske spørsmål er ofret liten 
oppmerksomhet, for eksempel hvordan be
grepet sykdom i folketrygdloven § 8-3 skal 
avgrenses, og hvordan uttrykket «ugift mor» 
i folketrygdloven kapittel 12 skal tolkes. 

0.2.4 Sosialdepartementets utspill 
Høsten 1979 satte Sosialdepartementet i 

gang en forundersøkelse med sikte på en for-
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enkling av pensjons- og trygdesystemet. De
partementet pekte på at folketrygdloven da 
hadde virket i over 12 år, og at det i årenes løp 
hadde vært foretatt en omfattende utbygging 
av regelverket. 

Avdelingsdirektør Bjørn Inge Walmann ble 
engasjert til å utføre en foranalyse av mulighe
tene for forenkling av folketrygdloven med 
tilhørende forskrifter, og av mulighetene for 
forenkling av folketrygdens ordning med yr
kesskadeerstatning. 

Departementet tok særlig sikte på: 
- En vurdering av folketrygdlovens tekniske 

oppbygning med sikte på en alternativ og 
mer fordelaktig systematisering. Det ville 
også få vurdert spørsmålet om en teknisk 
redigering for mest mulig å unngå henvis
ninger i lovteksten. 

- En vurdering av i hvilken utstrekning deler 
av de forskrifter som er gitt med hjemmel i 
loven kan saneres, og av spørsmålet om å 
lovfeste bestemmelser som i dag finnes i 
forskrifter. 

- En kartlegging og vurdering av de ulike re
fusjonsmekanismer i folketrygdordningen. 

- En kartlegging og vurdering av særlige pro
blemområder i forholdet mellom folketryg
den og andre pensjonsordninger. 

- En drøfting av spørsmålet om å senke nyan
seringsgraden i regelverket, med særlig vekt 
på en kritisk gjennomgåelse av folketrygd
lovens unntaks- og dispensasjonsbestem
melser. 

- En kartlegging og vurdering av folketrygd
lovens begrepsdefinisjoner. 

- En drøfting av spørsmålet om å sanere visse 
av folketrygdens ytelser, eventuelt om noen 
ytelser bør overføres til andre lovsystemer. 

Høsten 1979 sa sosialminister Arne Nilsen i 
et intervju i Sosial Trygd nr 11: 

«Det er klart at med ei slik variasjonsbreidd 
i regelverket er det umogeleg for folk flest å 
skaffa seg oversyn over dei rettane som gjeld. 
Når vi så tenkjer på at folketrygda er memt å 
skulle dekke alle tilhøve for den einskilde frå 
vogga til grava, må det vera eit særleg ansvar 
for departementet å gjera dette regelverket så 
forståeleg og enkelt som mogeleg.» 

0.2.5 Rikstrygdeverkets utspill 
Rikstrygdeverket anmodet i 1980 Sosialde

partementet om å nedsette en lovkommisjon 
eller på annen måte å utvirke en snarlig tek
nisk gjennomgåelse av folketrygdloven. I So
sial Trygd for 1980 nr. 2 sier trygdedirektør 
Kjell Knutsen at det er grunn til å rope et 
varsku når kunnskaper om regelverket blir 
mangelvare i etaten: 

«Lov om folketrygd og de øvrige lover innen 
sosialforsikringen som trygdeetaten håndhe-

ver fortoner seg for folk flest som et vanskelig 
og tildels uforståelig saksområde. Når situasjo
nen er denne har det først og fremst sammen
heng med at vi har en av de mest omfattende 
og beste trygdeordninger i verden. Det er ikke 
mulig og heller ikke nødvendig at folk skal 
kjenne stønadsreglene og utregningene i de
talj. Jeg ser det således ikke som en belastning 
på rettssikkerheten at folk går rundt uten å 
kjenne reglene i folketrygdens kapittel 11-10 
som gir stønad ved overfall av SJørøvere på 
fartøy. Når imidlertid folk p.g.a uvitenhet mis
ter rettigheter og når kunnskap om regelver
ket etterhvert som omfanget og kompleksite
ten stiger, også blir mangelvare i etaten, er 
det grunn til å rope ut varsko. 

Professor Asbjørn Kjønstad ga nylig til 
kjenne at folketrygdloven rent lovteknisk er 
svært mangelfull og at det er på høy tid med 
en gjennomgang med sikte på å bringe den 
tekmsk i bedre stand. 

Rikstrygdeverket er enig i dette og har bedt 
Sosialdepartementet nedsette en lovkommi
sjon eller på annen måte utvirke en snarlig 
teknisk gjennomgang av folketrygdloven.» 

0.2.6 Walmann-rapporten 
Da Bjørn Inge Walmann avsluttet sitt enga

sjement i mai 1980, hadde han levert to del
innstillinger. Det var delrapport nr. 1, «Mulige 
forenklinger av folketrygdens pensjonsord
ning», og delrapport nr. 2, «Mulige forenklin
ger av folketrygdens ordning med yrkesska
deerstatning». 

I delrapport nr. 1 beskriver Walmann mulig
heter for forenkling av det regelverk (lovgiv
ning og forskrifter) som knytter seg til folke
trygdens ulike pensjonsordninger og stønads
formene attføringspenger og overgangsstø
nad. Rapporten inneholder ikke forslag til 
konkrete endringer, men Walmann peker på 
visse endringer som vil tjene forenklingshen
syn. Han sier innledningsvis i punkt 1.2: 

«Det vil være ulike syn på berettig-elsen av 
endringer som medfører begrensnmg eller 
utvidelse av de rettigheter som følger av gjeld
ende lovgivning. Spørsmålet om å gjøre slike 
endringer må bero på en avveining av ulike 
hensyn, herunder behov for forenK]ing ... Et 
sentralt spørsmål blir hviiken vekt forenk
lingshensyn skal tillegges i konkurranse med 
andre eventuelle kryssende hensyn. Den hen
synsavveining som må gjøres før det eventu
elt legges fram forslag til slike endringer som 
det pekes på i rapporten, fordrer nærmere 
utredning av enkelte sider ved spørsmålene -
derunder analyse av de kostnader eller mulige 
innsparinger som knytter seg til endringene. 
Denne rapporten inneholder derfor ikke for
slag til endringer. Den bare peker på bestemte 
endringer som vil tjene forenklingshensyn.» 

W almann tar opp følgende endringsspørs
mål i den første delrapporten: 
- Om ordningene med særtillegg og kompen

sasjonstillegg bør falle bort og erstattes med 
høyere grunnpensjoner. 

- At tilleggspensjoner lavere enn det nåvær-
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ende særtilleggsnivå ikke skal komme til 
utbetaling. 

- Om høyere tilleggspensjoner bør avkortes 
med et beløp som svarer til særtillegget. 

- At grunnpensjon til pensjonister som er bo
satt her i landet, ikke skal reduseres som 
følge av mangel på trygdetid. 

- Om grunnpensjon til hver av to ektefeller 
som begge er folketrygdpensjonister, bør bli 
den samme som grunnpensjon til enslig 
pensjonist. 

- Om .ordningen med spesiell og gunstigere 
beregning av tilleggspensjon for ektefeller 
som begge har rett til tilleggspensjon, bør 
falle bort. 

- Om ordningen med forsørgingstillegg delvis 
bør falle bort, ved at tillegg ikke ytes når 
pensjonistens/ektefellens samlede inntekt 
overstiger et nærmere bestemt nivå. 

- Om ektefelletillegget bør forhøyes slik at 
pensjonisten sikres en samlet inntekt sva
rende til minstepensjonen for ektefeller som 
begge har folketrygdpensjon. 

- Om forsørgingstillegg skal ytes bare til pen -
sjonister som er bosatt i Norge. 

- Om den øvre grense for medregning av pen
sjonsgivende inntekt bør senkes, og om hele 
den inntekten som regnes med, bør ha 
samme poenggivende verdi. 

- At folketrygdens tilleggspensjon ikke skal 
overstige et nærmere bestemt beløp, f.eks. 
svarende til fullt opptjent tilleggspensjon 
ved poengtallsnivå 4 (dvs. svarende til pen
sjonsgivende inntekt på 76 000 kroner i 

'" 1979). 
- Om kravet til full opptjeningstid ved bereg

ning av tilleggspensjon bør begrenses slik 
at det blir aktuelt å yte fullt opptjent til
leggspensjon i form av alderspensjon fra 
1987. 

- Om tilleggspensjon i form av alderspensjon 
ved fylte 67 år bør beregnes uten hensyn til 
størrelsen på poengtallet i pensjonistens 66. 
år. 

- Om prøving av alderspensjon mot arbeids
inntekt fra fylte 67 år til fylte 70 år bør falle 
bort. 

- At tilleggspensjonsrettigheter ikke skal opp
tjenes etter utløpet av det kalenderår da 
vedkommende fyller 66 år. 

- Om beregningsreglene for attføringspenger 
bør knyttes til beregningsgrunnlaget for sy
kepenger, og om koplingen til beregnings
systemet for pensjon bør falle bort. 

- Om attføringspenger bør ytes i form av 
«langtidssykepenger» på et noe lavere nivå 
enn sykepenger. Og om «langtidssykepen
ger» bør ytes til alle som fortsatt er arbeidsu
føre ved utløpet av sykepengetiden, eventu
elt som har vært arbeidsuføre i mer enn 52 
uker uten rett til sykepenger. 

Walmann konstaterer at folketrygdens pen
sjonsordning bygger på lovgivning og forskrif
ter som gir et mangfoldig, nyansert regelverk. 
«Mange av reglene er og vil være vanskelig:e 
å forstå for de fleste. Det å skaffe seg en til
nærmet fullstendig oversikt over regelverket 
og over de indre sammenhenger mellom en
keltreglene, vil normalt fordre trygdefaglig 
bakgrunn.» 

Walmann peker på at vi alle før eller siden 
kommer i den situasjon at våre inntektsfor
hold bestemmes av folketrygdens pensjons
ordning. Den enkelte vil i en slik situasjon ha 
behov for å kjenne grunnlaget for vedtaket i 
sin sak. I den utstrekning han ikke forstår de 
regler som bestemmer resultatet i saken, fore
ligger det et rettssikkerhetsproblem. Wal
mann understreker at en pensjonist har det 
samme behov for å vite at pensjonsvedtaket 
er riktig, som han tidligere hadde for å vite 
at hans lønnsavregning var korrekt. 

Walmann omtaler også behovet for en for
enkling og målsettingen for den. Han mener 
at det neppe kan være et realistisk mål for 
utformingen av folketrygdens pensjonsord
ning at reglene skal være så enkle at enhver 
pensjonist kan forstå alle regler fullt ut. Mål
settingen bør påvirkes av at andre enn pensjo
nisten selv kan hjelpe ham med å kontrollere 
vedtaket - eventuelt med å angripe det. I den 
utstrekning slik bistand bare kan oppnås fra 
den administrasjonen som står ansvarlig for 
vedtaket, er rettssikkerhetsproblemet likevel 
til stede. Men Walmann gjør oppmerksom på 
at rettssikkerhetsproblemene blir begrenset 
fordi de trygdede får bistand fra annet hold 
enn fra trygdeetaten, og har muligheter til å 
få overprøvd vedtaket. 

Videre nevner Walmann at den enkelte kan 
ha behov for innsikt i regelverket selv om han 
eller hun ennå ikke er kommet i en situasjon 
som gir rett til pensjonsytelser. Enhver har et 
rimelig behov for kunnskap om hvilken pen
sjon han - eller hans etterlatte - vil ha rett til 
i en framtidig situasjon. 

Walmann ser også forenklingsproblematik
ken i forhold til administreringen av pensjons
ordningene. Han mener at de administrative 
fordelene ved regelforenkling i første rekke 
knytter seg til arbeidet med å gi individuell 
informasjon og orientering. Det administra
tive arbeidet med selve beregningen av ytel
sene er av underordnet betydning i denne 
sammenhengen, for beregningene gjøres ved 
hjelp av EDB. Dessuten er det regelverkets 
innhold som bestemmer hvilke opplysninger 
som må skaffes til veie for at en trygdesak 
skal kunne avgjøres og følges opp på en for
svarlig måte. Derfor er det innholdet i reglene 
som også blir avgjørende for hvilke opplysnin
ger den trygdede selv må gi, for hvordan krav
blankettene skal utformes m.m. 

Helt til slutt behandler Walmann en del lov
tekniske spørsmål. Se punkt 6 i delrapport nr. 
1. Han peker her på at gjennomføringen av 
slike endringer som han har reist spørsmål om 
i rapporten, kan gi grunnlag for en betydelig 
sanering av det regelverket som knytter seg 
til folketrygdens pensjonsordning. Men dess
uten nevner han at rent lovtekniske (redaksjo
nelle) endringer vil gi et enklere og mer over
siktlig lovverk. 

Som før nevnt omhandler Walmanns del
rapport nr. 2 ordningen med yrkesskadeerstat
ning. Utredningen mneholder ikke generelle 
utta1elser om forenklingsproblematiKken. 
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0.2. 7 Sosialdepartementets · og Rikstrygde
verkets arbeidsgruppe 

I september 1980 ble det oppnevnt en ar
beidsgruppe med representanter fra Sosialde
partementet og Rikstrygdeverket til å videre
behandle forenklinger av folketrygdens pen
sjonsordning. På grunnlag av Walmanns del
rapport nr. 1 skulle arbeidsgruppen utarbeide 
en begrunnet liste over forslag som innebar 
forenklinger uten at de rørte ved selve funda
mentet i folketrygdens oppbygning, og uten 
at de hadde nevneverdige økonomiske konse
kvenser. 

Etter å ha analysert Walmanns rapport fant 
arbeidsgruppen bare noen ganske få og spre
dte endringer som kunne være aktuelle som 
kortsiktige forenklingstiltak. Arbeidsgruppen 
leverte sin tilråding i januar 1981, og pekte 
der på at alle de forenklingsmuligheter · som 
var nevnt i rapporten, ville kreve realitetsend
ringer. Med realitetsendringer menes endrin
ger som innebærer begrensninger eller utvi
delser i forhold til de rettigheter som følger 
av gjeldende lov og forskrifter. 

Arbeidsgruppen reiste spørsmålet om det 
ville være tilstrekkelig grunn for departemen
tet til å ta opp de forslag som var aktuelle, i 
en samleproposisjon til Stortinget, og viste til 
planene om å nedsette et lovutvalg som skulle 
ha til oppgave å forenkle trygdesystemet. Et
ter det utkast til mandat som var satt opp, 
ville utvalgets arbeid i hovedsaken ligge på 
det formelle (juridiske, lovtekniske og redak
sjonelle) området. Forslag om begrensede 
materielle endringer i regelverket ville likevel 
kunne tas opp dersom slike endringer ville 
medføre en ønskelig forenkling. 

Arbeidsgruppen mente at et utvalg med 
dette mandatet . skulle ha muligheter til å 

· komme fram til et enklere · og mer hensikts
messig regelverk gjennom en kombinasjon av 
formelle og materielle endringer. Med en slik 
samlet gjennomgåelse av regelverket ville en 
oppnå bedre oversikt over mulighetene, og en 
ville i en videre sammenheng kunne vurdere 
innskrenkninger (innsparinger) og utvidelser 
(merutgifter) mot hverandre. Arbeidsgruppen 
pekte endelig på at et lovutvalg kunne dra 
nytte både av Walmann-rapporten og av grup
pens materiale. 

0.3 TRYGDELOVUTVALGETS MANDAT, 
SAMMENSETNING OG ARBEID 

Trygdelovutvalget ble oppnevnt ved konge
lig resolusjon den 30. april 1981. 

0.3.1 Statsrådsforedraget 
I statsrådsforedraget heter det: 

«Sosialdepartementet legger med dette fram 
forslag om oppnevning av et utvalg til å foreta 
en samlet gjennomgåelse av folketrygdloven 
og tilhørencfe forskrifter og komme med for
slag om en samlet revisjon med sikte på for
enkling og klargjøring av regelverket. 

Utviklingen av lovgivningen på folketrygdens 
område. 

Loven om folketrygd er av 17. juni 1966, og 
det er således over 14 år siden den ble vedtatt 
i sin opprinnelige form. 

Loven omfattet fra først av bare alderspen
sjon, ytelser under attføring, uførepensjon og 
ytelser til etterlatte og til ugifte mødre. Fra 
1. januar 1971 ble kapitler om sykehjelp, syke
penger, yrkesskadetrygd og arbeidsløysetrygd 
inkorporert i loven. Av anare større reformer 
nevnes at pensjonsalderen ble satt ned fra 70 
år til 67 år 1. januar 1973. 1. juli 1978 ble lo
vens kapittel om sykepenger fullstendig end
ret i forbindelse med innføring av arbeidsgi
verperiode m.v. Stønadsordningen for skilte 
og separerte ble ved årsskiftet innlemmet i 
folketrygden. 

I tillegg til selve folketrygdloven har vi fått 
lov av 19. juni 1969 om særtillegg til ytelser · 
fra folketrygden og lov av 19. desember 1969 
om kompensasjonstillegg til ytelser fra folke
trygden. 

En lov som har nær tilknytning til folke
trygdloven er samordningsloven av 6. juli 
19ff7. Den regulerer forholdet mellom folke
trygqen og andre trygder og pensjonsordnin
ger. 

Foruten de nevnte lover omfatter folketryg
dens regelverk et hundretalls forskrifter gitt 
av Kongen, departementet eller Rikstrygde
verket. Da loven på . mange punkter bare gir 
hovedregler og overlater til de nevnte instan
ser å gi nærmere bestemmelser, finnes viktige 
regler i stor utstrekning i slike forskrifter. Det 
totale regelverk i folketrygden omfatter nå 
bortimot 1000 paragrafer. 

Behovet .for oversyn . og revisjon. 
Det vil av dette gå fram at det i dag er et 

omfattende komple1{S av lover og forskrifter 
som ligger til grunn for folketrygden. Dette 
regelverk har vært under konstant utbygging 
og utvikling. 

Stadig oftere og sterkere blir det hevdet at 
folketrygdens regelverk er blitt så omfattende 
og komplisert at det er vanskelig å sette å sette 
seg inn i. For det vanlige publilfom er reglene 
ofte vanskelig å forstå. nette gjelder selve fol
ketrygdloven med tilhørende forskrifter og 
vel i enda sterkere grad bestemmelsene om 
samordning av folketrygdens ytelser med 
ytelser fra andre trygder og pensjonsordnin
ger. 

Folketrygdens regelverk berører hele be
folkningen. Det er derfor særlig vikti~ at dette 
regelverk blir utformet på en slik mate at det 
er mest mulig forståelig for det alminnelige 
.publikum og at det dessuten blir lettest mulig 
a praktisere for trygdeadministrasjonen. Det 
synes nå å være et klart behov for å foreta en 
samlet gjennomgåelse og vurdering av lovbe
stemme1ser og forskrifter med sikte på utar
beiding av et forenklet og mest mulig hen
siktsmessig regelverk. 

S~vel Rikstrygd~verke~ som departemer:tet 
har 1 den senere · tid arbeidet med spørsmalet 
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om forenkling av folketrygdens regelverk. De 
forundersøkelser som er foretatt har hatt som 
formål å legge grunnlaget for senere undersø
kelser med sikte på slik forenkling-. Det mate
riale som hittil er lagt fram i forbmdelse med 
forundersøkelsene viser imidlertid at behovet 
for endringer er så omfattende, mangeartet og 
teknisk komplisert, at hele regelverket bør 
gjennomgås. Arbeidet vil bli så stort og krev
ende at oppnevning av et offentlig utvalg må 
anses som den beste løsning. 

Utvalgets sammensetning. 
Et lovutvalg bør ledes av en høyt kvalifisert 

jurist med godt kjennskap til trygderett. Vi
dere bør det være med representanter for Jus
tisdepartementet, Sosialdepartementet og for 
Rikstrygdeverket, alle jurister med innsikt i 
trygdelovgivningen. 

Det vil også være ønskelig å ha med en re
presentant for den ytre trygdeetat. Denne vil 
kunne tilføre utvalget verdifull innsikt når det 
gjelder praktiseringen av reglene. 

Selv om utvalgets arbeid i hovedsak vil 
ligge på det juridiske og lovtekniske område, 
antas det viktig å ha med representanter for 
de trygdede. Folketrygden angår hele befolk
ningen. Det er i dag ca. 750 000 personer som 
mottar en eller annen form for varig stønad 
fra trygden. Det foreslås derfor to representan
ter for de trygdede, en fra Norsk Pensjonist
forbund og en fra Funksjonshemmedes Fel
lesorganisasjon. 

Sammensetningen av µtvalget har vært 
drøftet med de Eerørte institusjoner. Det er 
lagt vekt på å få en representasjon på minst 
40 prosent kvinner i utvalget. Nar det gjelder 
kostnadene ved utvalgets arbeid (herunder 
sekretærlønn) har saken vært forela,E?t Finans
departementet og Forbruker- og administra
sjonsdepartementet.» 

0.3.2 Trygdelovutvalgets mandat 
Det ble gitt følgende mandat for utvalget: 

«Utvalget skal foreta en samlet gjennomgå
else av folketrygdloven og andre lover og for
skrifter som har tilknytning til folketrygden 
og legge fram forslag om et forenklet og mest 
mulig hensiktsmessig regelverk. 

Utvalget skal legge særlig vekt på at regel
verket blir utformet slik at det blir best mulig 
forståelig for den enkelte, og at det blir lettest 
mulig å praktisere for trygdeadministrasjo
nen. 

Utvalget skal blant annet vurdere: 
Om folketrygdlovens tekniske oppbygging 
bør endres. 

- Om redigeringen av loven kan forenkles. 
Om enkelte forskrifter kan saneres eller helt 
eller delvis overføres til loven. 

- Om lovene om særtillegg og kompensa
sjonstillegg kan innarbeides i folketrygdlo
ven. 

- Om samordningsloven og tilhørende for
skrifter bør omredigeres og forenkles. 
De økonomiske og administrative konse

kvenser av utvalgets forslag forutsettes klar
la,E?t. 

Utvalgets arbeid vil i hovedsaken ligge på 
det juridiske og lovtekniske område, og skal 
i prinsippet ikke påvirke trygdens utgiftsnivå. 
Forslag om begrensede materielle endringer i 

regelverket kan likevel tas opp dersom disse 
vil innebære klare forenklinger eller samlet 
sett ikke medfører merutgifter for trygden. 

Utvalget kan en~asjere nødvendig sakkyn
dig bistand i samrad med departementet. 

Nødvendig sekretærhjelp stilles til rådighet 
av departementet. Utvalgets formann og med
lemmer får godtgjørelse etter regulativet for 
utvalg.» 

Det går fram av mandatet at det er to hoved
hensyn som skal være ledende for utvalgets 
arbeid: 
- hensynet til trygdens medlemmer, og 
- hensynet til trygdeetaten (de som skal prak-

tisere bestemmelsene). 
Utvalgets mandat er ellers bundet for så vidt 

som utvalget i første rekke skal beskjeftige seg 
med de formelle (lovtekniske og redaksjo
nelle) sider av regelverket. Forslag om be
grensede materielle endringer skal likevel 
kunne tas opp dersom de vil medføre klare 
forenklinger. Hva som ligger i uttrykket «be
grensede materielle endringer», er ikke nær
mere presisert. Utvalget antar uttrykket må 
forstås slik at utvalget bare kan foreslå mindre 
vidtrekkende materielle endringer med små 
økonomiske konsekvenser. Det må anses klart 
at selve hovedstrukturen og hovedprinsip
pene i folketrygdsystemet ikke skal endres. 

Mandatet er særlig restriktivt når det gjel
der utgifter. Det er et klart direktiv at endrin
gene totalt sett ikke må påvirke trygdens sam
lede utgiftsnivå. De nye lovbestemmelsene 
skal ikke føre til merutgifter. Dersom utvalget 
vil foreslå endringer som fører til merutgifter 
på kortere eller lengre sikt, må det altså samti
dig foreslå andre endringer som vil føre med 
seg minst like store innsparinger. 

Tidlig i 1985 anmodet Sosialdepartementet 
Trygdelovutvalget om å avgi en delutredning 
om medisinsk stønad. Bakgrunnen for denne 
anmodningen var at departementet var i ferd 
med å behandle den innstillingen som Tryg
definansieringsutvalget avgav den 19. mars 
1984. Vi viser til NOU 1984:10 om trygdefinan
siering. Trygdelovutvalget var på det tids
punktet i ferd med å ta fatt på utkastet til 
nytt kapittel om medisinsk stønad. Derfor var 
det ønskelig å · få en generell diskusjon om 
disse ytelsene overhodet burde plasseres i fol
ketrygdloven, og om de burde finansieres over 
folketrygdens budsjett. Spørsmålet om plasse
ring av reglene om medisinsk stønad ble sær
lig aktuelt etter at Trygdefinansieringsutval
get la fram sin innstilling. 

Bakgrunnen for Trygdelovutvalgets delut
redning (NOU 1986:11) er nærmere omtalt på 
side 11 i delutredningen. I utredningen her 
er det gjort rede for delutredningen i punkt 
0.4 nedenfor. 
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0.3.3 Trygdelovutvalgets sammensetning 
Trygdelovutvalget har hatt følgende med

lemmer: 
1 Professor dr.jur. Asbjørn Kjønstad, Univer

sitetet i Oslo (formann) 
2 Byråsjef i Justisdepartementet, nå ekspedi

sjonssjef i Sosialdepartementet, Knut Bro
foss 

3 Byråsjef i Sosialdepartementet, nå assister
ende kommunaldirektør i Drammen kom
mune, Rønnaug Aaberg Andresen 

4 Underdirektør, nå avdelingsdirektør, Liv 
Wisnes Haugen, Rikstrygdeverket 

5 Trygdesjef Grethe Andersen, Fredrikstad 
trygdekontor 

6 Viseformann Sverre Andersen, Sarpsborg 
(representant for Norsk Pensjonistforbund) 

7 Generalsekretær, nå spesialrådgiver, Leif 
Andreassen, Oslo (representant for Funk
sjonshemmedes Fellesorganisasjon). 
Sverre Andersen bad seg i 1988 fritatt for 

arbeidet i utvalget på grunn av helsemessige 
forhold. I hans sted ble sekretariatsleder i 
Norsk Pensjonistforbund Arild Daleng opp
nevnt som medlem. 

Sekretariatet har bestått av: 
Førstekonsulent i Rikstrygdeverket, nå rådgi
ver i Miljøverndepartementet, Constance Hol
termann, fra 1981 til 1990 
Konsulent, senere byråsjef i Sosialdeparte
mentet, Ellen Torvø, sekretær for utvalget i 
flere lengre perioder fram til august 1989 
Førstekonsulent i Sosialdepartementet, Atle 
Tellevik, fra 1988 til 1990 
Underdirektør i Sosialdepartementet, nå tryg
dedommer, Per Wahl, fra 1981 til 1986 
Konsulent i Sosialdepartementet, Katrine 
Stensholt, fra 1983 til 1986. 

Per Wahl var sekretariatsleder framtil 1986, 
og deretter har sekretariatet vært ledet av 
Constance Holtermann. 

Sakkyndige: 
Kontorsjef i Arbeidsdirektoratet Måll Kjær

vik har bistått utvalget med sakkyndig hjelp 
når det gjelder stønad under arbeidsløshet. 

Konsulent i Rikstrygdeverket, nå byråsjef i 
Sosialdepartementet, Aase Rokvam har bistått 
utvalget med sakkyndig hjelp når det gjelder 
sykepenger. 

Lovrådgiver i Finansdepartementet, nå lig
ningssjef ved Bærum ligningskontor, Astri 
M. Rosenqvist og lovrådgiver i Finansdeparte
mentet, nå underdirektør ved Bærum lig
ningskontor, Mosken Bergh, har bistått når 
det gjelder finansieringsbestemmelsene i fol
ketrygdloven. 

Språkkonsulent Snorre Benum har deltatt 
som rådgiver når det gjelder språkføringen i 
lovteksten, og i merknadene til og med kapit-

tel 12. Han har også skrevet den delen av dette 
kapitlet som handler om språklig arbeid med 
lovteksten (punkt 0.8). 

0.3.4 Trygdelovutvalgets arbeid 
Utvalget har i første omgang tatt for seg 

folketrygdordningens regelverk, dvs. selve 
folketrygdloven og lovene om særtillegg og 
kompensasjonstillegg med tilhørende forskrif
ter. 

Samordningsloven er ikke behandlet i 
denne omgang. Forenklingsproblematikken i 
samordningslovens regelverk er av en annen 
karakter og kan derfor ikke tas opp sammen 
med en forenkling av folketrygdloven. Da for
enklingsarbeidet knyttet til folketrygdloven 
har vært meget omfattende og tidkrevende, 
har det vært umulig for utvalget samtidig å 
utrede samordningsloven. 

Utvalget har hatt 122 møtedager. Enkelte 
av møtene er holdt på hoteller, for at utvalget 
skulle få arbeide mest mulig effektivt og ufor
styrret. I løpet av det siste året har forman
nen, språkkonsulenten og en fra sekretariatet 
hatt en rekke møter til avsluttende språkar
beid. 

Enkelte av medlemmene i utvalget og sek
retariatet har foretatt studieturer til Sverige, 
Danmark, Finland og Storbritannia. 

0.4 DELUTREDNINGEN 

0.4.1 Bakgrunn 
I 1986 avgav utvalget en delutredning om 

folketrygdens forhold til helsetjenestene og 
andre ordninger, se NOU 1986:11. Denne del
utredningen ble gitt etter anmodning fra Sosi
aldepartementet etter at Trygdefinansierings
utvalget hadde avgitt sin innstilling (NOU 
1984:10). 

0.4.2 Trygdefinansieringsutvalgets hoved
synspunkter 

En hovedtanke i utredningen fra Trygdefi
nansieringsutvalget er at folketrygden skal 
gjøres til en selvfinansierende enhet, og at 
utgiftene fullt ut skal dekkes av medlemsav
gift og arbeidsgiveravgift. Utvalget foreslo at 
folketrygdens budsjett i hovedsaken bare 
skulle dekke utgifter til livsopphold ved syk
dom, arbeidsløshet, uførhet, tap av forsørger 
og alderdom. Dette ville innebære at trygden 
fikk mer preg av forsikringsordning enn etter 
det nåværende systemet. 

I denne sammenhengen må det pekes på at 
Trygdefinansieringsutvalget utredet folke
trygden i betydningen folketrygden som fi
nansieringskilde. Dette utvalget tok ikke opp 
lovtekniske spørsmål. 

Trygdefinansieringsutvalget foreslo at følg-
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ende ytelser skulle trekkes ut av folketrygden 
og overføres til statsbudsjettet: 
- helsevern (herunder medisinsk stønad) 
- gravferdshjelp 
- forlenget ferie for arbeidstakere over 60 år 
- forskottering av underholdsbidrag til barn. 

Dessuten foreslo dette utvalget at statstil
skottet til folketrygden skulle falle bort. 

Trygdefinansieringsutvalgets forslag reiste 
lovtekniske .spørsmål, bl.a. spørsmålet om 
medisinsk stønad. Sosialdepartementet gav 
Trygdelovutvalget i oppdrag å vurdere om 
bestemmelsene om medisinsk stønad burde 
tas ut av folketrygdloven. Departementet gav 
videre uttrykk for et ønske om at utvalget 
skulle se på alternative lovtekniske løsninger. 

0.4.3 Trygdelovutvalgets hovedsynspunkter 
I delutredningen (NOU 1986:11) drøfter 

Trygdelovutvalget prinsipielt hvilke stønads
ordninger som naturlig hører hjemme i tryg
desystemet. Det var ønskelig å få en politisk 
avklaring av dette spørsmålet før det avslutt
ende arbeidet med hovedutredningen kunne 
fullføres. 

Sykepenger, attføringspenger, uførepen
sjon, alderspensjon, etterlattepensjon og 
andre ytelser som skal dekke utgifter til livs
opphold, utgjør folketrygdens kjerneområde. 
Folketrygdens grunnleggende oppgave i vårt 
samfunn er å gi ytelser ved bortfall av arbeids
inntekt, tap av forsørger og mangel på forsør
ger. 

Nær knyttet til disse ytelsene er attførings
hjelp, grunnstønad, hjelpestønad, utdannings
stønad, stønad til barnetilsyn og andre ytelser 
som skal dekke bestemte utgifter ved sykdom, 
uførhet, tap av forsørger og aleneomsorg for 
barn. Trygdelovutvalget mener at også disse 
ytelsene bør beholdes i folketrygdsystemet. 

Folketrygden er blitt brukt som finansie
ringskilde for flere ordninger som ligger på 
yttergrensen for det som er et naturlig område 
for et trygdesystem, eller utenfor denne gren
sen. Som eksempel kan nevnes den femte fe
rieuken for arbeidstakere over 60 år og stats
garantien for lønnskrav ved konkurs. 

Folketrygdens inntekter er blitt svekket 
fordi en i noen sammenhenger har sett folke
trygdens og statens midler som en enhet. Fol
ketrygden er brukt for å få de kombinerte 
lønnsoppgjør i havn og for å fremme nærings
formål og distriktspolitiske formål. Dette har 
svekket trygdens økonomi og skapt behov for 
stadig økende statstilskott. Men det har aldri 
vært meningen at folketrygden skulle være 
selvfinansierende. Offentlige tilskott har alltid 
utgjort en del av finansieringen av trygdeord
ningene. 

Flertallet i Trygdelovutvalget foreslo i del-

utredningen at rammetilskottene til fylkeshel
setjenesten skulle overføres fra folketrygdens 
budsjett til det ordinære statsbudsjettet. Et 
mindretall - Leif Andreassen - mente at folke
trygden fortsatt burde finansiere rammetil
skottene til fylkeshelsetjenesten. 

Rammetilskottene til kommunehelsetjenes
ten ble overført til statsbudsjettet fra 1. januar 
1986. Fra 1988 utbetales de igjen fra folketryg
den. Folketrygdens organer har ikke noe her
redømme over disse meget store utbetalin
gene, og det dreier seg ikke om individuelle 
rettigheter for samfunnets borgere. 

I tillegg til rammefinansieringsordningen 
dekker folketrygden i dag 37,5 prosent av fyl
keskommunenes utgifter til amortisering og 
renter i forbindelse med bygging av somatiske 
sykehus. Trygdelovutvalgets flertall foreslo at 
denne refusjonsordningen skulle overføres fra 
folketrygdens budsjett til det ordinære stats
budsjettet. Mindretallet - Leif Andreassen 
mente at folketrygden fortsatt burde finansi
ere refusjonsordningen. 

Trygdelovutvalget foreslo videre at utbeta
linger til fond for leger, tannleger og fysiotera
peuter skulle dekkes over statsbudsjettet. Det 
dreier seg om fond til sykehjelp, til pensjons
ordninger, til videre- og etterutdanning og til 
etablering av praksis. Overføringene til slike 
fond utgjør i dag bestemte prosenter eller pro
miller av trygdens refusjoner til disse helse
personellgruppene. Særlig er overføringene 
til legefondene betydelige. Det dreier seg ikke 
om individrettede stønader til trygdens med
lemmer, slik som hovedtyngden av folketryg
dens stønadstilbud. 

Endelig foreslo Trygdelovutvalget at finan
sieringen av en del eksterne ordninger skulle 
overføres fra folketrygdens budsjett til det 
ordinære statsbudsjettet. Det gjaldt krigspen
sjon for sivilpersoner, ekstra ferieuke for ar
beidstakere over 60 år, forskottering av barne
bidrag, tilbakebetaling av bidrag når farskap 
oppheves, arbeidsløysetrygd for fiskere, og 
statsgaranti for lønnskrav ved konkurs. 

Trygdelovutvalget drøftet også i delutred
ningen om andre stønadsordninger burde tas 
ut av folketrygdsystemet. Det gjaldt særlig 
ytelser etter kapittel 2, som skal dekke utgif
tene til helsetjenester. Utvalget drøftet om 
disse ytelsene burde overføres til sykehuslo
ven og loven om helsetjenesten i kommu
nene. Ved en slik overføring kunne fylkes
kommunene og kommunene få et mer samlet 
ansvar for helsetjenestene overfor befolknin
gen. Men de mangler et administrativt apparat 
for åta seg av alle de stønadsformer (dekning 
av utgifter til medisiner, skyss til behandler 
og sykehus m.m.) som trygdekontorene har 
vel innarbeidede rutiner for å ta seg av. Det 
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kan også være fare for at ytelsenes preg av 
rettigheter for borgerne vil svekkes dersom 
ansvaret blir overført fra folketrygden til fyl
keskommunene og kommunene. Utvalget 
foreslo derfor ikke en slik overføring. 

Dessuten drøftet Trygdelovutvalget spørs
målet om å sammenfatte bestemmelsene i fol
ketrygdloven kapittel 2, sykehusloven, kom
munehelsetjenesteloven og andre sentrale 
helsepolitiske prinsipper til en felles helsetje
nestelov eller pasientlov. Dette kunne ,føre til 
en kraftig forenkling av vanskelig tilgjengelig 
lovstoff, men det ville kreve et omfattende 
arbeid. Trygdelovutvalget mente at det lå 
klart utenfor dets mandat å utarbeide et slikt 
lovforslag. Utvalgets medlem Leif Andreassen 
mente at en pasientlov ville være å foretrekke 
framfor å splitte bestemmelsene om helsetje
nester og spre dem på flere lover. 

I denne hovedutredningen bygger Trygde
lovutvalget videre på forslagene fra delutred
ningen. 

0.5 PRINSIPPER FOR TRYGDELOVUT
VALGETS ARBEID 

Som det går fram av den historiske framstil
lingen i punkt 0.1, ligger det hundre års sosial
politisk og juridisk arbeid bak folketrygdlov
givningen. Den første arbeiderkommisjonen, 
som ble oppnevnt i 1885, meislet ut de første 
formuleringer i norsk trygdelovgivning. Se
nere har en rekke utredninger, stortingsmel
dinger, proposisjoner og innstillinger fra stor
tingskomiteer sett dagens lys. 

Folketrygdloven er langt på vei en teknisk 
sammenføyning av eldre lover. Den nye ord
ningen som loven skulle regulere, medførte 
imidlertid enkelte nyheter. Vi tenker her på 
innføringen av et trygdesystem der pensjo
nene og andre ytelser beregnes etter et regu
lerbart grunnbeløp, og der pensjonene regnes 
ut på grunnlag av tidligere inntekt uttrykt ved 
pensjonspoeng (opptjente rettigheter). I mot
setning til eldre trygdelover er folketrygdlo
ven en utpreget fullmaktslov, som gir trygde
etaten relativt stort spillerom. Til tross for 
disse nyhetene er folketrygdens regelverk i 
hovedsaken preget av tidligere trygdelovgiv
ning. Dette innebærer a.t den strukturering og 
utforming som folketrygdlovens regelverk har 
i dag, er mer bestemt ut fra historiske tilfeldig
heter enn ut fra rasjonelle overveielser. 

Da arbeidet i Trygdelovutvalget hadde på
gått i om lag ett år, holdt utvalgets formann, 
professor Asbjørn Kjønstad, et foredrag på 
landsmøtet for Trygdekontorenes Landsforen
ing i Haugesund i 1982. Han la der fram 20 
teser som burde være retningsgivende for 
Trygdelovutvalget. 

Kjønstad satte opp disse tesene før Trygde
lovutvalget ble etablert. Men foredraget ble 
ikke holdt før etter at utvalget hadde vært i 
stort sett arbeidet etter retningslinjene i disse 
20 tesene. Nedenfor gjengir vi tesene kort. Det 
vil bli påpekt hvilke teser utvalget ikke har 
fulgt. 

0.5.1 Det er et sterkt behov for en grundig 
gjennomgåelse og forenkling av den 
store tekstmengden i folketrygdsyste
met 

Folketrygdlovgivningens historie viser at 
det er behov for lovtekniske forenklinger på 
trygderettens område. De lovtekniske løsnin
ger i folketrygdens regelverk har sin bak
grunn i historien, og det har ikke vært vur
dert ut fra dagens forhold hvordan lovverket 
bør utformes. Det er hovedsakelig de poli
tiske, administrative og økonomiske sider av 
trygdelovgivningen som har vært utredet i 
årenes løp. 

0.5.2 Man bør arbeide med en kodifiserende 
og konsoliderende lov, ikke en ny sosi
alreform 

Forslag om mange og viktige realitetsend
ringer kan vekke stor politisk debatt. Forenk
lingshensynene kan dermed bli glemt eller 
skjøvet helt til side. Erfaringer fra forsøk på 
forenkling av annen lovgivning viser at det 
er neste,n umulig å kombinere forenklings
hensyn med store realitetsendringer. 

En konsolidering av folketrygdloven må 
også ses som et ledd i den historiske utvik
ling. De enkelte trygdeordninger er blitt til 
på forskjellig tid og er preget av forskjellige 
prinsipper. Folketrygdloven er som nevnt 
blitt kalt en teknisk sammenføyning av gamle 
ordninger, og det er nå behov for en reell sam
ordning av de forskjellige bestemmelser. 

0.5.3 Loven bør bygges opp systematisk 
Det er behov for en systematisk oppbygd 

lov, slik at man lett kan peile seg fram til den 
relevante bestemmelse uten å måtte bruke 
mengder av tid til å bla, lese og lete - som 
etter en nål i en høystakk. 

En stor tekstmengde er ikke noe uovervin
nelig problem hvis teksten er ordnet etter et 
logisk mønster. Det er ikke vanskelig å finne 
fram i et leksikon eller i en telefonkatalog. 
Nå er forholdet mellom forskjellige rettsregler 
langt mer komplisert enn mellom nummer og 
navn. Men vi har flere gode prinsipper for 
hvordan regler kan ordnes i rekkefølge, og 
disse prinsippene bør også tas i bruk ved 
struktureringen av trygdelovgivningen. 

Når man skal strukturere en tekstmengde, 
deler man inn teksten i båser der det som er 
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likt samles, og det som er ulikt skilles. Det 
blir da viktig å avgjøre etter hvilke kriterier 
man skal trekke de viktigste skillelinjene. 

0.5.4 Man bør skille mellom reglene om tryg
deytelsene og andre regler 

Folketrygdlovgivningens regler bør først 
deles i to hovedgrupper, reglene om trygde
ytelsene og andre regler. Den gjeldende lov 
bygger i stor grad på dette skillet. Reglene om 
trygdeytelsene er stort sett å finne i kapitlene 
2 til 12, unntatt kapittel 6. Regler om medlem
skap, finansiering, administrasjon, saksbe
handling o.l. er å finne i kapitlene 1, 6 og 13 
til 19. I forskriftssettene er de to typer av reg
ler ofte smeltet sammen. 

I en ny lov bør skillet mellom reglene om 
trygdeytelsene og andre regler gjennomføres 
konsekvent, og komme klart fram i loven. 
Dermed vil den som skal søke etter løsningen 
på et problem, nesten alltid vite hvilken del 
av loven søkingen skal rettes mot. 

0.5.5 Blant reglene om trygdeytelsene bør 
det skilles mellom ytelser som skal 
dekke utgifter til livsopphold, og ytel
ser som skal dekke bestemte utgifter i 
forbindelse med sykdom, attføring, 
uførhet o.l. 

Ytelser til livsopphold skal dekke utgifter 
til mat, klær, husvære, oppvarming, lys, møb
ler og andre forbruksartikler som vi vanligvis 
bruker vår arbeidsinntekt til å kjøpe. Vi må 
alle ha inntekt for å leve, og det er viktig at 
folketrygdloven inneholder klare regler om 
når og i hvilken utstrekning inntektsbortfall 
og forsørgertap skal kompenseres. Det må reg
nes som den mest sentrale oppgaven for folke
trygdordningen å gi befolkningen økonomisk 
trygghet ved bortfall av inntekt og tap av for
sørger. 

0.5.6 Man bør skille mellom korttidsytelser, 
ytelser i omstillingsperioder og lang
tidsytelser 

De forskjellige sosiale ytelser og tjenester 
kan gis i et lengre eller kortere tidsrom. Folke
trygdsystemet skiller mellom korttidsytelser, 
ytelser i omstillingsperioder og langtidsytel
ser. 

De som har et langvarig forhold til det sosi
ale hjelpeapparatet, vil som regel bli avhengig 
av det, og av de ytelser og tjenester det kan 
tilby. Sosialrettens regler er den del av retts
systemet som angår dem. Regulering av folke
trygdens grunnbeløp og av særtillegget er av 
fundamental betydning for deres livssitua
sjon. 

Etter dette bør man i folketrygdlovgivnin-

gen også i framtiden skille mellom korttids
ytelser, ytelser i omstillingsperioder og lang
tidsytelser. Disse skillene bør gjennomføres 
mer konsekvent enn i dagens lovgivning, og 
bør gå klart fram for dem som skal lese loven. 

0.5. 7 Kapitlene i loven bør deles opp etter 
trygdebehovets årsak. Ytelsene til å 
dekke bestemte utgifter bør plasseres i 
egne kapitler 

De enkelte ytelser til livsopphold har i dag 
navn etter hva som er årsaken til inntektsbort
fallet og forsørgertapet. Det er sykepenger, 
fødselspenger, dagpenger under arbeidsløyse, 
attføringspenger, uførepensjon, alderspen
sjon, etterlattepensjon, overgangsstønad til 
etterlatte og overgangsstønad til dem som har 
aleneomsorg for barn. Hver av disse ytelsene 
bør få egne kapitler i den nye loven. 

Dessuten bør bestemmelsene om ytelser til 
dekning av nærmere bestemte utgifter plasse
res i særskilte kapitler. 

Utvalget har likevel funnet det hensikts
messig å samle enkelte av disse ytelsene i et 
felles kapittel. Bestemmelsene som svarer til 
de gjeldende bestemmelser om attførings
hjelp, stønad til bedring av den alminnelige 
funksjonsevnen, hjelpestønad og grunnstønad 
er for eksempel samlet i utkastets kapittel 14. 
Bestemmelsene om fødselsstønad, stønad til 
barnetilsyn og utdanningsstønad er samlet i 
utkastets kapittel 15. 

0.5.8 Man bør skille mellom tildelingsregler, 
utmålingsregler og bortfallsregler 

I den gjeldende folketrygdlov er tildelings
regler, utmålingsregler og bortfallsregler ofte 
vevd sammen på en måte som gjør loven unø
dig uoversiktlig. Det vil bli mye lettere å finne 
fram i loven dersom leseren vet i hvilken del 
av det enkelte kapittel de enkelte regler er å 
finne. Innenfor hvert kapittel i folketrygdlo
ven bør det skilles mellom tre hovedtyper av 
regler: 
- For det første må det avgjøres hvem som 

overhodet har rett til vedkommende ytelse. 
De første paragrafene må altså angi vilkå
rene for rett til ytelsen. Slike regler kaller 
vi ofte tildelingsregler. 

- For det andre må ytelsens størrelse fastset
tes. De neste paragrafene i kapitlet bør der
for omhandle beregning (utmåling) av ytel
sen. Slike regler er blitt kalt utmålingsreg
ler. 

- For det tredje må loven gi regler om når 
ytelsen faller bort, og regler om forholdet 
mellom ytelsen og andre folketrygdytelser. 
Dette er regler om bortfall og intern samord
ning. 
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0.5.9 Grunnvilkårene for rett til trygdeytel
ser bør komme klart til syne for dem 
som leser loven, og bør stå i begynnel
sen av de enkelte kapitler 

I den gjeldende folketrygdlov er grunnlegg
ende prinsipper ofte bortgjemt midt inne i 
lange og kompliserte paragrafer. Som eksem
pel på at viktige prinsipper er usynlige eller 
bortgjemt i loven, kan nevnes prinsippet om 
at det som regel bare er arbeidstakere som har 
rett til dagpenger under arbeidsløyse. Dette 
prinsippet er uttrykt i lovens § 4-3 nr. 2 første 
og sjette ledd. Her står det at dagpenger bare 
ytes dersom den trygdede har hatt en inntekt 
i tjenesteforhold som er minst 75 prosent av 
grunnbeløpet. Vilkåret deler folketrygdens 
medlemmer i to hovedgrupper - arbeidstakere 
som kan få dagpenger, og de andre, som ikke 
kan få dagpenger under arbeidsløyse. Et slikt 
grunnvilkår for rett til en trygdeytelse bør 
komme klart til syne for dem som leser loven, 
og bør stå i begynnelsen av kapitlet. 

0.5.10 Folketrygdloven bør ha et formålska
pittel som kan være en slags grunnlov 
om økonomisk trygghet i samfunnet 

Den gjeldende folketrygdlov begynner med 
et kapittel som inneholder to meget forskjel
lige typer av regler. Det er § 1-1, som angir 
folketrygdens formål, og§§ 1-2 til 1-5 som gir 
regler om folketrygdens medlemmer. Disse to 
hovedgruppene av regler bør få hver sine ka
pitler i den nye loven. 

Dessuten er det grunner som taler for å ut
vide formålskapitlet. Som nå bør det gå fram 
at folketrygdens formål er å gi ytelser ved 
sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, 
alderdom, uførhet, dødsfall og tap av forsør
ger. Folketrygden har dessuten gitt ytelser til 
ugifte mødre, og kan nå også gi ytelser til 
ugifte fedre samt til skilte og separerte forsør
gere. Dette har hittil ikke stått i formålspara
grafen. Men for framtiden bør man åpent ved
kjenne seg at disse gruppene er med i trygden 
ved å føye til «aleneomsorg for barn» som en 
situasjon der det kan gis trygdeytelser. 

I et nytt formålskapittel bør man også for
mulere andre prinsipper som folketrygdloven 
bygger på. Det gjelder prinsippet om hjelp til 
selvhjelp og prinsippet om at folketrygden 
bare gir pengeytelser. Helseetaten og sosial
etaten yter tjenester, naturalier og annen 
praktisk hjelp. 

I formålskapitlet bør det også tas inn be
stemmelser om trygdeytelsenes rettslige kva
litet. Det vil si hvilken gjennomslagskraft 
trygderettens regler har. Medlemmene kan 
ikke fraskrive seg trygderettigheter ved privat 
avtale, se folketrygdloven § 18-10. Derimot 

kan Stortinget endre loven slik at trygderet
tighetene innskrenkes, se § 18-11. 

Det er tvilsomt om Stortinget kan devaluere 
verdien av allerede opptjente pensjonspoeng 
uten å komme i konflikt med Grunnloven § 
97 om at lover ikke kan gis med tilbakevirk
ende kraft, og med § 105 om at ingen kan fra
tas eiendom uten full erstatning. For befolk
ningen er det viktig å kunne stole på at man 
får den tilleggspensjonen som man har regnet 
med på grunnlag av dagens regler, selv om 
samfunnets økonomi svikter mer eller 
mindre. 

På denne bakgrunn bør folketrygdloven ha 
et formålskapittel som kan være en slags 
grunnlov om økonomisk trygghet i samfun
net. 

0.5.11 Man bør hindre framveksten av et 
dobbeltsporet dekningssystem ved yr
kesskade 

Den gjeldende folketrygdlov har et eget 
kapittel 11 om yrkesskade. 

Hovedprinsippet i folketrygdloven er at de 
samme former for ytelser kan gis ved yrkes
skade som ellers. Men ved yrkesskade lempes 
det ofte på vilkårene for rett til ytelser, og 
ytelsene er vanligvis noe høyere. I tillegg kan 
de yrkesskadde få rett til en egen ytelse - yr
kesskadeerstatning - som andre trygdede ikke 
har krav på. 

At de yrkesskadde har bedre trygdedekning 
enn andre, skyldes først og fremst at de etter 
eldre lovgivning på enkelte punkter stod 
bedre enn de ville ha gjort etter de alminne
lige prinsipper som folketrygdloven bygger 
på. Disse fordelene har lovgiverne ikke villet 
ta fra dem. Det har også spilt en rolle at en 
yrkesskade tidligere ikke kunne utløse noe 
erstatningskrav mot arbeidsgiveren. Dette 
prinsippet om ansvarsfrihet ble opphevet i 
1976. Og i 1989 ble det innført en ordning med 
yrkesskadeforsikring for arbeidstakere. 

Etter gjeldende rett skal tre sett av regler 
anvendes når vilkårene er oppfylt både for 
rett til yrkesskadedekning og for rett til skade
serstatning. For det første skal den skadelidte 
ha dekning etter folketrygdens ordinære reg
ler. For det andre kan folketrygdlovens regler 
om yrkesskade gi bedre økonomisk kompen
sasjon. For det tredje kan det bli en topperstat
ning etter yrkesskadeforsikringsloven og etter 
skadeserstatningsloven kapittel 3. 

Yrkesskadetrygden er blitt klemt mellom 
folketrygdens generelle trygdesystem på den 
ene siden og yrkesskadeforsikringen og erstat
ningsretten på den andre siden. Yrkesskade
trygdens plass er blitt liten, og dens storhets
tid er forbi. Men bør den gå mot en fullsten
dig undergang? 
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I en offentlig utredning om yrkesbetingede 
helseskader og folketrygden (NOU 1976:16) 
er det foreslått en harmonisering av folketryg
dens ordinære ytelser og ytelsene ved yrkes
skade. Dette innebærer at man bør ta sikte 
på dels å avskaffe særfordelene ved yrkes
skade, dels å bedre folketrygdens ytelser i 
andre tilfeller. Forslaget er lagt på is i departe
mentet. 

Etter vedtakelsen av yrkesskadeforsikrings
loven av 1989 er det nå i ferd med å vokse 
fram et dobbeltsporet system. Saker om yr
kesskade blir først behandlet i trygdeetaten, 
som tar stilling til hvilke særlige ytelser som 
skal gis. Deretter blir sakene behandlet i for
sikringsselskapene, som dekker et eventuelt 
resttap etter reglene i skadeserstatningsloven 
kapittel 3. 

Det kunne være hensiktsmessig at yrkes
skadetrygden og yrkesskadeforsikringen ble 
sammenslått til en slags halvoffentlig ordning 
og regulert av en egen lov, f.eks. etter møn.s
ter av loven om ansvar ved bilulykker. 

Utvalget har ikke tatt stilling til spørsmålet 
om folketrygdloven bør ha særregler for yr
kesskadetilfellene, da dette ligger utenfor ut
valgets mandat. Vi har plassert alle bestem
melsene om yrkesskade i slutten av hvert ka
pitel og i to egne kapitler (17 og 18). Disse 
bestemmelsene kan sløyfes hvis det er ønske
lig at folketrygden ikke skal ha egne yrkesska
deregler. Dermed vil loven bli vesentlig for 0 

enklet. 

0.5.12 Overflytting av bestemmelsene om 
medisinsk stønad til helselovgivnin
gen 

Utgiftene til helsetjenester dekkes i vårt 
samfunn stort sett av kommunene og fylkes
kommunene og av staten over folketrygdens 
budsjett. Hovedstrømmen av de penger som 
utbetales fra folketrygden til helsetjenester, 
går til helseinstitusjoner og leger, og går altså 
ikke direkte til trygdens medlemmer. Folke
trygden fungerer her som en finansierings
kilde for helseetaten. 

Det er således grunn til å sette spørsmåls
tegn ved om reglene for medisinsk stønad (fol
ketrygdloven kapittel 2) fortsatt hører 
hjemme i folketrygdloven. Disse reglene bør 
kanskje tas inn i helselovgivningen - altså sy
kehusloven og loven om helsetjenesten i kom
munene - slik at staten kan administrere og 
finansiere helsetjenesten direkte. 

Staten yter i dag store tilskott til folketryg
dens budsjett, men burde heller dekke utgif
tene til helsetjenesten direkte over statsbud
sjettet enn via folketrygdordningen. 

I delutredningen (NOU 1986:11) drøftet ut
valget om bestemmelsene om medisinsk stø-

nad fortsatt bør stå i folketrygdloven. Utvalget 
kom her til at det ikke ville foreslå endringer 
når det gjelder plasseringen av disse bestem
melsene. Men utvalget foreslo i delutrednin
gen at fylkeshelsetjenesten burde finansieres 
direkte over statsbudsjettet. Vi viser til nær
mere omtale i delutredningen. 

0.5.13 Ansvaret for yrkesmessig attføring og 
arbeidsformidling 

Arbeidsdirektoratet og arbeidskontorene 
har i dag ansvaret for attføringstiltak og ar
beidsformidling for alle grupper, både ar
beidsløse og andre som har behov for yrkes
messig attføring. 

Når det gjelder finansiering av attføringstil
tak, er ansvaret fordelt på trygdeetaten og ar
beidsmarkedsetaten. Trygdeetaten admini
strerer stønaden til yrkesmessig attføring for 
dem som har «sykdom, skade eller lyte». I lo
ven er denne stønadsordningen kalt attfø
ringshjelp. Benevnelsen er misvisende, da den 
tyder på at det dreier seg om attføringstiltak 
og ikke finansiering av slike tiltak. Videre 
administrerer trygdeetaten ordningen med 
utdanningsstønad til de etterlatte etter døds
fall og til dem som er alene med omsorgen for 
barn. Arbeidsmarkedsetaten administrerer 
ordningen med stønad etter folketrygdloven 
som kan ytes ved arbeidsløshet, og andre ord
ninger som er finansiert direkte over statsbud
sjettet. 

-Det er behov for å legge hele ansvaret for 
dette området til ett organ og samle alle be
stemmelsene om yrkesmessig attføring i en 
lov. Ansvaret for slik attføring og arbeidsfor
midling kunne i sin helhet legges til Arbeids
direktoratet og arbeidskontorene. Virksomhe
ten kunne da finansieres direkte over stats
budsjettet, og bestemmelsene om yrkesmessig 
attføring kunne tas inn i sysselsettingsloven. 

Utvalget drøftet ovennevnte problemstilling 
i delutredningen. Vi kom her til at bestemmel
sene om stønad til attføring fortsatt bør behol
des i folketrygdloven og administreres av 
trygdeetaten. Bestemmelsene om attførings
hjelp er nær knyttet til bestemmelsene om 
stønad til livsopphold under attføring (attfø
ringspenger). Men utvalget foreslår at bestem
melsene i lovens § 4-1 bokstavene b til f om 
ytelser til mobilitetsfremmende tiltak blir 
overflyttet til sysselsettingsloven. Etter forsla
get skal disse ytelsene finansieres direkte over 
statsbudsjettet. Vi viser til nærmere begrun
nelse for forslaget i delutredningen (NOU 
1986:11), punkt 8.4.3. 

0.5.14 Folketrygdlovens forskriftssystem bør 
stort sett avskaffes 

Forskriftene som er gitt i medhold av folke-
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trygdloven, utgjør fire ganger så stor regel
mengde som selve loven. Det knytter seg flere 
problemer til dette. For det første er det for 
folk flest vanskelig å få tak i disse forskrif
tene. Et særtrykk av folketrygdloven kan man 
få kjøpt i bokhandelen, men forskriftene er 
langt på vei forbeholdt trygdeetaten - nesten 
på samme måte som lovene i det gamle Roma 
var forbeholdt Pontifikalkollegiet. For det 
andre er det vanskelig å lese og tilegne seg 
de tekster man finner i forskriftene. For det 
tredje er det ofte vanskelig å se hvordan reg
ler i forskriftene skal kombineres med regler 
i loven. 

Ut fra rettssikkerhetsbetraktninger bør fol
ketrygdordningens forskriftssystem derfor 
stort sett avskaffes. 

Når det gjelder ytelsene til livsopphold, som 
er av avgjørende betydning for den enkeltes 
økonomiske trygghet, bør reglene alltid 
kunne finnes i selve loven. Men når det gjel
der takster for legehonorar o.l., er det nok 
nødvendig med forskrifter. Disse takstene er 
omfattende og detaljerte, og de endres ofte. 

Det er ofte tilfeldig hvem som har fått full
makt til å gi forskrifter. Noen av de gjeldende 
forskrifter er gitt av Kongen, andre av depar
tementet og enkelte av Rikstrygdeverket. Man 
bør her få et enhetlig prinsipp. Det mest hen
siktsmessige er at departementet gir alle for
skrifter. 

For at det overhodet skal gis forskrifter på 
et område, bør de inneholde en viss mengde 
regler. Dette er ikke alltid tilfellet i dag, da 
enkelte forskriftssett inneholder bare en set
ning eller to av selvstendig betydning. Disse 
setningene kan like gjerne tas inn i selve lo
ven. Dessuten kan mye av det som i dag står 
i forskriftene, like gjerne stå i Rikstrygdever
kets rundskriv. 

0.5.15 Viktige regler som i dag bare finnes i 
Rikstrygdeverkets rundskriv, bør tas 
inn i folketrygdloven 

Rikstrygdeverkets rundskriv består stort 
sett av kommentarer, forklaringer og fortolk
ninger av lov og forskrifter. Men rundskrivene 
angir også mange viktige løsninger som ikke 
er omtalt i loven eller i forskriftene. Det gjel
der for eksempel reglene om uførepensjone
ring av husmødre. Slike viktige regler bør tas 
inn i den hye folketrygdloven. 

0.5.16 Bestemmelsene om kompensasjonstil
legget og særtillegget bør tas inn i fol
ketrygdloven 

Ved siden av selve folketrygdloven har vi 
lovene om kompensasjonstillegg og særtil
legg. Disse lovene bør innarbeides i folke
trygdloven. Det byr ikke på særlige problemer 

hvis man bare flytter de to særlovene inn i 
hovedloven, slik det ble gjort da de gamle 
trygdelovene ble innpasset i folketrygdloven. 
Nå må målet imidlertid ikke bare være en tek
nisk sammenføyning, men en reell integra
sjon. 

Loven om særtillegg bør innpasses i til
leggspensjonssystemet, slik at særtillegget 
blir en garantert . minste tilleggspensjon fra 
folketrygden. Loven om kompensasjonstil
legg kan oppheves, og pensjonistene må . få 
kompensasjon for sitt tap. 

0.5.17 Bruken av henvisninger bør reduseres 
drastisk 

Et særlig problem ved folketrygdloven er 
alle de interne henvisningene. Flere typer av 
henvisninger er brukt i den gjeldende lov. 

For det første har vi de diffuse henvisnin
gene. Som eksempel kan nevnes at det er et 
vilkår for rett til fødselspenger at kvinnen har 
vært arbeidstaker eller selvstendig nærings
drivende «i tilsammen minst seks måneder i 
de siste ti måneder før fødselen og herunder 
vært sikret sykepenger». 

Uttrykket «herunder vært sikret sykepen
ger» er ikke i stand til å vekke klare assosiasjo
ner om hva som er vilkårene for rett til fød
selspenger. Antakelig er meningen at det vil
kåret for rett til sykepenger som går ut på at 
inntekten på årsbasis må utgjøre minst halv
parten av grunnbeløpet, også skal gjelde som 
vilkår for rett til fødselspenger. Dette bør hel
ler sies uttrykkelig i loven enn ved en diffus 
henvisning. 

For det andre har vi de presise, men unødig 
tungvinte henvisningene. Som eksempel kan 
nevnes folketrygdloven§ 3-2 nr. 2: «Det fore
ligger ikke rett til sykepenger for arbeidsufør
het på grunn av en tilstand eller behandling 
som etter sin art ikke gir rett til stønad etter 
kapittel 2, jfr. bestemmelsene i § § 2-1 og 
2-10.» I § 2-10 står det at det ikke ytes stønad 
«for sykdom inntrådt i tidsrom hvori ved
kommende ikke var stønadsberettiget etter 
bestemmelsene i dette kapittel». Dette prin
sippet burde ha gått fram direkte av sykepen
gekapitlet. 

For det tredje har vi henvisninger i tilfeller 
der et regelsett bygger på store deler av et 
annet regelsett, og der det ville bli svært 
mange og lange gjentakelser hvis man ikke 
skulle henvise. Som eksempel kan nevnes 
reglene om attføringspenger. For å kunne be
regne attføringspengene etter kapittel 5, må 
man kunne reglene om uførepensjon i kapittel 
8. For å kunne reglene om uførepensjon, må 
man kunne reglene om alderspensjon i kapit
tel 7. Og for å kunne reglene om alderspen
sjon, må man beherske reglene om folketryg-
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dens beregningsfaktorer i kapittel 6. Dette er 
umulige krav å stille til dem som har gått ett 
år på sykepenger, og som deretter skal gå over 
på attføringspenger. Reglene om attførings
pengenes størrelse må utformes slik at man 
etter nokså enkle regneoperasjoner kan 
komme fram til et bestemt kronebeløp. Om 
nødvendig bør reglene løsrives fra pensjons
systemet. 

Denne tesen går derfor ut på at den kompli
serte aktuarjussen i størst mulig grad bør er
stattes av beregningsregler som folk flest kan 
beherske etter å ha gjennomgått grunnskolen. 
Det bør derfor foretas en drastisk reduksjon i 
folketrygdlovens henvisninger, og særlig i de 
aktuarmessige henvisningskjedene. 

0.5.18 Folketrygdloven bør bestå av korte 
setninger med enkel setningsbygning 

Folketrygdloven preges av lange og tunge 
setninger. Som eksempel kan nevnes § 10-5 
nr. 2, som gir hovedregelen for beregning av 
pensjon til enke og enkemann: «Full pensjon 
består av en grunnpensjon som svarer til 
grunnbeløpet, tillagt 55 pst. av den tilleggs
pensjon som avdøde ville fått dersom avdøde 
på tidspunktet for dødsfallet var blitt beretti
get til full uførepensjon, eventuelt 55 pst. av 
den tilleggspensjon avdøde var berettiget til 
som uførepensjonist regnet etter full uførhet 
eller som alderspensjonist.» 

0.5.19 Det bør velges ord som folk kan forstå 
Det er ikke tilstrekkelig at setningene er 

korte og enkle hvis det er brukt vanskelige 
ord. Hva er «ervervsevne»? Og hvorfor forkor
tes prosent med de tre uforståelige bokstavene 
«pst.»? Arsaksskravet «på grunn av» forkortes 
undertiden med «p.g.a.». 

Vanskelige ord og forkortinger bør unngås, 
eller i alle fall forklares i lovteksten. Ordval
get må nok undertiden være faglig, for presi
sjon er viktig når det skal angis kriterier for 
hvem som kan få en ytelse, og når det skal 
gis regler om beregning av ytelsen. Men ved 
siden av hensynet til presisjon må hensynet 
til at budskapet skal nå fram til leserne, tilleg
ges vekt ved valg av ord som kan benyttes i 
loven. 

0.5.20 Man må være villig til å ta omkostnin
gene ved forenklingene 

Det er nå i stor grad et spørsmål om å be
tale åndelige regninger for at man tidligere 
ikke har tatt seg den tid og tatt på seg det 
arbeid som kreves for å utarbeide en oversikt
lig og klar lovtekst. 

Etter at Trygdelovutvalget har fullført sitt 
arbeid, gjenstår det ennå mye som må gjøres. 
Utredningen skal sendes til organisasjoner og 

institusjoner til uttalelse. Deretter skal depar
tementet utarbeide proposisjon, og saken skal 
behandles i Stortinget. 

Når den nye folketrygdloven er vedtatt, må 
Rikstrygdeverket utarbeide nye rundskriv, og 
trygdefunksjonærene må læres opp i en ny 
lov. 

Den avlæring og nylæring som må skje i 
forbindelse med forenkling av trygdelovgiv
ningen, har også positive sider. Det er behov 
for en ny gjennomtenking og en forenkling 
og nyredigering av Rikstrygdeverkets rund
skriv. Dessuten kan det være en fordel at tryg
deetaten får anledning til en .grundig nyopp
læring. 

Utvalget vil peke på at det her er snakk om 
å satse ressurser på kort sikt for å få gjennom
ført et nytt og forenklet regelverk på trygde
rettens område. Hvis en ikke er villig til å 
dekke denne engangsutgiften, vil ·en på lengre 
sikt få større utgifter på grunn av det inn
fløkte regelverket. 

0.6 FORSKJELLIGE SYNSPUNKTER PÅ 
REGELFORENKLING 

0.6.1 Innledning 
Regelforenkling er et begrep med forskjellig 

innhold. Forenklinger kan foretas ved at reg
lene gjøres enklere, ved at administrasjonsru
tinene gjøres enklere, eller ved at regelverket 
gis en enklere oppbygning eller enklere 
språkform. Det er hensiktsmessig å skille 
mellom materielle, administrative og lovtek
niske forenklinger. 

I de senere år er det skrevet flere utrednin
ger som omhandler regelforenkling. Utvalget 
vil her gi en kort oversikt over synspunkter 
som Kristin Kjelland-Mørdre gjør gjeldende i 
sin bok «Om forenkling av regler» (1983). 

Vi vil også gjøre rede for Hans Petter Gra
vers utredning om forenkling. Den er trykt i 
NOU 1987:18 Forenkling av rettsregler og 
rettslig regulering. 

0.6.2 Former for forenkling 
Kristin Kjelland-Mørdre sier innledningsvis 

en del om forenklingsproblematikken i sin 
alminnelighet, og om hva som ligger i forenk
ling av regelverk generelt. 

Forenkling er et begrep med mange for
skjellige aspekter. For det første kan en for
enkle ved deregulering. Det vil si at en opphe
ver regelverk som er. overflødig. Kjelland
Mørdre hevder imidlertid at oppheving av et 
regelverk sjelden fører til et rettstomt rom: 
«Man oppnår bare å miste den hjelp de lovfe
stede reglene gir for å bestemme gjeldende 
rett. Forutsetningene for å innkassere en for
enklingsgevinst ved deregulering, må derfor 
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være at det regelverk som gjelder etter opphe
velsen, er enklere enn det som ble opphevet.» 

En annen form for forenkling kan foretas 
ved at en utformer en lov i et enkelt språk. 
Det vil si at en forenkler ved å øke Lesbarhe
ten. Som eksempel nevner forfatteren nettopp 
utferdigelse av en ny trygdelov. Hun sier her: 
«Ett poeng er imidlertid om språket i seg selv 
kan karakteriseres som enkelt. Et annet poeng 
er hvordan det språklige uttrykket fungerer 
som formidler av et norminnhold.» 

Kjelland-Mørdre peker på at folketrygdord
ningen i seg selv er svært innfløkt. Det er satt 
mange forskjellige vilkår for rett til de ulike 
ytelsene. Ytelsene til livsopphold består av 
mange komponenter som utmåles etter for
skjellige beregningsregler. Det vil derfor være 
en vanskelig oppgave å finne enkle uttrykks
former for · dette meget innfløkte systemet. 
Folketrygdsystemet i seg selv vil altså sette 
grenser for de språklige forenklingsmulighe
ter. 

Trygdelovutvalget har søkt veiledning hos 
en språkkonsulent. Vi har tatt sikte på å nytte 
et så enkelt språk som mulig for å uttrykke 
meningsinnholdet i regelverket. En vesentlig 
del av utvalgets arbeid har nettopp gått på 
språklig forenkling. 

En tredje form for forenkling består i å gjøre 
reglene lette å administrere. Kjelland-Mørdre 
nevner at det ofte vil oppstå en interessekon
flikt mellom administrasjonen og de øvrige 
brukere av et regelverk. 

For det fjerde går et aspekt av forenkling 
ut på å skape harmoni mellom reglene i den 
aktuelle loven og tilstøtende regelverk. 

For det femte er det et aspekt ved forenkling 
som dreier seg om å sikre et oversiktlig regel
verk. 

Trygdelovutvalget har lagt stor vekt på å 
gjøre folketrygdens regelverk så oversiktlig 
som mulig. Den nye loven er disponert slik 
at kapitlene kommer etter hverandre i en lo
gisk rekkefølge. Det enkelte kapitlet er dispo
nert slik at bestemmelsene kommer etter 
hverandre i en systematisk rekkefølge. Hvert 
kapittel har fått en innledningsbestemmelse 
som gir en innholdsfortegnelse over kapitlet. 

Kjelland-Mørdre konkluderer med at det 
finnes mange måter å forenkle regelverk på. 
De forskjellige forenklingsaspektene peker 
ikke alltid mot samme resultat. Dersom man 
vurderer en form for regelforenkling mot inte
ressene til de ulike brukergruppene, kan man 
se at en regelreform til fordel for en gruppe, 
samtidig fører til en forverret situasjon for en 
annen gruppe. 

Det er således svært viktig at man har klart 
for seg hvilke målgrupper en forenkling skal 
tjene. Interessekonflikter vil dukke opp ikke 

bare når det gjelder prioritering mellom for
skjellige former for forenkling. Også med 
samme forenklingsaspekt for øye kan ulike 
grupper ønske forskjellige resultater. 

Målsettingen for et forenklingsarbeid vil 
derfor avhenge av hvem en ønsker å lage det 
enkelt for. Trygdelovutvalget vil nedenfor 
komme nærmere inn på målene for sitt utred
ningsarbeid, hvem trygdelovgivningen skal 
forenkles for, og hvordan forenklingsarbeidet 
er lagt opp. 

0.6.3 Rettsregler og deres sosiale sammen
heng 

Hans Peter Graver har en noe annen vink
ling på forenklingsproblematikken enn Kris
tin Kjelland-Mørdre. 

Vi skal her først se på hva Graver forstår 
med begrepet enkel rettsregel. Graver nevner 
følgende momenter som skal være med og 
avgjøre om rettsregler skal anses som enkle: 
- Hvor lett eller vanskelig det er å sette seg 

inn i de skrevne rettsreglene. Dette avhen
ger blant annet av 
- regelverkets samlede oppbygning 
- språket i de enkelte tekster 
- de forutsetninger som borgerne har for å 

finne fram i og forstå budskapet i de ulike 
situasjoner 

Hvor lett det er å finne ut av innholdet i 
gjeldende rett på et område som har betyd
ning for borgeren. Dette avhenger av 
- hvor lett det er å finne ut av de skrevne 

reglene 
- hvor oversiktig rettskildesituasjonen er 

om rettskildene byr på vanskelige avvei
ninger 

- hvilke muligheter som foreligger til å få 
hjelp og veiledning for å skaffe seg over
sikt over rettstilstanden. Dette avhenger 
blant annet av tilgangen på juridisk bi
stand via 
- advokater 
- andre rettshjelpere 
- forvaltningen 
- interesseorganisasjoner 

- Hvor byrdefull og omfattende den rettslige 
regulermg på et område er. Dette avhenger 
blant annet av 
- mengden og arten av påbud og forbud 

(vilkår). 

Graver understreker at rettsreglene inngår 
i en sosial sammenheng. Denne sammenhen
gen kan variere avhengig av hva slags regel 
det er tale om, og det forhold som ulike perso
ner eller grupper har til det aktuelle regelver
ket. Han skiller her mellom dommere, lovgi
vere og borgere. 

Således framhever han at for dommeren 
«inngår lovregelen i en meningssammenheng 
og utgjør en av flere rettskildefaktorer som 
han bygger på for å komme frem til et resul
tat». Trygdelovutvalget vil peke på at det 
samme gjelder for saksbehandlerne i trygde
etaten. 
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«For lovgiveren er loven resultatet av en 
prosess som har ledet frem til en beslutning 
om å fastsette en lov. Loven er videre ofte et 
virkemiddel for den som har besluttet om den 
for å fremme et eller annet resultat. Hvilket 
resultat som skal fremmes er ofte vanskelig å 
bringe på det rene .... For borgeren er loven 
av og til en grensesettende faktor i form av 
påbud eller forbud. I andre tilfelle er loven 
en ressurs og danner grunnlag for et krav, f. 
eks. mot forvaltningen.» 

Trygdelovutvalget vil peke på at folketrygd
loven nettopp er en slik ressurslov som dan
ner grunnlag for krav mot det offentlige. For 
at folk skal kunne dra nytte av de ressurser 
som loven er bærer av, må den selvsagt ha 
en slik utforming at «tilbudene» når fram til 
folk. 

Graver definerer forenkling slik: «Forenk
ling av rettsregler og rettslig regulering betyr 
da en best mulig tilpasning mellom regelver
ket og den sosiale sammenheng som det inn
går i eller skal inngå i.» 

Graver tar for seg hva lovgiverne kan gjøre 
med regelverket for å bedre tilpasningen til 
de ulike samhandlingssituasjoner. Han forut
setter at de mål som ligger til grunn for reg
lene, skal ligge fast. Når man skal arbeide med 
forenklinger, er det viktig å ha klart for seg 
hva som kan gjøres med et regelverk for at 
det skal bli enklere. Videre er det nødvendig 
å slå fast hvilke forutsetninger man bør ha. 

Når det gjelder regelforenkling, er det en 
forutsetning 
- at de mål som ligger til grunn for regelver

ket, ligger fast 
- at lovgiveren har kunnskap om den sosiale 

situasjonen som reglene skal inngå i. 
I teorien er det ulike syn på hva et enkelt 

regelverk innebærer, og på verdien av et slikt 
regelverk. Kjelland-Mørdre forutsetter at en
kelhet er en selvstendig egenskap ved et reg
elverk på linje med for eksempel karakteren 
av de normer regelverket består av. Graver 
har et annet perspektiv på hva som karakteri
serer et regelverk som enkelt. Han mener at 
egenskaper ved regelverket kan påvirkes som 
ledd i en strategi for å oppnå enklere regler i 
form av bedre tilpasning. For eksempel er lov
språket et virkemiddel for å kommunisere et 
bestemt informasjonsinnhold til en mottaker. 

«Det avgjørende er imidlertid om denne in
formasjonen når frem og oppfanges av bruke
ren på en måte som er nyttig for denne. Hvilke 
kanaler man bruker for kommunikasjon er i 
denne sammenheng ikke så avgjørende. Ge
nerelt må man kunne gå ut fra at lovspråket 
er et kommunikasjonsmiddel som er dårlig 
egnet til å formidle informasjon om rettstil
standen, blant annet fordi lovene alltid må 
tolkes for å finne frem til den norm som de 
er bærer av.» 

Graver omtaler videre en annen indikator 
på enkelhet som ofte brukes. Det er graden 
av nyansering i regelverket. Men han mener 
at heller ikke den er noe egentlig mål på om 
reglene er godt tilpasset eller ikke. I ·· denne 
sammenhengen nevner han trygder,eglene. 
Hvor nyanserte regler man skal gi for trygde
funksjonærenes beslutninger, er etter Gravers 
mening avhengig av hvilke arbeidsoppgaver 
man vil at trygdekontorene skal utføre. «At 
regelverket er detaljert og omfattende er såle
des ingen automatisk indikator på at reglene 
ikke er enkle, det er snarere en indikator på 
at de arbeidsoppgaver man er pålagt er mange 
og sammensatte.» 

Graver mener at erfaringen viser at det ofte 
kan bære galt av sted å «forenkle» regelverket 
dersom man bare ser på egenskaper ved retts
reglene, og ikke den sammenheng de skal 
inngå i. «En kortfattet regel er gjerne enklere 
å lese enn en som er mer innfløkt, men den 
gir ikke alltid like god veiledning.» 

Utvalget vil peke på at trygdesystemet er 
så komplisert i seg selv at det er vanskelig å 
framstille det ved et kortfattet regelverk. Det 
er nødvendig at de viktigste reglene går fram 
av selve lovteksten. Vi har derfor foreslått å 
flytte mange av de gjeldende forskriftsbe
stemmelser inn i den nye folketrygdloven. 
Dette medfører at lovteksten blir mer omfatt
ende enn i dag. Men det blir enklere for folk 
å skaffe seg informasjon om reglene. 

Graver omtaler i sin utredning spørsmålet 
· om informasjon utelukkende bør formidles 
gjennom regelverket. Han mener at informa
sjon om hovedlinjene i et regelverk ofte vil 
være tilstrekkelig. Vi viser til NOU 1987:18, 
side 19: 

«Informasjon om hovedlinjer kan (likevel) 
være nyttig fordi det kan danne g-runnlag for 
en vurdering av om det er berettiget å ha til
lit til de avgjørelser som treffes f.eks. av for-
valtningen. · 

Det kan også danne grunnlag for en vurde
ring av om det er verdt å bruke ressurser på 
å sette seg nærmere inn i rettstilstanden med 
sikte på en rettsliggjøring. 

Det er visse problemer knyttet til å la de 
skrevne rettsregler være kilden til informa
sjon om hovedlinjer i regelverket. Grunnen til 
dette er at rettsreglene også skal ha andre 
oppgaver, f.eks. danne grunnlag for avgjørel
ser truffet av rettsanvendere. ... De skrevne 
rettsregler må i slike situasjoner utformes slik 
at de kan være et effektivt beslutningspro
gram, og inneholde bl.a. detaljerte anvisnin
ger mht de eventuelle vurderinger som skal 
foretas, og eventuelle unntak fra hovedrege
len. 

Informasjon om detaljene i en rettstilstand 
støter på problemer fordi det ofte er snakk om 
mye og kompleks informasjon som skal for
midles. Dette kan man ikke løse bare ved å 
minske omfanget og nyanseringsgraden av de 
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skrevne regler. Mange av de juridiske detalj
spørsmål oppstår fordi det må trekkes grenser 
mellom ulike rettsreglers anvendelsesområde. 
Mengden av grensespørsmål er ikke bare av
hengig av regeltettheten, men er like betinget 
av hvor sammensatt og mangfoldig den livssi
tuasjon er som reglene gjelder for .... 

Det ligger videre i måten rettslige avgjørel
ser treffes på, at vurderinger kommer inn i 
avgjørelsen av grensespørsmål. Man kan såle
des .ikke «deregulere» seg ut av nyansene i 
regelverket, fordi avgrensningsspørsmålene 
oppstår enten man har skrevne regler for dem 
eller ikke. Det man må gjøre for å løse dette 
problemet, er å se på virkeligheten på en 
mindre nyansert måte.» 

Graver foreslår at det kan utarbeides popu
lærversjoner av lover. En kan da tillate seg å 
sette pedagogiske hensyn i høysetet. 

En viktig målgruppe for forenklingsarbeidet 
er de ansatte i trygdeetaten og personer som 
opptrer som rådgivere: advokater, sosialarbei
dere, leger o.fl. Folketrygdlovgivningen er i 
dag vanskelig å sette seg inn i selv for juris
ter. De aller fleste som arbeider i trygdeetaten 
og sosialetaten, har ikke juridisk bakgrunn. 
Folketrygdloven og dens forskriftsjungel må 
virke uovervinnelig for mange av saksbehand
lerne. 

0. 7 UTVALGETS HOVEDSYNSPUNKTER 
PÅ FORENKLING 

0.7.1 Juridisk, språklig og lovteknisk forenk
ling 

Ifølge Trygdelovutvalgets mandat, se punkt · 
0.3.2, skal utvalgets arbeid hovedsakelig ligge 
på det juridiske, språklige og lovtekniske om
rådet. I prinsippet skal utvalget ikke foreslå 
materielle endringer og heller ikke påvirke 
utgiftsnivået i trygdebudsjettet. Utvalget skal 
legge fram forslag til et forenklet og mest 
mulig hensiktsmessig regelverk innenenfor 
rammen av det gjeldende folketrygdsystem. 

I mandatet er det presisert at utvalget skal 
legge særlig vekt på å utforme regelverket 
slik at det blir mest mulig forståelig for den 
enkelte, og at det blir lettest mulig å prakti
sere for trygdeetaten. Se punkt 0.3.2. Formålet 
med arbeidet er å øke rettssikkerheten på 
trygderettens område og øke effektiviteten i 
trygdeetaten. Hensynet til den enkeltes for
hold til trygdelovgivningen er det helt sen
trale i forenklingsarbeidet. 

0.7.2 Informasjon til publikum 
Trygdelovgivningen bør være utformet på 

en slik måte at den enkelte borger er sikret 
tilstrekkelig informasjon til å ivareta sine inte
resser. Trygdelovutvalget er klar over at det 
vil være urealistisk å ta sikte på å framstille 
det gjeldende trygdesystem på en slik måte 

at enhver kan forstå hele systemet. Trygdesys
temets kompleksitet gjør at denne oppgaven 
er umulig. Svært mange vil likevel forstå mye 
mer av den nye loven enn av den gjeldende 
folketrygdlov. 

En lov som er bedre utformet lovteknisk, 
vil lette trygdeetaten i utarbeidingen av infor
masjonsmateriell. Utvalget legger til grunn at 
en forenkling av regelverket er nødvendig av 
hensyn til arbeidet med informasjon til publi
kum. Når viktige bestemmelser som i dag står 
i forskrifter og rundskriv, blir tatt inn i selve 
lovteksten, vil det bli lettere for advokater og 
andre rådgivere å sette seg inn i regelverket. 
Dersom folketrygdloven får en slik utforming 
at regelverket blir oversiktlig for disse grup
pene, vil det i neste omgang medføre at de 
vil bli i stand til å gi bedre informasjon til 
publikum. 

Utvalget mener at en også i framtiden bør 
satse på informasjon via brosjyrer. Selv om 
en lov blir utformet så lettfattelig som mulig, 
vil den være vanskelig for folk flest. I Storbri
tannia har en lagt ned mye arbeid på informa
sjon ved· hjelp av brosjyremateriell. For det 
enkelte pensjons- og stønadsområdet er det 
laget en mappe som inneholder forskjellige 
informasjonsbrosjyrer. Dette systemet virker 
svært oversiktlig og greit. Når folk har skaffet 
seg innsikt i hovedprinsippene via brosjyrer, 
kan de lettere skaffe seg mer eksakt informa
sjon ved å lese lovteksten. 

Utvalget vil peke på at informasjon til publi
kum kan gis ved en håndbok i trygderett. I 
Sverige gis det ut en bok med stikkordregister 
- en slags katalog på trygderettens område. 
Men denne boka inneholder utelukkende lov
tekster. Det ville være hensiktsmessig å be
nytte dette prinsippet på en informativ tekst 
som er mer folkelig enn vanlige lovtekster. 

0. 7 .3 Forskriftsbestemmelser inn i loven 
Utvalget foreslår at forskriftsbestemmelser 

som er av materiell art, blir tatt inn i selve 
lovteksten. Vi har likevel beholdt forskrifter 
som inneholder en del bestemmelser om me
disinsk stønad og folketrygdens finansiering 
og noen andre bestemmelser. Det gjelder her 
forskriftsbestemmelser som er så detaljerte, 
eller som endres så ofte at de ikke kan tas inn 
i loven. 

De bestemmelser i de gjeldende forskrifter 
som ikke blir tatt inn i den nye loven, og som 
heller ikke på nytt må gis i forskrifts form, 
kan plasseres i Rikstrygdeverkets rundskriv. 

Som nevnt i punkt 0.5.14 utgjør forskriftene 
fire ganger så stor regelmengde som selve lo
ven. Siden en stor del av forskriftene er innat
beidet i utkastet til ny lov, er utkastet noe 
lengre enn den gjeldende lov. Utkastet har om 
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lag 25 prosent flere ord enn loven, og innehol
der ca. 35 000 ord, mot ca. 28 000 ord i loven. 
Samlet vil tekstmengden i lov og forskrifter 
bli vesentlig redusert. 

0. 7 .4 Lovtekst og lovkommentarer 
Utvalget har funnet det nødvendig å skaffe 

seg en fullstendig oversikt over gjeldende reg
elverk og praksis. Dersom en skal kunne 
framstille trygdesystemet så enkelt som mu
lig, må en kjenne det i minste detalj. Da folke
trygdens bestemmelser hovedsakelig bygger 
på bestemmelser i tidligere trygdelovgivning, 
er det også svært viktig å skaffe seg oversikt 
over denne lovgivningen og over tidligere 
praksis. 

Utvalget har utarbeidet omfattende merkna
der til hver paragraf. Merknadene inneholder 
historikk, en omtale av gjeldende rett og ut
valgets forslag. Omfanget av historikken va
rierer noe fra kapittel til kapittel. Dette skyl
des delvis at stoffet er forskjellig på de ulike 
områder, og delvis at utvalgets arbeidsmetode 
har variert noe i utvalgsperioden, som har 
strukket seg over ni år. 

Trygdelovutvalget har først og fremst arbei
det med utformingen av lovteksten. Det er 
ikke lagt like stor vekt på arbeidet med merk
nadene. De er heller ikke bearbeidet språklig 
med samme grundighet som lovteksten. 
Språkkonsulenten har gjennomgått hele lov
teksten og de 12 første kapitlene av merkna
dene (ytelsene til livsopphold). 

0. 7.5 Lovens formål 
På trygderettens område har det ikke vært 

vanlig å presisere i lovene hvilke formål de 
ulike ytelser skal dekke. Dessuten finnes det 
relativt sjelden formålsbetraktninger i forar
beidene til trygdelovene. Ettersom de tidli
gere trygdelover ble til under andre sam
funnsforhold enn dem vi har i dag, er det na
turlig at ikke de samme formålsbetraktninger 
passer for den någjeldende folketrygdlov som 
for tidligere lovgivning. Likevel bygger folke
trygdlovens bestemmelser i stor utstrekning 
på tidligere bestemmelser og således indirekte 
på tidligere stilltiende formålsbetraktninger. 

Trygdelovutvalget har forsøkt å finne fram 
til de formålsbetraktninger som er angitt for 
tidligere og gjeldende bestemmelser. Der det 
ikke er gitt formålsbetraktninger, har utvalget 
drøftet hvilke formål som sannsynligvis ligger 
til grunn for de forskjellige trygdeytelser. 

Vi har foreslåttåta med en formålsbestem
melse i de fleste kapitlene. Formålet med den 
enkelte ytelse er i tilfelle tatt inn i innled
ningsparagrafen. Dessuten inneholder utkas
tet til den nye folketrygdlovs kapittel 1 be
stemmelser om hovedformålet med trygde
ordningen. 

0.7.6 Disponering av den nye folketrygdlo
ven 

Utvalget har lagt vekt på disponeringen av 
lovteksten. I utkastet til kapittel 1 er lovens 
formål og grunnprinsipper angitt. Alle be
stemmelser om hvem som er medlemmer i 
folketrygden (omfang), finnes i utkastets ka
pittel 2. Alle sentrale begreper er definert i 
utkastets kapittel 3. Etter disse generelle inn
ledningskapitlene har utvalget samlet alle ka
pitlene som gir den enkelte rett til trygdeytel
ser. 

Når det gjelder disse kapitlene, har utvalget 
først foreslått ni kapitler som omhandler ytel
ser til å dekke utgifter til livsopphold. Disse 
ytelsene er gruppert etter skillet mellom kort
tidsytelser, ytelser i overgangsperioder og 
langtidsytelser. Deretter har utvalget foreslått 
fire kapitler om ulike ytelser som skal dekke 
bestemte utgifter. Til slutt i kapitlene om tryg
deytelser har utvalget foreslått to kapitler om 
yrkesskade. Etter disse kapitlene har vi fore
slått sju kapitler som omhandler folketrygd
ordningens administrasjon og finansiering og 
forskjellige avsluttende bestemmelser. 

Med hensyn til saksbehandlingsregler har 
utvalget bare foreslått å ta med regler som 
avviker fra forvaltningslovens bestemmelser 
fordi vi forutsetter at forvaltningsloven gjel~ 
der når ikke noe annet er bestemt. Utvalgets 
forslag her innebærer en vesentlig forenkling. 

I kapitlene om trygdeytelser har utvalget 
funnet det hensiktsmessig å skille mellom 
spesielle personkretsregler, regler som regule
rer retten til en ytelse (inngangsvilkår), regler 
som regulerer retten til å motta en ytelse (stø
nadsvilkår), beregningsregler og opphørsreg
ler. 

Forslaget omfatter følgende kapitler: 

Kapittel 1 Formål og oppbygning 
Medlemskap 
Grunnbegreper 
Sykepenger 

« 2 
« 3 
« 4 
« 5 Stønad ved fødsel, adopsjon og 

barneomsorg 
« 
« 
« 

« 

« 
« 
« 
« 
« 

« 

« 
« 
« 
« 

' 

6 Dagpenger under arbeidsløshet 
7 Overgangsstønad ved sykdom 
8 Overgangsstønad til enslig :mor el

ler far 
9 Overgangsstønad til tidligere fa-

miliepleier 
10 Uførepensjon 
11 Etterlattepensjon 
12 Alderspensjon 
13 Stønad ved helsetjenester 
14 Stønad ved langvarig sykdom 

s~ade eller lyte (attføringsstøtiad, 
llJelpestønad og grunnstønad) 

15 Fødselsstønad, stønad til barnetil-
syn og utdanningsstønad 

16 Stønad ved gravferd 
17 Vilkår for yrkesskadedekning 
18 Menerstatning ved yrkesskade 
19 Administrasjon 
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Kapittel 20 Saksbehandling i trygdesaker 
« 21 Utbetaling 
« 22 Finansiering 
« 23 Saksbehandling i avgiftssaker 

m.m. 
« 24 Forskjellige bestemmelser ·· 
« 25 Ikrafttredelse og overgangsbe-

stemmelser 

0.8 SPRÅKLIG ARBEID MED LOVTEKS
TEN 

0.8.1 Innledning 
For språkarbeidet som for redigeringsarbei

det ellers er siktemålet forenkling. Dette gjel
der både ordvalg og setningsbygning. Språket 
skal være klart og presist og samtidig . best 
mulig forståelig for flest mulig. 

Språklig forenkling vil si å nærme uttrykks
måten til en språkføring som folk oppfatter 
som naturlig. Når leserne ikke blir distrahert 
av språket, kan de konsentrere seg mer om 
innholdet. 

Så langt som mulig bør uttrykksmåten i lo
ven knyttes til allmennspråket. Det vil si en 
språkform som er felles for de ulike alders
og yrkesgrupper i vårt språksamfunn, og som 
har et allment kjent ordforråd og en enkel 
setnings- og periodebygning. (En · periode er 
her teksten mellom to punktum.) 

Selv om arbeidet med språket er viktig, må 
man være oppmerksom på at språklig forenk
ling ikke kan fjerne vanskene i et innfløkt stø
nadssystem. Men forenklingen av språket kan 
gjøre det lettere å se . hvor selve systemet er 
særlig vanskelig. 

De prinsippene for god sakprosa som er ut
trykt i Finn-Erik Vinjes språkvettregler og i 
hans bok «Norsk i embets medfør» (2. utgave, 
1986), er stort sett gyldige for lovspråket også. 
Dessuten har Finn-Erik Vinje nylig skrevet 
en veiledning i arbeidet for et enklere og mer 
forståelig språk i lover og annet regelverk. 
Denne veiledningen, som har tittelen «Lovlig 
språk», er utgitt av Justisdepartementet. 

0.8.2 Noen språklige tendenser i den gjeld
ende folketrygdlov, med alternative 
formuleringer 

0.8.2.1 Overdreven abstraksjon 
I folketrygdloven som i mange andre lover 

finner vi en overdreven abstraksjon. Til vanlig 
er det subjektet som blir undertrykt. Ettersom 
subjektet ofte er et menneske, fører abstrak
sjonen da til at mennesket blir borte i teksten. 
Det må være nokså stusslig for en arbeidsløs 
som prøver å orientere seg om «Stønad under 
arbeidsløyse m.v.», å få vite at i en viss situa
sjon kan stønadstiLfeUet gjenopptas. Her 
kunne det stått: kan den trygdede få dagpen
ger på nytt. Perspektivet er galt når de men-

nesker som loven skal tjene, oppfattes som 
administrative tilfeller. 

Også visse verb kan føre til abstraksjon, f. 
eks. foreligge og inntre: 

det foreligger rett til sykepenger - den tryg
dede har rett til sykepenger 

rett til sykepenger inntrer - den trygdede får 
rett til sykepenger 

Formuleringene foran tankestreken er tatt 
fra den gjeldende lov. De alternative formule
ringene etter tankestreken svarer til uttrykks
måten i utkastet til ny lov. 

0.8.2.2 For mye substantivisk uttrykksmåte 
Også en sterkt substantivisk uttrykksmåte 

fører med seg abstraksjon. I de tre siste av 
formuleringene nedenfor, der verbet er erstat
tet med et verbalsubstantiv på -ing eller -else, 
er det samtidig undertrykt hva eller hvem 
ytringen gjelder. (Et verbalsubstantiv er et 
substantiv som er dannet på grunnlag av et 
verb.) Dessuten blir teksten ikke bare mindre 
konkret, men også stivere når de tomme ver
bene fant sted og skai skje kommer inn i ste
det for bie utbetait og skai etterbetaies. 

hvis rimelighet tilsier det - hvis det er rime
lig 

utbetaling fant sted - beløpet/stønaden/ytel
sene ble utbetalt 

etterbetaling skal skje - ytelsen skal etterbe
tales 

ved tiltredelsen av tjenesten - når han eller 
hun begynner i tjenesten 

I de fire formuleringene nedenfor er ordleg
gingen svært abstrakt, med et verbalsubstan
tiv som har et substantiv i genitiv knyttet til 
seg. Når vi gir tanken en naturlig språklig 
form, blir det substantivet som står i genitiv, 
oftest subjekt i en leddsetning. Da må vi ta 
stilling til hvilken grammatisk tid hendingen 
eller handlingen skal uttrykkes i, og derfor 
blir ytringen mer konkret. 

etter barnets fødsel - etter at barnet blir/ble 
født 

før den tidligere ektefelles død - før den tid
ligere ektefellen døde 

etter tjenestens opphør - etter at tjenesten 
er slutt 

ved lovens ikrafttreden - når loven trer i 
kraft, da loven trådte i kraft 

Det er formuleringene med verbalsubstan
tiv på -en som er mest alderdommelige. Denne 
avledningsendelsen hører ikke til det levende 
språk. 
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0.8.2.3 For mye passiv 
Det er mye passiv i lovtekster, og må være 

det. Men passiv gjør oftest en tekst mer ab
strakt. Teksten virker også fjernere og gråere 
for en vanlig leser, fordi den er så forskjellig 
fra talespråk og enkelt skriftspråk. Derfor bør 
vi heller ikke i lovspråket bruke mer passiv 
enn nødvendig. Der det ikke er spesielle grun
ner som taler for passiv form, bør vi velge 
aktiv. Når vi tar med subjektet, slik at setnin
gen får aktiv form, er det ofte mennesket vi 
slipper til. 

En formulering som går igjen i den gjeld
ende folketrygdlov er før krav om stønad set
tes fram og tilsvarende. Som regel står denne 
formuleringen i en periode der hovedsetnin
gen har et personsubjekt. Overgang til passiv 
i tidssetningen er da temmelig umotivert, og 
kan gi det inntrykk at det er noen annen enn 
subjektet som skal sette fram kravet. I slike 
tilfeller skriver vi i utkastet: før han eller hun 
setter fram krav om stønad. 

I det danske Justitsministeriets «Vejledning 
om sproget i love og andre retsforskrifter» 
(1969) heter det: 

«Når det handlende led er nævnt i sætnin
gen, bør aktivformen normalt foretrækkes.» 

Der den gjeldende folketrygdlov har Syke
penger fra trygden ytes, står det i utkastet: 
Trygden yter sykepenger. I stedet for Sykepen
ger skal ytes av arbeidsgiveren i et tidsrom 
av inntil to uker står det: Arbeidsgiveren skal 
betale sykepenger i et tidsrom på opptil to 
uker. 

Om passiv, se ellers kommentarene til eks
empel (13a) på side 100. 

0.8.2.4 For lang avstand mellom ledd som 
hører sammen 

For at en tekst ikke skal bli for tung å lese, 
er det viktig at avstanden er så kort som mu
lig mellom ledd som er deler av samme hel
het. Den tyske grammatikeren Otto Behagel 
skrev (1932): «Den aller viktigste lov er at det 
som hører sammen for tanken, også skal stå 
sammen på papiret.» I de eksemplene fra den 
gjeldende folketrygdlov som følger her, er det 
ikke tatt hensyn til dette viktige prinsippet for 
språkforming. 

Lovens § 15-5 nr. 3 første punktum: 

«Departementet kan bestemme at det ved 
helseinstitusjon for langtidspasienter, herun
der ved avdeling eller annen gruppering in
nen slik institusjon skal opprettes obligatorisk 
felles trivselsordning for pasientene.» 

I eksemplet ovenfor er det 13 ord mellom 
det foreløpige subjektet det og verbalet (predi-

katet) skal opprettes. Alt det som skiller disse 
leddene, burde vært plassert bak verbalet: 

Departementet kan bestemme at det skal 
opprettes en obligatorisk felles trivselsordning 
for pasientene ved ert helseinstitusjon · for 
langtidspasienter, herunder ved · en avdeling 
eller en annen gruppering i en slik institusjon. 

Men det kan bli enda verre. Lovens § 8-7 
andre ledd lyder: 

«Tillegg som nevnt i første ledd kan også 
tilstås hvis ektefellen er yngre enn 60 år, så 
lenge denne på grunn av omsorg for barn, på 
grunn av tilsyn og pleie av pensJonisten eller 
av andre grunner ikke med rimelighet kan 
ventes å skaffe seg arbeidsinntekt.» 

De lange leddene som skiller subjektet og 
verbalet, til sammen 21 ord, burde stått i slut
ten av setningen: 

Tillegg som nevnt i første ledd kan også gis 
hvis ektefellen er yngre enn 60 år, sa.fremt 
ektefellen ikke kan ventes å skaffe seg ar
beidsinntekt på grunn av omsorg for barn, på 
grunn av tilsyn med og pleie av pensjonisten 
eller av andre årsaker. 

Også i eksemplene (3a) på side 98, (10a) på 
side 99 og (14a) på side 100 er det langt mel
lom subjektet og verbalet. 

Lovens § 15-1 nr. 6 første punktum: 

«Er det grunn til å anta at arbeidsgiver, pen
sjonsordning eller offentlig myndighet har 
grunnlag for å kreve refusjon i ytelse etter 
loven her kan trygdekontoret, i den utstrek
ning Rikstrygdeverket bestemmer, uten hin
der av bestemmelsen i§ 18-4 nr. 1 første ledd, 
gjøre vedkommende kjent med den trygdedes 
rettigheter.» 

Mellom hjelpeverbet kan og hovedverbet 
gjøre i eksemplet ovenfor er det 18 ord. Her 
ville det vært lett å bygge• opp perioden slik 
at hovedverbet kom like etter hjelpeverbet og 
subjektet: 

... kan trygdekontoret gjøre vedkommende 
kjent med den trygdedes rettigheter i den ut• 
strekning Rikstrygdeverket bestemmer, og 
uten hinder av bestemmelsen i § 18-4 nr. 1 
første ledd. 

Lovens § 4-3 nr. 5 første ledd nest siste 
punktum: 

«Til trygdet som har hevet dagpenger eller 
dagpenger og s.tønad under opplæring etter 
forskrifter fastsatt med heimel 1 § 4-1 bokstav 
c, og § 4-6 når slik stønad gir rett til ferietil
legg, i tilsammen mer enn 8 uker hvert 
kalenderår, ytes et ferietillegg til brutto utbe
talte dagpenger (grunnstønad under opplæ
ring) inklusive forsørgertillegg, med 9 1/2 pst.» 
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I perioden ovenfor er det 40 ord mellom 
preposisjonsuttrykket Til trygdet og verbalet 
i hovedsetningen, ytes, to ledd som hører nær 
sammen for tanken. 

Perioden er svært lang: 58 ord. Dessuten er 
den svært framtung (venstretung). Foran ver
balet i hovedsetningen, som er balansepunk
tet, står det 42 ord. Det blir lettere å få tak i 
meningen i en lang periode dersom vi plasse
rer (verbalet i) hovedsetningen langt framme, 
slik at leserne blir satt på sporet før de prøver 
å få med seg resten avinnholdet. Denne perio
den er ellers så tettpakket med komplisert 
informasjon at den er praktisk talt ugjennom
trengelig. 

0.8.2.5 For lange perioder 
Finn-Erik Vinjes språkvettregel nr. 1 lyder: 

«Det er ingen skam å sette punktum.» I kom
mentaren skriver han: «En leservennlig peri
ode har sjelden mer enn 22-25 ord.» Det er 
nok ikke alltid mulig å holde seg innenfor en 
slik grense i lovspråket. Men også i lovspråket 
bør en legge vinn på at periodene ikke blir 
unødvendig lange, at de blir så leservennlige 
som mulig. I den gjeldende folketrygdlov er 
dette ikke alltid tatt alvorlig nok. Det finnes 
perioder i loven som er enda lengre enn den 
i forrige eksempel. I § 3-19 første ledd, som 
følger her, er det ikke mye leservennlighet. 
Leddet har tre perioder (punktum), og både i 
den første og i den tredje perioden er det 77 
ord: 

«Til trygdet som er innlagt i helseinstitusjon 
godkjent i medhold av lov om sykehus eller 
Iov om psykisk helsevern, og får oppholdet 
godtgjort etter denne lov eller i henhold til 
overenskomst med annet land, og som ikke 
forsørger ektefelle eller barn under 18 år som 
selv er trygdet eller går inn under§ 2-1 nr. 2 
skal sykepenger ytes med halvparten av fulle 
sykepenger fra og med den fjerde kalender
måned etter den måned forpleiningen tok til. 
Sykepengene skal likevel ikke være lavere 
enn beregnet etter minstegrunnlaget jfr.§ 3-4 
tredje ledd. Det samme gjelder den som er 
innlagt i privat forpleiningssted for trygdens 
regning eller i institusjon med rett til fri for
pleining av det offentlige i medhold av andre 
lover, med unntak av sykehjem m.v. hvor det 
kan kreves vederlag etter § 2-2 annet ledd i 
lov om helsetjenesten i kommunene og insti
tusjoner hvor det kan kreves refusjon etter § 
7 nr. 2 annet og tredje ledd i lov om fylkes
kommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner 
m.v.» 

I den første perioden ville det ha hjulpet noe 
på lesbarheten om den andre og tredje relativ
setningen var tatt ut og presentert som en 
egen periode (etter den andre perioden), der 
det for eksempel kunne stått: Sykepengene 
skal ikke reduseres dersom den trygdede for
sørger ... I den tredje perioden burde alt det 

som gjelder unntaket, vært tatt ut og plassert 
i en egen periode. 

Om lange perioder, se også kommentarene 
til eksemplene (14a) og (14b) på side 100. 

0.8.2.6 Omstendelig uttrykksmåte 
De formuleringene nedenfor som står foran 

tankestreken, gir ikke mer informasjon enn 
de tilsvarende etter tankestreken. Finn-Erik 
Vinjes språkvettregel nr. 8 lyder: «Sløs ikke 
med ord og bokstaver.» 

sykepenger etter denne lovs kapittel 3 - sy
kepenger etter kapittel 3 

foreliggende ervervsmuligheter - ervervs
mulighetene 

den resterende del av perioden - resten av 
perioden 

i siste avsluttede kalenderår - i siste 
kalenderår (Ordet kalenderår betyr tiden fra 
og med 1. januar til og med 31. desember.) 

de tre sist foregående år - de tre siste år 
den til enhver tid gjeldende lovgivning -

den gjeldende lovgivning 
ved beregningen av tilleggspensjonens stør

relse - ved beregningen av tilleggspensjonen 
når det etter omstendighetene finnes rime

lig - når det er rimelig 
det ytes ikke dagpenger for den del av inn

tekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet 
- det ytes ikke dagpenger for inntekt over seks 
ganger grunnbeløpet 

0.8.2.7 Nakne substantiv og nakne substanti
verte partisipp 

Det finnes svært mange «nakne substantiv» 
i den gjeldende folketrygdlov - substantiv i 
entall uten ubestemt eller bestemt artikkel. 

Lovens § 3-7 første ledd andre punktum 
lyder: · 

«Til arbeidstaker som er unntatt etter første 
punktum, yter trygden feriepenger av syke
penger som arbeidsgiver får refundert fra 
trygden.» 

Her svarer det nakne substantivet arbeids
taker til allmennspråkets en arbeidstaker og 
det nakne substantivet arbeidsgiver til all
mennspråkets arbeidsgiveren. 

I sitatet fra § 15-5 på side 87 er det fem 
nakne substantiv i en periode. Men oftest fin
ner vi de nakne substantivene foran en relativ
setning (her markert med som): 

Arbeidsgiver som 
Enslig kvinne som 
Til alderspensjonist som 
Til trygdet kvinne som 

Denne måten å uttrykke seg på er i strid 
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med den naturlige uttrykksmåten til alle 
nordmenn. Men den unaturlige ordleggingen 
er ikke konsekvent gjennomført. I samme pa
ragraf kan vi finne det kunstige Kvinne som 
og det normalspråklige En kvinne som. 

Enda mer iøynefallende enn de mange 
nakne substantivene i folketrygdloven er de 
substantiverte partisippene som opptrer 
nakne. Det mest typiske her er perfektum 
partisipp av verbet å trygde, fulgt av en rela
tivsetning: Trygdet som. (Jf. konstruksjonene 
med nakent substantiv på side 88.) Men dette 
nakne partisippet finner vi også i andre sam
menhenger. Se eksempel (6a) på side 98. 

Noen steder finner vi dessuten et pronomen 
som er brukt substantivisk, men nakent: 

Til trygdet som arbeider i annens tjeneste 

Her burde det stått: 

Til en trygdet som arbeider i en annens tje
neste (Eller: i tjeneste hos en annen) 

Særlig kuriøse er formuleringer med tryg
dede, som i vanlig norsk er ubestemt flertall, 
men som i folketrygdloven flere steder er 
brukt som om det skulle være bestemt entall, 
altså i betydningen den trygdede: 

Dersom trygdede har ervervsinntekt 
Retten til ytelser etter dette kapittel faller 

bort hvis trygdede inngår ekteskap 

I utkastet til ny folketrygdlov bruker utval
get substantivet medlem i stedet for det subst
antiverte partisippet trygdet, og i de tilfellene 
der talespråket og enkelt skriftspråk har med 
en artikkel, er den også med i utkastet. Altså: 
et medlem eller medlemmet, ikke det nakne 
medlem. 

I den gjeldende folketrygdlov brukes pre
sens partisipp gjenlevende nesten konsekvent 
nakent, dvs. både i betydningen en gjenlev
ende og i betydningen den gjenlevende. Lo
vens § 10-5 nr. 1 første ledd lyder: 

«Gjenlevende ektefelle har rett til pensjon 
dersom ekteskapet har vart i minst 5 år eller 
gjenlevende har eller har hatt barn med av
døde.» 

I utkastet til ny lov har utvalget kledd på 
partisippet. Når en artikkel er med (den ube
stemte artikkelen en eller den foranstilte be
stemte artikkelen den), blir språket både kla
rere og mer naturlig. 

Gjenlevende er ofte språklig sideordnet med 
avdøde. Det siste ordet kan valgfritt konstrue
res med eller uten artikkel når det brukes 
substantivisk, som i det andre eksemplet ne-

denfor. Men for symmetriens skyld har vi tatt 
med artikkelen også der. 

Utkastets § 11-6 første ledd: 

«En gjenlevende ektefelle har rett til til
leggspensjon dersom den avdøde ektefellen 
hadde minst tre poengår (se § 3-13).» 

Utkastets § 10-16 andre ledd: 

«Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av 
den avdødes trygdetid (se§ 3-14) dersom den 
er lengre enn den gjenlevendes trygdetid.» 

0.8.2.8 Det mangler et «det» 
I mange passivsetninger står det i allmenn

språket et det på den vanlige subjektsplassen. 
Dette det mangler oftest i folketrygdloven, 
noe som gjør språket unaturlig: 

Til alderspensjonist som forsørger ektefelle, 
ytes ektefelletillegg 

I tillegg ytes feriepenger 
Herunder kan bestemmes at 

Allmennspråket har her et det etter ytes i 
de to første eksemplene og etter kan i det 
tredje eksemplet. I utkastet til ny lov er dette 
det tatt med i tilsvarende formuleringer. 

Se også eksemplene (16a) og (16b) på side 
101. 

0.8.3 Språklig inkonsekvens i den gjeld
ende folketrygdlov 

0.8.3.1 Ervervs-larbeids -
I «Lovteknikk» (2 .. utgave, 1979) står det at 

det må stilles strenge krav til en konsekvent 
terminologi i loven. En vanlig feil er at det 
blir brukt forskjellige betegnelser for samme 
forhold. «Blant annet for å unngå tolkingstvil 
er det ønskelig å bruke en og samme beteg
nelse konsekvent i hele utkastet.» 

I den gjeldende folketrygdlov er det et sant 
virvar når det gjelder sammensetninger med 
ervervs- og arbeids-. 

Kapitlene 7, 8 og 10 har ervervsinntekt, 
mens kapitlene 3 og 11 har arbeidsinntekt. 

Kapittel 6 har ervervsufør, mens kapitlene 
3 og 5 har arbeidsufør og arbeidsuførhet. 

l utkastet til ny lov står det overalt arbeids
inntekt, arbeidsufør og arbeidsuførhet. 

(Om utvalgets forslag til avløsning av den 
gjeldende lovs ervervsevne, se side 93. Utval
get har heller ikke brukt ordet ervervsmulig
het, se side 94.) 

0.8.3.2 Legemsfeil/lyte 
I § 1-1 i den gjeldende folketrygdlov står 

det at folketrygdens formål er å gi stønad ved 
sykdom, legemsfeil osv. I kapittel 2 om «Medi-
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sinsk stønad m.v.» står det at en trygdet har 
rett til stønad ved sykdom, skade, legemsfeil 
osv. Men i kapittel 5 om «Ytelser under attfø
ring m.v.» og i kapittel 8 om «Uførepensjon 
m.v.» er det tale om sykdom, skade eller lyte. 

I utkastet til ny folke'trygdlov er ordet lyte 
brukt i alle de tilsvarende kapitlene. Det gjel
der kapitlene 1, 7, 10, 13 og 14. 

0.8.3.3 Loven her, kapitlet her, paragrafen 
her I denne lov, dette kapittel, denne 
paragraf 

I den gjeldende folketrygdlov som i en del 
andre lover fra de senere år står det noen ste
der loven her, kapitlet her, paragrafen her. 
Dette er en unaturlig uttrykksmåte. Vanligvis 
bør vi heller skrive: denne loven (eller loven), 
dette kapitlet, denne paragrafen. Men det 
hender at det i teksten er nevnt en annen lov, 
et annet kapittel eller en annen paragraf like 
ovenfor. Da kan en formulering med denne 
eller dette bli tvetydig. Siden kravet til klarhet 
må gå foran kravet til naturlig uttrykksmåte, 
er det derfor god grunn til å godta en uttrykks
måte med her i slike tilfeller. 

Det er imidlertid sjelden i en lovtekst at en 
annen lov eller et annet kapittel er nevnt like 
foran en generell henvisning til vedkomm
ende lov eller kapittel. Derfor er formulerin
gene loven her og kapitlet her brukt unødven
dig i de aller fleste tilfeller, og tjener da bare 
til å gjøre språket avstikkende og merkelig. 

I den gjeldende folketrygdlov forekommer 
dessuten formuleringen denne lov eller dette 
kapittel i noen tilfeller i samme paragraf som 
loven her eller kapitlet her, og det er forvirr
ende med disse to uttrykksmåtene brukt i 
samme betydning like etter hverandre. 

Formuleringen paragrafen her er det større 
behov for enn det er for loven her og kapitlet 
her. Det skjer nemlig oftere at en paragraf 
blir omtalt i lovteksten like etter at en annen 
er nevnt, enn det tilsvarende skjer når det 
gjelder lov eller kapittel. Likevel finnes det i 
den gjeldende folketrygdlov atskillig flere 
eksempler på bruk av paragrafen her uten 
rimelig grunn enn det finnes eksempler på 
bruk av denne formuleringen for å unngå tve
tydighet. På den andre siden finnes det om lag 
like mange eksempler på uklar bruk av denne 
paragraf som det finnes på hensiktsløs bruk 
av paragrafen her. 

Utvalget har lagt vinn på en bevisst hold• 
ning til uttrykksmåten loven her, kapitlet her, 
paragrafen her. Denne uttrykksmåten er unn
gått der den bare ville være unyttig lov
språksstaffasje, men den er brukt der den kan 
hjelpe til å gjøre teksten klarere. 

(Om bestemt form av substantivet etter 
denne, dette, disse, se side 95.) 

0.8.3.4 Få tilsvarende anvendelse I gjelde til
svarende 

Disse to uttrykkene er brukt om lag like 
mye i den gjeldende folketrygdlov. Den gamle 
juridiske formelen få tilsvarende anvendelse 
bør unngås, ikke bare fordi den er stiv og vir
ker avleggs, men også fordi den kan gi leserne 
det inntrykk at den betyr noe annet enn ut
trykket gjelde tilsvarende. Særlig uheldig er 
det å bruke de to uttrykkene tett sammen, 
slik det er gjort i folketrygdloven§ 15-3 nr. 1: 

«Bestemmelsene i § 15-1 nr. 1 og 3, får til
svarende anvendelse . når en ytelse blir satt 
opp eller ned på grunn av endrede forhold. 
Blir ytelsene satt opp, gjelder bestemmelsene 
i § 11!:-9 tilsvarende.» 

Se også side 94. 

0.8.3.5 Gi/fastsette forskrifter 
I den gjeldende folketrygdlov er to ulike 

verb brukt i samband med forskrifter: fastsette 
og gi. Det første verbet forekommer oftest. 
Denne synonymvariasjonen virker noe uryd
dig. I § 3-7 står det at departementet gir for
skrifter, i § 3-8 at det fastsetter nærmere for
skrifter, i § 3-9 igjen at det gir forskrifter, og 
i § 3-10 at det fastsetter forskrifter. I §§ 8-10 
og 10-5 er fastsette og gi brukt i forskrifts
hjemler innenfor samme paragraf. 

I utkastet til ny folketrygdlov står det over
alt at departementet gir forskrifter. 

I den gjeldende folketrygdlov er det i om lag 
halvparten av forskriftshjemlene tale om nær
mere forskrifter. Siden bestemmelsen i lov
teksten ikke er en forskrift, er dette en ulogisk 
uttrykksmåte. Antakelig er adjektivet nær
mere overført fra uttrykket nærmere bestem
melser, der det er grunnlag for å bruke dette 
adjektivet fordi utgangspunktet er en bestem
melse i teksten. 

I den gjeldende folketrygdlov har omtrent 
tre firedeler av forskriftshjemlene fått aktiv 
form, mens omkring en firedel av dem er ut
trykt i passiv: forskrifter som fastsettes/gis av 
... I utkastet til ny lov har alle forskriftshjem
lene aktiv form. Om aktiv/passiv, se ellers si
de 87. 

0.8.3.6 Relative adverb 
Det relative adverb om sted i den gjeldende 

folketrygdlov er hvor (f.eks. sykehjem hvor), 
men også der forekommer. Om situasjon eller 
tilfelle brukes hvor eller der. 

Som relativt adverb om tid er det hvori som 
dominerer, med omkring tre firedeler av fore
komstene. Resten er jevnt fordelt på da og 
hvor. Etter substantivene tidsrom, (kalender)
måned og (kalender)år er hvori brukt svært 
ofte i folketrygdloven. 
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Adverbet hvori er oppført som foreldet i 
«Bokmålsordboka» (1986), og har lenge vært 
det. 

I utkastet til ny folketrygdlov er der brukt 
som relativt adverb om sted, situasjon eller 
tilfelle, og da om tid. 

0.8.3. 7 Forkorting I ikke forkorting 
Ordet kapittel er oftest skrevet helt ut i den 

gjeldende folketrygdlov, men det finnes også 
mange eksempler i teksten på at det er forkor
tet til kap. Dessuten er det forkortet i kapittel
overskriftene. I flere paragrafer, f.eks. i § 14-9, 
er både kapittel og kap. brukt. 

Utkastet til ny lov har kapittel overalt. 
Ordet prosent er forkortet til pst. de fleste 

stedene der det forekommer i den gjeldende 
folketrygdlov. Men i om lag en firedel av til
fellene er det skrevet helt ut. I § 10-5 er de to 
måtene å skrive ordet på brukt om hverandre. 
Forkortingen pst. er for så vidt korrekt, men 
ordet bør ikke forkortes i løpende tekst, og 
det er ikke forkortet i lovutkastet. 

Heller ikke uttrykket på grunn av bør for
kortes i løpende tekst. Noen steder i folke
trygdloven forekommer forkortingen pga. (el
ler p.g.a., som ikke er korrekt) ved siden av 
den fulle formen av uttrykket. Det gjelder for 
eksempel § 3-21 A nr. 3. 

0.8.3.8 Tallord 
Det er mye vakling i den gjeldende folke

trygdlov med hensyn til skriving av tall. Der 
tallene angir måneder eller år, er de omtrent 
like ofte skrevet med sifre som med boksta
ver. I § 3-21, som handler om fødselspenger, 
står det: «i tilsammen minst seks måneder i 
de siste ti måneder før fødselen». I § 3-21 A, 
som handler om omsorgspenger ved adopsjon 
(i utkastet til ny lov kalt adopsjonspenger), er 
tallene skrevet med sifre: «i minst 6 av de siste 
10 måneder før adopsjonen». 

I utkastet til ny lov er tall til og med ti skre
vet med bokstaver. Der det er brukt både små 
tall og tall over ti om sammme forhold, er alle 
tallene skrevet enten med bokstaver eller med 
sifre. I tilfeller der det regnes med desimaler 
(f.eks. ved pensjonspoeng), er også små tall 
skrevet med sifre. 

0.8.3.9 Omtale av eller henvisning til flere 
paragrafer, kapitler osv. 

Når to paragrafer skal nevnes og det skal stå 
og mellom dem, er det vanlig i juridiske teks
ter å bruke to paragraftegn foran den første 
paragrafen: §§ 7-2 og 7-3. Denne praksis er 
ikke gjennomført i den gjeldende folketrygd
lov, men den er fulgt i mer en to tredeler av 
tilfellene. I de øvrige tilfellene er det brukt 
bare ett paragraftegn foran den første paragra-

fen, men paragraftegnet er gjentatt foran den 
andre paragrafen: § 8-4 og§ 8-5. 

To paragraftegn foran den første paragrafen 
viser at det dreier seg om (minst) to paragra
fer, og de to tegnene skal leses «paragrafene». 

Ut fra dette er det logisk å bruke flertall av 
substantivet når det er tale om flere kapitler, 
og også når det er tale om flere bokstaver. 
Men i den gjeldende folketrygdlov står det 
like ofte kapittel som kapitlene når to eller 
flere kapitler skal nevnes. I § 14-7 nr. 2 står 
det kapittel 2 og 3, og i§ 14-7 nr. 3 kapitlene 
2, 3 og 5. Ved inndeling i bokstaver står det i 
loven for det aller meste bokstav, ikke boksta
vene, foran den første av to eller flere boksta
ver. Enkelte steder brukes entall og flertall 
om hverandre, som i § 11-9 nr. 3: 

«Vilkårene i § 10-1, første ledd, bokstav a 
og bog§ 10-11, nr. 1, bokstavene a og b gjel
der ikke.» 

Utkastet til ny lov har flertall overalt der 
det dreier seg om to eller flere av de enhetene 
som brukes ved inndelingen av lovteksten: 
kapitlene 7 og 10, §§ 3-22 og 3-24, bokstavene 
a og c. (Ledd kommer ikke inn her. Det står 
ordenstall foran dette substantivet, og spørs
målet om entall/flertall av substantivet blir 
ikke aktuelt: andre og tredje Ledd.) 

I disse eksemplene gjelder det to kapitler, 
paragrafer eller bokstaver. Da står det og mel
lom tallene eller bokstavene. Når det gjelder 
mer enn to paragrafer eller bokstaver i rekke
følge, nevnes bare den første og den siste. Men 
ellers er praksis varierende i den gjeldende 
folketrygdlov med hensyn til paragrafer. 

Godt over halvparten av henvisningene til 
mer enn to paragrafer i rekkefølge er skrevet 
slik: § 10-2 til § 10-5. De øvrige er skrevet slik: 
§§ 10-2 til 10-5. 

Henvisningene til mer enn to bokstaver i 
rekkefølge er skrevet etter mønsteret bokstav 
b-f, noe som er lite heldig. Når en henviser til 
§ 4-1 bokstav b-f, står den første bindestreken 
mellom kapittelnummeret og paragrafnum
meret, og den andre har betydningen til. Si
den det som skal uttrykkes med 4-1 og b-f er 
så ulikt, tar det seg dårlig ut med den sym
metrien som de to bindestrekene gir. 

Enten henvisningen gjelder to eller mer enn 
to paragrafer/bokstaver, bør den markere fler
tall. Slik bør det være enten paragrafene/bok
stavene kommer i rekkefølge eller ikke. 

Når henvisningen gjelder mer enn to bok
staver som kommer i rekkefølge, bør det stå 
til mellom dem som er nevnt, dvs. den første 
og den siste, tilsvarende det som er praksis 
ved henvisning til mer enn to paragrafer i rek
kefølge. 
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I utkastet til ny lov er henvisningene til mer 
enn to paragrafer eller bokstaver i rekkefølge 
således skrevet etter dette mønsteret: §§ 10-2 
til 10-5 og bokstavene b til f. Når det er hen
vist til tre paragrafer i rekkefølge sammen 
med en eller flere andre pragrafer, er likevel 
alle de tre paragrafene i rekkefølge nevnt, 
ikke bare den første og den siste: §§ 4-24, 4-25, 
4-26 og 4-30; §§ 4-12, 4-42, 4-43 og 4-44. 

Som tidligere nevnt blir spørsmålet om en
tall/flertall av substantivet ikke aktuelt i hen
visninger til flere ledd. Men ellers går henvis
ningene til mer enn to ledd i rekkefølge van
ligvis inn i hovedmønsteret: før ste til tredje 
ledd. Utvalget har likevel i noen tilfeller nevnt 
hvert enkelt av tre ledd. Se eksempel (5b) på 
side 98. Her ville en uttrykksmåte med første 
til tredje ledd lyde mindre bra, for den ville 
føre med seg at teksten fikk to til like etter 
hverandre. 

Også når det gjelder tre kapitler, har utval
get nevnt alle tre der det er ønskelig å bringe 
fram for bevisstheten hver enkelt av de ytel
sene som gis etter disse kapitlene, som i utkas
tets § 11-8 andre ledd: 

«Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 
livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6.» 

Drøftingen av henvisning til to eller flere 
paragrafer har hittil bygd på at det dreide seg 
om sideordning av hele paragrafer. Ved en 
henvisning som gjelder et ledd, en bokstav 
eller et nummer i en eller flere av paragra
fene, bør det ikke stå to paragraftegn foran 
den første paragrafen, men paragraftegnet bør 
gjentas foran den andre. Mønsteret bør altså 
ikke være §§ 3-10 nr. 2 og 11-3, slik det er i 
en tredel av slike henvisninger i den gjeld
ende folketrygdlov, men§ 3-10 nr. 2 og§ 11-3, 
slik det er i de øvrige to tredeler. Merk at vi 
her ikke kan si «paragrafene». 

Noen ganger kan det også føre til uklarhet 
at det blir brukt to paragraftegn foran den 
første. paragrafen i den slags henvisninger, og 
ikke noe tegn foran den andre paragrafen. 
Hvis nr. i eksemplet ovenfor hadde hørt til 
§ 11-3, slik at det stod §§ 3-10 og 11-3 nr. 2, 
kunne henvisningen tolkes som om den gjaldt 
nr. 2 i begge paragrafene. 

Når to (eller flere) paragrafer skal nevnes 
og det skal stå eller mellom dem ( eller mellom 
de to siste), er det ustø skrivepraksis i den 
gjeldende folketrygdlov: § 7-4 eller § 11-13, 
§§ 3-6, 3-7 eller 3-8. 

Her er det ulogisk å bruke to paragraftegn, 
for vi kan ikke si «paragrafene 3-6, 3-7 eller 
3-8». I utkastet til ny lov gjentar vi ikke para
graftegnet foran den andre paragrafen. Når en 

skriver§ 3-22 eller 3-24, blir skriveskikken her 
parallell med den hevdvunne praksis der det 
står og mellom paragrafene, bare med den 
forskjell som følger av at det i det ene tilfellet 
er tale om en sum og i det andre om et alterna
tiv. Denne måten å skrive på der det står eller 
mellom to paragrafer, er anbefalt i Finn-Erik 
Vinjes «Skriveregler» (5. utgave, 1990). 

Det skrives vel alltid kapittel 8 eller 11 og 
bokstav b eller c. Etter dette blir det altså sam
svar i skrivemåten ved henvisning til kapitler, 
paragrafer og bokstaver også der det står eller 
mellom dem. 

0.8.3.10 Tegnsetting 
Det er stort underskudd på komma etter 

innskutte relativsetninger i den gjeldende fol
ketrygdlov. Gjennomsnittlig mangler det et 
komma i derine posisjonen i en av fire para
grafer i loven. De lange periodene i ~ 3-19 
første ledd, sitert på side 88, ville ha vært litt 
mindre vanskelige å lese. dersom regelen om 
komma etter innskutt leddsetning var blitt 
overholdt (i første punktum komma etter nr. 
2, og i tredje punktum komma etter kommu
nene). I § 15-7 første ledd første punktum, si
tert på side 99, ville et komma etter samme 
tidsrom ha spart mange lesere for å måtte lese 
perioden to ganger. I § 2-7 første ledd andre 
punktum, sitert på side 101, ville et komma 
etter helsepersonell ha gitt en slik rasjonalise
ringsgevinst. 

Der en leddsetning er sideordnet med en 
annen leddsetning, mangler kommaet temme
lig ofte foran konjunksjonen (og/eller). Ledd
setningene kan være. vilkårssetninger, tidsset
ninger eller at-setninger, men for det meste 
er de relativsetninger. I § 3-6 nr. 1 andre ledd 
mangler det to komma: 

« Ved arbeidsuførhet på grunn av yrkesskade 
som går inn under lovens kapittel 11 og som 
inntrer i vedkommende arbeidsforhold gjel
der ikke ventetiden i første ledd.» 

I «Lovteknikk» står det at i henvisninger er 
komma mellom paragrafen, leddet, nummeret 
osv. overflødig, og bør sløyfes. De fleste av 
de mange henvisningene i den gjeldende fol
ketrygdlov er skrevet i samsvar med dette, 
men i om lag en tredel av dem er det satt 
komma. Se sitatet fra lovens § 11-9 nr. 3 på 
side 91. Og i om lag en tredel av de paragra
fene der det finnes en eller flere henvisninger 
med komma, finnes det også minst en henvis
ning uten komma - i tilsynelatende planløs 
veksling. For eksempel har §§ 1-2 og 11-5 
begge tre henvisninger med komma, og hen
holdsvis fire og tre uten komma. 
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0.8.4 Noen ordvalgsproblemer 
0.8.4.1 Stønad, sykepenger, dagpenger, pen

sjon I yteise 
I den gjeldende folketrygdlov er ordene stø

nad og yteise til dels brukt om hverandre. 
Kapitlene 2, 3 og 4 har stønad i overskriften, 
men i overskriften til kapitlene 5, 10, 11 og 
12 står det yteiser. I noen tilfeller er stønad 
og yteiser brukt i samme paragraf i samme 
betydning. Som eksempel kan nevnes§ 14-8. 

I utkastet til ny lov er ordet stønad brukt 
om ytelsene til livsopphold i overgangsperio
der (kapitlene 7 til 9), som har benevnelsen 
overgangsstønad, og om de enkelte ytelser til 
å dekke bestemte utgifter (kapitlene 13 til 
16). I ett av kapitlene om korttidsytelser til 
livsopphold (kapittel 5) er ytelsene omtalt som 
stønad, men i de to øvrige kapitlene er ytel
sene kalt sykepenger (kapittel 4) og dagpenger 
(kapittel 6). De dagene et medlem mottar dag
penger under arbeidsløshet, heter likevel stø
nadsdager. 

Ordet stønad er også brukt som et kollektiv 
i lovutkastet, nemlig i de kapitlene der de 
enkelte ytelsene er kalt stønad. I utkastet fore
kommer ikke ordet stønad i flertall. 

Langtidsytelsene til livsopphold er i lovut
kastet kalt pensjon (kapitlene 10 til 12). Etter
lattepensjon er brukt som betegnelse for et 
overbegrep (kapittel 11). Inn under dette over
begrepet går de pensjonene som er kalt pen
sjon til gjenlevende ektefelle, pensjon til gjen
levende skilt person og barnepensjon. 

I utkastets kapitteloverskrifter er etter dette 
følgende betegnelser brukt: stønad, sykepen
ger, dagpenger og pensjon (og dessuten men
erstatning ved yrkesskade - kapittel 18). Ordet 
yteise finnes ikke i noen kapitteloverskrift. 

Men om det som blir gitt etter bestemmel
ser i flere kapitler, har utvalget brukt yteiser. · 
Derfor heter det yteiser til livsopphold. Disse 
ytelsene omfatter jo både stønad, sykepenger, 
dagpenger og pensjon. I de kapitlene der det 
trengs et ord med et generelt innhold (kapit
lene 20 og 21 om saksbehandling og utbeta
ling), står det overalt yteise. Og siden vi ikke 
bruker ordet stønad i flertall, har vi også en
kelte ganger behov for yteLser i stønadskapit
lene for å omtale flere former for stønad in
nenfor det samme kapitlet. 

Se ellers utkastets § 1-7 om hvordan lovut
kastet er oppbygd. 

0.8.4.2 Ervervsevne/inntektsevne, arbeidsevne 
Ordet erverv og sammensetninger med det 

er ikke brukt i utkastet. Mange har sikkert 
vanskelig for å finne noen mening i dette or
det. I Kolbjørn Heggstads «Norsk frekvens
ordbok» (1982), som omfatter de 10 000 van
ligste ord fra norske aviser, er det ikke med. 
Og mange forbinder ventelig ordet erverv 

med selvstendig næringsvirksomhet. Det er 
enda verre at et ord blir misforstått enn at det 
ikke gir noen mening. 

I de paragrafene der begrepet bak ordet er
vervsevne første gang skal innføres i ved
kommende kapittel, har utvalget brukt formu
leringen evne til d utføre inntektsgivende ar
beid(§§ 7-6 og 10-7). Deretter er denne evnen 
omtalt som inntektsevne. Dette ordet er nok 
atskillig mer forståelig enn ervervsevne også 
isolert sett. 

Om en hjemmearbeidende ektefelles evne 
til å utføre arbeid i hjemmet har utvalget 
brukt ordet arbeidsevne. 

0.8.4.3 FuWhel 
I forbindelse med pensjon, dagpenger og 

overgangsstønad foreslår utvalget at disse ad
jektivene blir brukt slik: 

Full grunnpensjon ytes til dem som har 
minst 40 års trygdetid. 
Full tilleggspensjon ytes til dem som har 
minst 40 poengår. 
Fulle dagpenger under arbeidsløshet ytes til 
dem som er helt arbeidsløse. 
Hel overgangsstønad ved sykdom og hel uføre
pensjon ytes til dem som har tapt hele sin 
inntektsevne/arbeidsevne. Hel alderspensjon 
ytes til de pensjonister mellom 67 og 70 år som 
ikke får pensjonen redusert på grunn av ar
beidsinntekt. 

0.8.4.4 Ord brukt i ulike sammenhenger ndr 
noe er eller blir redusert 

Om inntektsevnen/arbeidsevnen heter det i 
utkastet at den er nedsatt. 

Om overgangsstønad ved sykdom og uføre
pensjon til dem som har tapt en del av sin 
inntektsevne/arbeidsevne, står det at ytelsen 
er gradert. Det samme ordet er brukt om sy
kepenger til dem som er delvis arbeidsuføre, 
om dagpenger til dem som er delvis arbeids
løse, om fødselspenger og adopsjonspenger til 
dem som er delvis borte fra arbeidet, og om 
alderspensjon til personer mellom 67 år og 70 
år som får pensjonen redusert på grunn av 
arbeidsinntekt. 

Om pensjonen til dem som har mindre enn 
40 års trygdetid/mindre enn 40 poengår, står 
det i utkastet at grunnpensjonen/tilleggspen
sjonen blir tiLsvarende mindre. Jf. formulerin
gene i den gjeldende lov: utgjør grunnpensjo
nen en forholdsmessig del av full grunnpen
sjon (§ 7-2) og ytes forholdsmessig redusert 
tilleggspensjon (§ 7-3). 

Når ytelsen blir mindre fordi vedkommende 
har arbeidsinntekt, heter det at den blir redu
sert. Dette gjelder overgangsstønad til enslig 
mor eller far, overgangsstønad til tidligere fa
miliepleier, pensjon til gjenlevende ektefelle, 
pensjon til gjenlevende skilt person og alders-
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pensjon til den som er mellom 67 og 70 år. 
(Men når en alderspensjonist har fått pensjo
nen redusert på dette grunnlaget, omtales den 
som gradert alderspensjon, se ovenfor.) Også 
om ytelser til medlemmer som oppholder seg 
i institusjon, heter det at ytelsene blir redu
sert. 

0.8.5 Ord og uttrykk som ikke er brukt i ut
kastet 

Her følger en liste over noen ord og uttrykk 
fra den gjeldende folketrygdlov som utvalget 
ikke har brukt i utkastet til ny lov. Etter tan
kestreken står det eller de ord/uttrykk som 
utvalget har brukt i stedet. 

alminnelig funksjonsevne 
anvendelse 

- funksjonsevne i dagliglivet 

får (kommer til) anvendelse 
får (gis) tilsvarende anvendelse 

arbeidsløyse 
berettige 

bli berettiget til 
være berettiget til 
være stønadsberettiget 
den berettigede 

betinge 
retten til sykepenger er betinget av at 
barn som betinger tillegg 

dog 
erverv 

ervervsevne 

ervervsinntekt 
ervervsmuligheter 

etterlatt 

fastsette forskrifter 
foreligge 

det foreligger rett til sykepenger 
inntil det foreligger rett til pensjon 

forholdsmessig 
forpleie 

den forpleiede 
forpleining 
for så vidt angår 
fortie (opplysninger) 
i henhold til 
ikrafttreden 
inngå nytt ekteskap 
inntil (foran talluttrykk) 
inntre 

rett til sykepenger inntrer 
dersom ny arbeidsuførhet inntrer 

medmindre 
ikke med mindre 

m.v. 
nedkomst 

nedkomststønad 
oppebære 
rike 

i riket 
her i riket 
utenfor riket 

samtlige 
svare (avgift) 
tilstå (en noe) 

tilstås 

- gjelder, skal anvendes 
- gjelder tilsvarende, gjelder på tilsvarende måte 
- arbeidsløshet 

- få rett til 
- ha rett til 
- ha rett til stønad 
- den som har rett til stønaden 

- det er et vilkår for rett til sykepenger at 
- barn som gir rett til tillegg 
- likevel, men 

- evne til å utføre inntektsgivende arbeid, inntekts-
evne, arbeidsevne (se side 93) 

- arbeidsinntekt 
- inntektsmuligheter 
- gjenlevende (ektefelle), tidligere (familiepleier). 

Men: etterlattepensjon (se side 93) 
- gi forskrifter 

- medlemmet har rett til sykepenger 
- inntil vedkommende får rett til pensjon 
- tilsvarende 
- pleie 
- den som ble pleid 
- pleie 
- når det gjelder, med hensyn til 
- holde tilbake 
- etter, ifølge, i samsvar med, på grunnlag av, ut fra 
- ikrafttredelse 
- gifte seg igjen 
- opptil 

- medlemmet får rett til sykepenger 
- dersom vedkommende blir arbeidsufør på nytt 
- dersom ikke, hvis ikke, uten at 
- bare når, bare hvis 
- o.a., m.m., o.l., e.l., osv. 
- fødsel 
- fødselsstønad 
- motta 

- i Norge 
- her i landet 
- i utlandet 
- alle 
- betale 
- yte, gi, innvilge 
- (også:) få 
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tiltre 
før han tiltrer tjenesten 

treffe vedtak 
trygdet 
vilkår 

vilkårene foreligger, er til stede 
yrkesmessig attføring 
utholde straff 

Tradisjonelt har preposisjonen inntil vært 
mye brukt foran talluttrykk: inntil tre år. I den 
gjeldende folketrygdlov står det oftest inntil 
i slike sammenhenger. Men i talespråket og i 
talespråksnært skriftspråk er det opptil som 
er det vanlige ordet foran talluttrykk. Derfor 
har vi valgt dette ordet i utkastet til ny folke
trygdlov: 

Før fødselen kan det ytes fødselspenger i 
opptil 60 stønadsdager. 

Ordet inntil har vi bruk for som tidskon
junksjon: 

Stønad til barnetilsyn ytes inntil barnet har 
fullført tredje skoleår. 

I den gjeldende folketrygdlov brukes ordet 
nedkomst i kapitlene 1 og 2, både nedkomst 
og fødsel i kapittel 12 og bare fødsel i kapittel 
3. Kapittel 10 har nedkomststønad og kapittel 
3 fødselspenger. 

Substantivet nedkomst er i dag foreldet i 
vanlig sakprosa. I «Bokmålsordboka» (1986) 
og «Tanums store rettskrivningsordbok» 
(1989) er det ikke ført opp en eneste sammen
setning med nedkomst, men henholdsvis 16 
og 44 sammensetninger med fødsel. I utkastet 
til ny folketrygdlov bruker utvalget fødsel og 
fødselsstønad. 

Verbet oppebære forekommer hyppig i den 
gjeldende folketrygdlov, men det finnes vel 
ikke en nordmann som bruker dette ordet i 
sitt naturlige språk. Som regel kan det avløses 
av motta. 

Verbet tilstå i betydningen yte, gi, innvilge 
er mye brukt i den gjeldende folketrygdlov, 
men er et papirord som bør skiftes ut. Ordet 
er ikke registrert i «Bokmålsordboka» i denne 
betydningen, og det er grunn til å tro at den 
er ukjent for de aller fleste nordmenn. Der
imot er tilstå selvsagt svært vanlig i betydnin
gen vedgå, bekjenne, avlegge tilståelse. 

Uttrykket treffe vedtak er en krysning av 
treffe beslutning og gjøre vedtak. I «Bokmåls
ordboka» er gjøre vedtak ført opp, ikke treffe 
vedtak. 

0.8.6 Kjønnsnøytralitet 

- før han eller hun begynner i tjenesten 
- gjøre vedtak 
- medlem (i trygden) 

- vilkårene er oppfylt, medlemmet fyller vilkårene 
- yrkesrettet attføring 
- sone straff 

av ord og uttrykk. Utvalget har brukt han el
ler hun, ikke han, i henvisninger til substantiv 
som omfatter begge kjønn, selv om dette fører 
til at teksten blir noe lengre og tyngre. For å 
unngå å gjenta han eller hun for ofte har utval
get brukt kjønnsnøytrale substantiv som med
lemmet og arbeidstakeren noe mer enn . det 
ville være naturlig i en sakprosatekst ellers. 
Noen . ganger står disse substantivene i fler
tall, slik at det kan vises til dem med de. Or
det vedkommende er brukt i noen utstrekning 
i henvisninger, særlig der det ville virke ped
antisk å gjenta substantivet eller han eller 
hun. I kapitlene 8, 9 og 15, der de aller fleste 
av de medlemmene det gjelder er kvinner, 
står det hun eller han i stedet for han eller 
hun. 

0.8. 7 Ordformer 
I moderne bokmål blir det i tale nesten all

tid brukt bestemt form av substantivet etter 
denne, dette, disse. For det aller meste er 
språkbruken slik i skrift også. Men i lovene 
står det oftest denne lov osv. Utvalget har 
gjennomført bestemt form (bortsett fra i en
kelte faste uttrykk) .. I utkastet heter det altså: 
denne loven, denne paragrafen, denne retten; 
dette kapitlet, dette leddet, dette tidsrommet; 
disse vilkårene, disse bestemmelsene, disse 
ytelsene. 

Det er mye vakling mellom annen og andre 
(i intetkjønn annet og andre) som ordenstall 
i moderne bokmål. I lovene er nok annen og 
annet mest brukt, f.eks. i annet ledd. Men det 
heter som regel for det andre. Utvalget har 
brukt andre som ordenstall i utkastet til ny 
folketrygdlov, altså andre ledd. 

Her følger fire sentrale ord som forekommer 
i ulike former i den gjeldende lov. I utkastet 
til ny lov er en form gjennomført. 

Loven 
tilskott/tilskudd 

Utkastet 
tilskott 

utdannelse/utdanning utdanning 
fastsettelse/fastsetting fastsetting 
tilfelle/tilfeller (ubestemt flertall) tilfeller 

Utkastet til ny folketrygdlov oppfyller kra
vet i «Lovteknikk» om kjønnsnøytralitet i valg 

I loven står det like ofte forøvrig (sammen
skriving) som for øvrig (særskriving), og of
tere tilsammen enn til sammen. Særskriving 
er obligatorisk: for øvrig og til sammen. 
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Når folketrygdloven går til sjøs, heter det 
konsekvent ombord og utenriks fart. Det skal 
være omvendt: om bord og utenriksfart. 

0.8.8 Henvisninger 
I lovutkastet er henvisninger innledet med 

se, ikke med jf. Dette er bedre, siden formålet 
med henvisningene er at leserne skal finne 
noe som ikke er uttrykt på det stedet en henvi
ser fra; det dreier seg ikke om å jamføre (sam
menligne). 

Foran se står det komma eller punktum der
som henvisningen gjelder et saksforhold eller 
en bestemmelse. Se sitatet fra utkastet i eks
empel (19b) på side 102. Punktum er valgt når 
enten setningen foran eller selve henvisnin
gen er forholdsvis lang, slik at et punktum vil 
gjøre det lettere å få med seg innholdet ved 
første gangs lesing. 

Dersom henvisningen skal gi forklaring på 
et ord/uttrykk eller definisjon av et begrep, 
står den i parentes. Se sitatene fra utkastet på 
side 89. 

Hvis teksten i en paragraf har karakter av 
en liste der henvisningene viser hvor i utkas
tet noe er behandlet, kan de stå i parentes 
uten at et se er tatt med. Se sitatet fra utkastet 
i eksempel (21b) på side 102. 

0.8.9 Punktoppstillinger 
Punktoppstillinger hjelper leserne til å få 

oversikt over stoffet. Slike oppstillinger er 
mye mer brukt i utkastet til ny folketrygdlov 
enn i den gjeldende lov. Det gjelder ikke 
minst oppstillinger der punktene utgjør vil
kår, eller omstendigheter som det legges vekt 
på. 

Utkastets § 11-3 andre ledd: 

«Likevel ytes det pensjon til den som ikke 
er medlem i trygden, dersom 
a) den gjenlevende ektefellen hadde vært 

medlem i minst 20 år før dødsfallet, 
b) den avdøde ektefellen hadde vært medlem 

i minst 20 år, eller 
c) den avdøde ektefellen hadde minst tre po

engår (se § 3-13). 

Utkastets § 2-6 andre ledd: 

« Ved vurderingen av spørsmålet om en per
son kan tas opp som frivillig medlem, legges 
det vekt på 
- om søkeren tidligere har vært medlem i 

trygden, 
om søkeren er medlem i en utenlandsk tryg
deordning 

- om ektefeilen er medlem i trygden, 
- hvor lenge søkeren har oppnoldt seg i 

Norge 
- hvor ienge søkeren skal oppholde seg i 

Norge, , 
- hvor sterk tilknytning søkeren ellers har til 

det norske samfunnet.» 

I det første eksemplet ovenfor står konjunk
sjonen dersom i teksten over punktene. Opp
stillingen har ett punkt der subjektet er den 
gjenlevende ektefellen, og to punkter der sub
jektet er den avdøde ektefellen. Da kommer 
innholdsstrukturen best fram ved at punktene 
begynner med subjektet. 

Når punktene har samme subjekt, står både 
konjunksjonen og subjektet i teksten over 
punktene, slik at punktene begynner med 
verbalet. 

Utkastets § 2-13 første ledd: 

«Pliktig medlemskap i trygden opphører 
dersom medlemmet 
a) har oppholdt seg i utlandet i 12 måneder, 

eller 
b) tar opphold i utlandet som skal vare mer 

enn 12 måneder.» 

I andre tilfeller blir punktoppstillingen mest 
lesbar ved at konjunksjonen (dersom, om, når 
osv.) er med i hvert punkt. Ofte kan leserne 
da raskere se hva oppstillingen går ut på. 
Dessuten gir det et godt inntrykk at punktene 
har en symmetrisk form. 

Utkastets § 4-18 første ledd: 

«En arbeidsgiver kan forsikre seg mot an
svar for sykepenger i arbeidsgiverperioden 
a) når de samlede lønnsutbetalingene i det 

foregående året ikke overstiger 40 ganger 
grunnbeløpet, eller 

b) når arbeidsgiveren ansetter en arbeidsta
ker for under tre måneder.» 

Hvis punktene skal utgjøre alternative vil
kår osv., som i det første, tredje og fjerde eks
emplet ovenfor, står det eUer etter det nest 
siste punktet. 

Hvis alle vilkårene må være oppfylt samti
dig, står det og etter det nest siste punktet. I 
slike tilfeller bør konjunksjonen plasseres i 
teksten over punktene, slik at vilkårssetnin
gene får en felles konjunksjon. 

Utkastets § 11-14 første ledd: 

«En gjenlevende skilt person har rett til pen-
sjon dersom . 
a) vilkårene i §§ 11-2 og 11-3 er oppfylt, 
b) vedkommende ikke har giftet seg igjen, 
c) den tidligere ektefellen døde innen 5 år 

etter skilsmissen, og 
d) ekteskapet varte i minst 25 år, eller i minst 

15 år hvis ektefellene hadde barn sam
men». 

Den gjeldende lov er noe uryddig når det 
gjelder formen i punktoppstillinger. Loven 
veksler mellom punktum og buestrek (høyre
parentes) etter bokstavene, noen ganger til og 
med i samme paragraf. Ifølge Finn-Erik Vinjes 
«Skriveregler», som er anbefalt for offentlig 
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bruk av Kirke- og kulturdepartementet, skal 
det stå buestrek, ikke punktum, etter boksta
vene i punktoppstillinger. (Buestreken kan 
sløyfes.) 

I eksemplet nedenfor fra den gjeldende lov 
og i en del tilsvarende punktoppstillinger i 
loven er det brukt kolon etter teksten over 
punktene. Kolon skal brukes på samme måte 
i punktoppstillinger som i løpende tekst, dvs. 

· der det er naturlig med en liten stans i lesin
gen, f.eks. etter følgende. Men kolon skal ikke 
brukes når hvert enkelt punkt er en fortset
telse av teksten over punktene. Da skal punk
tene heller ikke åpne med stor forbokstav, 
som de gjør i dette eksemplet. 

Lovens § 10-1 nr. 2: 

«Vilkåret i nr. 1 første ledd bokstav a gjelder 
ikke for: 
a. Tilleggspensjon med grunnpensjon etter en 

trygdetid som svarer til det antall poengår 
tilleggspensjonen ytes etter. 

b. Grunnpensjon, dersom enten gjenlevende 
eller avdøde har minst 20 års 6otid.» 

Utvalget har sløyfet komma etter punktene 
i oppstillinger med forholdsvis korte punkter. 
Men i oppstillinger der ett eller flere av punk
tene inneholder en leddsetning, står det 
komma etter punktene. 

Utkastets § 13-4 andre ledd: 

' «Egenandelstaket gjelder følgende helsetje-
nester: · 
a) legehjelp se § 13-5 
b) psykologhjelp, se § 13-7 
c) viktige legemidler og spesielt medisinsk 

utstyr (forbindingssaker, kanyler m.m.), se 
§ 13-13 

d) dekning av reiseutgifter, se § 13-15 
e) røntgenundersøkelse, se § 13-20.» 

Utkastets § 6-3 første ledd: 

«For å få rett til dagpenger må medlemmet 
være villig til 
a) å ta ethvert arbeid som er lønnet etter ta

riff eller sedvane, 
b) åta arbeid hvor som helst i landet, 
c) åta arbeid uavhengig av om det er på hel

tid eller deltid.» 

De fleste punktoppstillingene i utkastet har 
bokstavpunkter. Men i tilfeller der oppstillin
gen skal være en momentliste som ikke nød
vendigvis er uttømmende, er det brukt strek
punkter. Se det andre eksemplet på side 96. 

0.8.10 Inndeling i paragrafer 
Det er omtrent dobbelt så mange paragrafer 

i lovutkastet som i den gjeldende lov. For
skjellen skyldes dels at mye stoff fra forskrif
tene er tatt inn i utkastet, dels at paragrafene 
jevnt over er kortere i utkastet enn i den gjeld
eride lov.· 

Noen paragrafer i den .gjeldende lov er 
svært lange. Som eksempel kan nevnes § 4-3, 
som fyller om lag to og eri halv side i særtryk
ket av loven, og§ 3-21, som fyller vel to sider. 

Loven mangler paragrafoverskrifter. (Kapit
tel 3 har likevel undertitler som i noen tilfel
ler omfatter bare en paragraf.) 

Når paragrafene ikke har overskrifter, kan 
fristelsen bli stor til å putte likt og ulikt inn i 
dem ved lovrevisjoner. Og for leserne vil en 
lang paragraf uten overskrift være som en tett 
tilsnørt forundringspakke. 

I utkastet til ny folketrygdlov er det bare 
en paragraf(§ 5-7) som har mer enn sju ledd, 
og det er bare fire paragrafer som har så 
mange ledd. Siden paragrafene fikk en rimelig 
lengde, var det ikke nødvendig å dele dem inn 
i nummer. Dette gjør det lettere å henvise. 
Paragrafoverskriftene gir oversikt over inn
holdet i de enkelte paragrafer, og første para
graf i hvert kapittel, med overskriften Innled
ning, gir oversikt over hva paragrafene i hele 
kapitlet handler om. 

0.8.ll Eksempler på uttrykksmåten i utkas
tet til ny folketrygdlov sammenholdt 
med uttrykksmåten i den gjeldende 
lov 

I de fleste tilfeller er utkastet redigert så 
mye annerledes enn den gjeldende lov at det 
ikke er mulig å sammenligne formuleringene. 
Men noen paragrafer eller deler av paragrafer 
er så parallelle i innhold at de kan gi et inn
trykk av den språklige forskjellen mellom de 
to versjonene. 

Eksemplene fra den gjeldende folketrygd
lov er betegnet med a bak nummeret og eks
emplene fra utkastet med b bak nummeret. 

Vi har prøvd å ordne eksemplene slik at 
hvert par av eksempler (a og b) hovedsakelig 
skal illustrere et bestemt språktrekk. Men si
den eksemplene er autentiske, kan de også 
inneholde noe annet som er verdt å merke 
seg, og som derfor er nevnt i den innledende 
kommentaren. 

0.8.11.1 Ord og uttrykk 
I loven er verbet anse (i passiv) ofte brukt . 

sammen med et annet ord som uttrykker en 
vurdering. I eksempel (la) gjelder det sub
stantivet bedømmelse, men det kan også være 
adjektiv som nødvendig, hensiktsmessig eller 
rimelig. I slike tilfeller har vi byttet ut anses 
med er. Det skjønnsmessige bør ikke angis 
mer enn en gang i samme setning. Se også 
eksemplene (14a) og (14b). 

Vi har tynnet ut i lovens rikholdige samling 
av anses i andre sammenhenger ved å erstatte 
mange av dem med regnes, som er et mer all
mennspråklig ord. Hyppig bruk av anses gir 
teksten et gammeldags preg. 
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Lovens § 8-3 andre ledd: 

(la) «Ved bedømmelsen av i hvilken grad 
ervervsevnen skal anses nedsatt, tas hen
syn til den trygdedes reelle muligheter 
for ervervsinntekt eller innsats i et arbeid 
som høver for ham, sammenlignet med 
tilsvarende muligheter før han ble ufør.» 

Utkastets § 10-7 andre ledd: 

(lb) «Ved vurderingen av hvor mye inn
tektsevnen er nedsatt (hvor høy uføre
graden er), skal de inntektsmulighetene 
som vedkommende nå har, sammenlig
nes med de inntektsmulighetene · som 
vedkommende hadde før sykdommen, 
skaden eller lytet oppstod.» . 

Også i eksempel (2a) er anses brukt på en 
overforsiktig måte, men her svarer det til blir. 

Lovens § 10-11 nr. 2 fjerde ledd: 

(2a) «Barnepensjon som er beregnet :for to 
eller flere barn, anses gitt med like stort 
beløp til hvert oarn.» 

Utkastets § 11-18 fjerde ledd: 

(2b) «Barnepensjon for to eller flere barn 
summeres, og gis med like stort beløp til 
hvert barn.» 

Det sammensatte verbet medregnes i eksem
pel (3a) virker stivt. I eksempel (3a) er det 
også svært lang avstand mellom subjektet 
arbeidstakeren og verbalet blir arbeidsufør, 
hele 11 ord, og setningen er kronglete. 

Lovens § 3-6 nr. 3 første ledd andre punk
tum: 

(3a) «Dersom arbeidstakeren etter å ha vært 
fraværende på grunn av sykdom på nytt 
blir arbeidsufør innen 14 dager, medreg
nes den tidligere fraværsperioden ved 
beregningen av arbeidsgiverperioden.» 

Utkastets § 4-16 tredje ledd: 

(3b) «Når det er gått mindre enn to uker 
siden forrige sykefravær, skal et nytt sy
kefravær regnes med i samme arbeidsgi
verperiode.» 

Adjektivet egen har i allmennspråket nor
malt tilknytning til et substantiv i genitiv eller 
et eiendomspronomen. En slik tilknytning 
mangler i eksempel (4a). Særlig påfallende er 
andre punktum, der alderspensjonisten ikke 
er nevnt i det hele tatt. 

Utkastets § 12-10 har overskriften Alders
pensjon til gjenlevende ektefelle, og i eksempel 
(4b), som er tatt fra denne paragrafen, står det 
pensjonistens egen tilleggspensjon både i bok
stav a og i bokstav b. Punktoppstillingen, der 

de to måter å beregne pensjonen på er satt opp 
parallelt, med den enkleste først, gjør det let
tere å få tak i innholdet. Se også sidene 96-97. 

Lovens § 7-4 nr. 1 første ledd: 

(4a) «En alderspensjonist får, hvis ektefel
len dør og vilkårene i§ 10-5 nr. 1 er opp
fylt, rett til en tilleggspensjon som utgjør 
55 pst. av summen av egen tilleggspen
sjon oa avdødes . tilleggs_J>ensjon som 
nevnt i 10-5 nr 2 første ledd. GJenleven
des til eggspensjon skal ikke være 
mindre enn egen tilleggspensjon etter 
§ 7-3 nr 2.» 

Utkastets § 12-10 tredje ledd: 

(4b) «Tilleggspensjonen utgjør det største 
av følgende beløp: · 
a) pensjonistens egen tilleggspensjon be
regp.et etter § 12-5, 
b) 55 prosent av summen av pensjonis
tens egen tilleggspensjon beregnet etter 
§ 12-5 og den tilleggspensjon som den 
avdøde ville ha mottatt som uførepensjo
nist etter § 10-10 eller som alderspensjo
nist etter § 12-5 basert på sluttpoengtallet 
på dødsfallstidspunktet.» 

Ordet forholdsmessig er litterært. Ifølge 
Kolbjørn Heggstads «Norsk frekvensordbok» 
hører det ikke til de 10 000 vanligste ord fra 
norske aviser. Ordet tilsvarende er nr. 641 på 
listen over disse ordene. 

Bak ordet trygdetid i eksempel (5b) står det 
i parentes en henvisning til utkastets kapittel 
om grunnbegreper, der ordet er forklart. 

Lovens§ 7-2 nr. 3 første ledd første og andre 
punktum: 

(5a) «Full grunnpensjon ytes til den som 
har vært trygdet i minst 40 år. Har ved
kommende vært trygdet i mindre enn 40 
år, utgjør grunnpensjonen en forholds
messig del av full grunnpensjon.» 

Utkastets § 12-4 fjerde ledd: 

(5b) «Full grunnpensjon etter første, andre 
og tredje ledd ytes til den som har minst 
40 års trygdetia (se§ 3-14). Dersom tryg
detiden er kortere, blir grunnpensjonen 
tilsvarende mindre.» 

Om hvori som relativt adverb, se sidene 
90-91. Om trygdet som nakent substantivert 
partisipp, se side 89. 

Lovens § 7-2 nr. 1 andre ledd: 

(6a) «Som trygdetid for rett til grunnpen
sjon medregnes også kalenderår hvori 
trygdet fyller 67, 68 eller 69 år og har 
opptjent pensjonspoeng.» 

Utkastets § 3-14 fjerde ledd bokstav a: 
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(6b) «Som trygdetid regnes også 
a) kalenderår da medlemmet fyller 67, 

68 eller 69 år og opptjener pensjonspo
eng,» 

I eksempel (7a) står det at folketrygden trer 
inn i forsørgerens og barnas krav på under
holdsbidrag. Denne bruken av tre inn er sik
kert ukjent for praktisk talt alle som har behov 

. for å vite hva som står i bestemmelsen. De får 
heller ingen hjelp om de slår opp i ordbøkene. 

For øvrig er så mye innhold trengt inn i en 
periode i eksempel (7a) at det blir vanskelig å 
få tak i innholdet selv for den som greier å 
finne ut hva tre inn betyr. Det er en fordel å 
omtale de to slags underholdsbidrag i hver sin 
periode. 

Lovens § 12-3 fjerde ledd første punktum: 

(7a) «Folketrygden trer inn i forsørgerens 
og barnas krav på underholdsbidrag for 
den del av det samlede bidrag som over
stiger høyeste bidragsforskott om måne
den for hvert barn etter reglene i lov 
26 april 1957 nr 4 om forskuttering av 
.oppfostringsbidrag § 4.» 

Utkastets § 8-8 andre ledd: 

(7b) «Folketrygden overtar medlemmets 
krav på underholdsbidrag fra ektefelle 
eller tidligere ektefelle. Videre overtar 
folketrygden barnets krav på under
holdsbidrag for den del av bidraget som 
overstiger bidragsforskottet. Folketryg
dens samlede krav er begrenset til det 
beløpet som medlemmet mottar i over
gangsstønad.» 

Bestemmelsene nedenfor er så viktige at en 
bør være noenlunde sikker på at de blir for
stått. Da er nok mot bedre vitende i eksempel 
(8a) en uheldig uttrykksmåte. Verbet fortie er 
også et fjernt ord for mange. 

Preposisjonsuttrykket etter palegg i andre 
ledd knytter seg til verbet unnlater etter for
men, men ikke etter logikken. En kan ikke 
regne med at leserne tenker så logisk at de 
leser ut av teksten noe som ikke står der. Det 
er tryggere å uttrykke pålegget i en relativset
ning, slik det er gjort i eksempel (8b). 

Lovens § 18-6 første og andre ledd: 

(8a) «Hvis forholdet ikke går inn under 
strengere straffebud, straffes med bøter 
den som mot bedre vitende gir uriktige 
opplysninger eller fortier vesentlige opp
lysninger av betydning for rettigheter el
ler plikter etter denne lov. 

På samme måte straffes den som for
settlig eller uaktsomt etter pålegg unnla
ter å gi slike meldinger og opplysninger 
som er krevd i eller med hjemmel i lo
ven.» 

Utkastets § 24-4 første ledd og§ 24-5 første 
ledd: . 

(8b) «De som gir opplysninger som de vet 
er uriktige, eller som holder tilbake opp
lysninger som er viktige for rettigheter 
eller plikter etter denne loven, straffes 
med bøter.» 

«De som er pålaø; å gi opplysninger 
som nevnt i § 20-5;" men som forsettlig 
eller uaktsomt forsømmer å gjøre dette, 
straffes med bøter.» 

Det første ordet i første og andre punktum 
i eksempel (9a) er et nakent substantiv. Ut
trykksmåten er kunstig og fjern, for alle nord
menn ville her si: En arbeidsgiver. Om nakne 
substantiv, se ellers sidene 88-89. 

Utvalget har innført betegnelsen ytelser til 
livsopphold om ytelser etter kapitlene 4 til 12 
i utkastet. Dette gir mulighet for en kort og 
lettvint formulering når to eller flere av disse 
ytelsene skal nevnes i en paragraf, slik det er 
gjort i eksempel (9b). 

Lovens § 15-7 første ledd: 

(9a) «Arbeidsgiver som betaler full lønn for 
et tidsrom hvor arbeidstakeren ikke er i 
arbeid, kan kreve utbetalt til seg syke
penger som den trygdede har rett til for 
samme tidsrom eller gjøre tilsvarende 
fradrag i lønnen. Arbeidsgiver som beta
ler lønn minst tilsvarende fødselspenger 
etter § 3-21 nr. 1-5 eller omsorgspenger 
ved adopsjon etter § 3-21 A nr. 1-4, kan 
likeledes kreve stønaden for samme tids
rom utbetalt til seg. Arbeidsgiveravgift 
på grunnlag av et beløp tilsvarende 
nevnte trygdeytelse refunderes av folke
trygden.» 

Utkastets § 21-5 første ledd: 

(9b) «En arbeidsgiver som betaler full lønn 
for et tidsrom da medlemmet har rett til 
en ytelse til livsopphold etter kapittel 4, 
5 eller 7, kan kreve å få ytelsen utbetalt 
til seg. Arbeidsgiveren skal også ha re
fundert innbetalt arbeidsgiveravgift av 
et beløp som svarer til trygdeytelsen.» 

0.8.11.2 Setningsbygning 
I eksempel (10a) er det unødig langt mellom 

subjektet den trygdede og verbalet møte fram. 
Om lang avstand mellom ledd som hører sam
men, se sidene 87-88. Se også den innledende 
kommentaren til eksempel (3a) og eksempel 
(14a). 

Lovens § 2-6 nr. 3 første ledd første punk
tum: 

(10a) «Kan den trygdede på grunn av sin 
helsetilstand ikke møte fram på behand
lingsstedet, har den som foretar 'under-
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søkelse og behandling som nevnt i nr. 
1, rett til skyssgodtgjørelse.» 

Utkastets § 13-18 første ledd: 

(10b) «Trygden refunderer reiseutgifter for 
behandlingspersonell som gir helsetje
nester som går inn under dette kapitlet, 
se §§ 13-5 til 13-11. Det er et vilkår at 
medlemmet ikke kan møte fram på det 
vanlige behandlingsstedet på grunn av 
sin helsetilstand.» 

Om overdreven abstraksjon, se side 86. 
Leddsetningen i eksempel (1 la), da rett til 
ytelse inntrer, er litt kortere enn den tilsva
rende mer konkrete leddsetningen i eksempel 
(llb), da medlemmet får rett til en trygde
ytelse. Men til gjengjeld har eksempel (l la) 
en unødvendig omstendelig uttrykksmåte el
lers: for det år som ligger nærmest forut for 
det år da. Eksempel (llb) har:for åretfør det 
året da. Om omstendelig uttrykksmåte, se si
dene 88. 

Lovens § 17-4 andre ledd: 

(lla) «Kongen kan gi særregler for bereg
ning og fastsettelse av pensjonsgivende 
inntekt for det år som ligger nærmest 
forut for det år da rett til ytelse inntrer.» 

Utkastets § 23-6 tredje ledd: 

(11b) «Departementet gir forskrifter om 
fastsetting av pensjonsgivende inntekt 
for året før det året da medlemmet får 
rett til en trygdeytelse.» 

Om verbalsubstantiv som har et substantiv 
i genitiv knyttet til seg, se side 86. 

Lovens § 3-1 nr. 2 andre ledd: 

(12a) «Reisetilskott betales tidligst fra og 
med 15. dag etter arbeidsuførlietens inn
treden, jfr. § 3-12 nr. 1.» 

Utkastets § 13-23 andre ledd: 

(12b) «Reisetilskottet ytes tidligst fra og 
med 15. dag etter at arbeidsuførheten 
oppstod.» 

Om passiv, se sidene 87. Vi bør helst ikke 
bruke to passiver med forskjellig logisk sub
jekt like etter hverandre. I eksempel (13a) er 
det trygden som er logisk subjekt for verbalet 
settes, mens det er medlemmet som er logisk 
subjekt for verbalet kreves. 

En spesielt problematisk passivkonstruk
sjon er forbindelsen av et passivt verb og for
tidspartisipp, slik som kreves fastsatt og kre
ves forhøyet i eksemplet. Uttrykksmåten fun
gerer som en slags dobbel passiv. Den er helt 

fremmed for naturlig ordlegging, og stundom 
er den også uklar. 

Lovens § 12-3 femte ledd: 

(13a) «Det kan settes som vilkår for rett til 
overgangsstønad at det kreves fastsatt 
underholdsbidrag eller at løpende bi
drag kreves forhøyet.» 

Utkastets § 8-8 første ledd: 

(13b) «Det kan settes som vilkår for rett til 
overgangsstønad at medlemmet krever 
at det bhr fastsatt underholdsbidrag, el
ler at et underholdsbidrag som medlem
met mottar, blir forhøyet.» 

Når en periode må være lengre enn . ønske
lig (se sidene 88), er det viktig at den er en
kelt konstruert og inneholder så få vanskelige 
ord som mulig. 

Eksempel (14a) er en periode med hele 46 
ord. Det står sju ord mellom subjektet som og 
verbalet har, som hører nær sammen for tan
ken. Dessuten inneholder perioden ordet er
vervsevne, som har vist seg å være uforståelig 
for mange. 

I eksempel (14b) er innholdet delt på to 
perioder, som har fått hvert sitt ledd. Perioden 
i første ledd er lang, 39 ord. Men den har en 
naturlig oppbygning, med nær kontakt mel
lom ord som hører sammen for tanken. Og i 
stedet for ervervsevne står det her evne til å 
utføre inntektsgivende arbeid. 

Lovens § 5-2: 

(14a) «Til den som på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har varig ned!iatt er
vervsevne eller vesentlig mnskrenkede 
muligheter ved valg av yrke eller ar
beidsplass, ytes attføringshjelp hvis slik 
hjelp anses hensiktsmessig for at han 
skal være i stand til å skaffe seg eller 
beholde høvelig arbeid.» 

Utkastets § 14-4: 

(14b) «Når et medlem har fått sin evne til å 
utføre inntektsgivende arbeid nedsatt 
eller sine muligheter til å velge yrke 
eller arbeidsplass vesentlig innskrenket 
på grunn av langvarig sykdom, skade 
eller lyte, ytes det stønad etter § 14-6. 

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak 
som er nødvendige og hensiktsmessige 
for at medlemmet skal bli i stand til å 
skaffe seg eller beholde høvelig arbeid 
(yrkesrettet attføring). 

Leddsetninger av typen Når ikke annet er 
bestemt bør plasseres etter hovedsetningen 
dersom hovedsetningen ikke er for lang. Det 
er først når vi er ferdig med hovedsetningen 
at vi kan gi leddsetningen et konkret innhold. 
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Da vet vi hva annet skal stå i forhold til, hva 
det er annet enn. 

Det bør hete ikke noe annet. Tysk har her 
nichts anderes, dansk intet andet. Uttrykks
måten ikke annet er en uheldig fornorsking 
av det danske uttrykket. 

Lovens § 17-3 første ledd første punktum: 

(15a) «Når ikke annet er bestemt, gjelder 
reglene i lov av 21. november HJ52 om 
betaling og innkreving av skatt med ut
fyllende regler og forskrifter tilsvarende 
for avgifter til fo1ketrygden.» 

Utkastets § 23-5 tredje ledd første punktum: 

(15b) «Bestemmelsene i skattebetalingslo
ven gjelder for betaling og innkreving 
av avgifter til folketrygden, såfremt 
ikke noe annet er bestemt.» 

I eksempel (16a) er flere av de språktrekk 
representert som gjør uttrykksmåten i den 
gjeldende folketrygdlov stiv, fjern og besyn
derlig: 
- Til ugift, skilt eller separert kvinne: nakent 

substantiv, se sidene 88-89 
- ytes ved nedkomst: det mangler et det, se 

side 89 
- nedkomst: foreldet ord, se side 95 
- nedkomst/fødselen: forskj.ellige betegnelser 

for samme forhold, se side 89 
- som fastsettes av Stortinget: mye passiv, se 

sidene 87 
- Utbetalingen kan helt eller delvis finne sted: 

mye substantivisk uttrykksmåte, se side 86. 

Dessuten kan ikke en utbetaling delvis finne 
sted. Når språkføringen er unaturlig, blir risi
koen større for at en skriver noe som er ulo
gisk eller meningsløst. Hvis tanken her skulle 
uttrykkes upersonlig, måtte det hete: Hele stø
naden eller en del av den kan utbetales før 
fødselen. 

Lovens § 12-2: 

(16a) «Til ugift, skilt eller separert kvinne 
som får barn, ytes ved nedkomst en stø
nad som fastsettes av Stortinget. Utbeta
lingen kan helt eller delvis finne sted 
før fødselen dersom det er mest tjenlig 
for vedkommende.» 

Utkastets § 15-4: 

(16b) «Til en enslig kvinne som får barn, 
ytes det en engangs fødselsstønad. 

Stortinget . fastsetter stønadens stør
relse. 

Kvinnen kan kreve å få stønaden ut
betalt etter sju måneders svangerskap.» 

0.8.11.3 Ordrike formuleringer 
Ikke sjelden er formuleringene i den gjeld

ende lov temmelig ordrike uten at de har ve
sentlig mer innhold enn det som kan uttryk
kes i en tekst med atskillig færre ord. Det gjel
der eksempel (17a) og særlig eksempel (18a). 
Om omstendelig uttrykksmåte, se også side 
88. 

Lovens § 2-7 første ledd andre punktum: 

(17a) «Utskreven menig og korporal har 
ikke rett til godtgjørelse for behandling 
som kan ytes av militært helsepersonell 
eller for fegemidler og forbindmgssaker 
som han kan få utlevert av sin militær
avdeling.» 

Utkastets § 13-25: 

(17b) «En utskreven menig eller korporal 
som kan få helsetjenester i Forsvaret, 
har ikke rett til stønad etter dette kapit
let.» 

Lovens § 10-9 andre ledd: 

(18a) «For rett til ytelser som nevht kreves 
at pleieforholdet i det vesentlige for
hinoret vedkommende i å forsørge seg 
selv ved annen virksomhet enn forplei
ningen så lenge forholdet besto, og at 
ervervsevne og ervervsmuligheter på 
grunn av pleieforholdet er nedsatt så 
meget at vedkommende ikke lenger kan 
forsørge seg selv ved eget arbeid.» 

Utkastets § 9-5 andre ledd: 

(18b) «Pleieforholdet må ha forhindret ved
kommende fra å forsørge seg selv ved 
annet arbeid, og må ha ført til at hun 
eller han ikke lenger kan forsørge seg 
selv.» 

0.8.11.4 Henvisninger 
Loven har ofte lange henvisninger uten å 

gitydelig beskjed om hva de gjelder. I eksem
pel (19a) står det vagt: manglende trygdetid 
og manglende opptjeningstid. I eksempel 
(19b) står det presist: mindre enn 40 års tryg
detid og mindre enn 40 poengår. 

Lovens § 11-6 nr. 1 og 2: 

(19a) «Beregning av uførepensjon etter 
dette kapittel skjer etter følgende regler: 
1. Grunnpensjonen reduseres ikke på 

ijnn av manglende trygdetid, jfr. 
-2, nr. 3 og § 8-4, nr. 2. 

2. leggspensjonen reduseres ikke på 
wunn av manglen. de opptjeningstid, 
Jfr. § 7-3, nr. 21 annet ledd og § 8-4, 
nr. 3, første lead.» 

Utkastets § 10-21 andre ledd: 
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(19b) «Uførepensjon ved yrkesskade bereg
nes etter følgende særbestemmelser: 
a) Grunnpensjonen reduseres ikke s,elv 

om vedkommende har mindre enn 
.40 års trygdetid, se § 10-9. 

b) Tilleggspensjonen reduseres ikke 
selv om vedkommende har mindre 
enn 40 poengår, se § 10-10.» 

0.8.11.5 PunktoppstiHinger 
Se sidene 96-97. I eksemplene nedenfor fra 

utkastet gir teksten over punktene med en 
gang beskjed om hva det handler om: har rett 
til (20b) og gis, utbetales (21b). I eksempel 
(21a) må leserne streve seg igjennom 25 ord 
før de kommer til utbetales. 

Lovens§ 5-4 nr. 4 første og andre punktum: 

(20a) «Blir en trygdet som har hevet attfø
ringspenger, på ny arbeidsufør på grunn 
av samme sykdom innen ett år, tar attfø
ringspeng-ene til å løpe igjen. Det 
samme gJelder den som blir arbeidsufør 
på grunn av en annen sykdom innen 26 
uker dersom vedkommende er i arbeid 
uten å ha opptjent ny rett til sykepen
ger.» 

Utkastets § 7-10 første ledd: 

(20b) «Et medlem har rett til over~angsstø
nad dersom han eller hun tidligere har 
mottatt overgangsstønad, og igjen blir 
arbeidsufør · 
a) på grunn av samme sykdom innen 
ett år, eller 
b) på grunn av en annen sykdom innen 
seks måneder mens vedkommende er i 
arbeid uten å ha opparbeidet seg rett til 
sykepenger på nytt.» 

Lovens § 15-1 nr. 1: 

(21a) «Sykepenger, fødselspenger, omsorgs
penger ved adopsjon, attføringspenger 
og annen attføringsstønad som er fast
satt med bestemte satser pr. dag, unn
tatt attføringspenger i ventetid før ufø
repensjon kan tilstås, utbetales fra og 
med den dag retten til ytelser oppstår 
og opphører straks denne rett faller 
bort. Ytelsen utbetales etterskottsvis et
ter regler som fastsettes av Rikstrygde
verket.» 

Utkastets § 21-11 andre ledd: 

(21b) «Følgende ytelser gis pr. dag og utbe
tales etterskottsvis hver 14. dag: 
a) sykepenger (ka)?ittel 4) 
b) fødselspenger (§§ 5-2 til 5-4) 
c) adopsjonspenger (§ 5-7) 
d) omsorgspenger ved barns sykdom 

(§§ 5-9, 5-10 og 5-12) 
e) opplæringspenger ved kurs for for

eldre med et funksjonshemmet barn 
~~1~ ' 

f) dagpenger under arbeidsløshet (ka
pittel 6).» 

0.8.11.6 Inndeling i ledd 
I utkastet legger vi ofte fram stoffet delt på 

flere ledd der det i den gjeldende lov er pre
sentert under ett i samme ledd. Første punk
tum i eksempel (22a) gjelder alle kategorier 
av enslige forsørgere, men andre punktum 
gjelder bare ugifte mødre. Her er det altså 
godt logisk grunnlag for å dele stoffet på to 
ledd. Se ellers den innledende kommentaren 
til eksemplene (17a) og (18a). 

Lovens § 12-4 andre ledd: 

(22a) «Rett til ytelser faller videre bort hvis 
en ugift mor lever sammen med barne
faren eller en ugift far lever sammen 
med barnets mor, eller en skilt eller se
parert forsørger lever sammen med den 
vedkommende er skilt eller separert fra 
eller har barn med. Såfremt det ikke er 
kjent hvem som er far til barn av en 
ugift mor, kan det bestemmes at retten 
til ytelser skal falle bort hvis moren le
ver sammen med en mann som ikke kan 
utelukkes å være far til barnet.» 

Utkastets § 15-3 tredje og fjerde ledd: 

(22b) «Det ytes ikke stønad dersom med
lemmet bor i samme boligenhet som en 
person hun eller han har barn med. 

En enslig mor kan nektes stønad hvis 
farskapet ikke er fastslått og hun bor i 
samme boligenhet som en mann· som 
ikke kan utelukkes å være faren.» 

0.8.11.7 Inndeling i paragrafer 
Det er ikke bare inndelingen i ledd, men 

også inndelingen i paragrafer som gjør stoffet 
mer oversiktlig og tilgjengelig i utkastet til ny 
folketrygdlov enn i den gamle loven. 

I den gjeldende lov finnes vilkårene for rett 
til uførepensjon i § 8-3 første ledd, og alle vil
kårene er uttrykt i en periode: 

«Den som er 16 år eller eldre, har rett til 
uførepensjon dersom hans ervervsevne etter 
gjennomgått behandling, arbeidstrening, opp
læring eller annen form for attføring som an
ses hensiktsmessig, fortsatt er varig nedsatt 
med minst halvparten på grunn av sykdom, 
skade eller lyte.» 

I utkastet til ny lov er vilkårene presentert 
i fem særskilte paragrafer med følgende over
skrifter: 
§ 10-4 Alder 
§ 10-5 Sykdom, skade eller lyte 
§ 10-6 Hensiktsmessig behandling og attfø

ring 
§ 10-7 Nedsatt inntektsevne 
§ 10-8 Nedsatt arbeidsevne for hjemmear

beidende ektefelle 
De fem paragrafene begynner alle slik: «Det 

er et vilkår ... » 
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0.9 ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 
\ 

0.9.1 Innledning 
Trygdelovutvalget har foreslått en helt ny 

folketrygdlov som er mer logisk oppbygd og 
bedre formulert enn den gjeldende lov. 

Utvalgets forslag innebærer i stor utstrek
ning lovfesting av gjeldende rett. Av forenk
lingshensyn har vi imidlertid foreslått enkelte 
mindre materielle endringer. Konsekvensene 
av disse endringene blir vurdert nedenfor. 

0.9.2 Administrative konsekvenser 
Den nye folketrygdloven blir lettere å admi

nistrere. Ifølge Trygdelovutvalgets mandat er 
det et sentralt formål med forenklingsarbeidet 
at folketrygdlovens regelverk skal bli lettest 
mulig å praktisere for trygdeetaten. 

De administrative forenklinger består i: 
- Lovteksten blir lettere å forstå for trygde

funksjonærene. 
- Rundskrivene blir lettere å finne fram i når 

loven er mer logisk oppbygd, fordi rundskri
venes oppbygning følger lovens disposisjon. 

- Det blir lettere for trygdeetaten å informere 
publikum. Dette gjelder personlig veiled
ning og informasjon via brosjyrer. 
Behovet for personlig informasjon til publi
kum blir mindre når loven og brosjyrene gir 
god informasjon. 

- Det blir lettere for trygdeetaten å begrunne 
vedtak, fordi lovteksten i seg selv er infor
mativ. 

- Opplæringen av trygdefunksjonærene blir 
lettere når regelverket er enkelt og logisk 
oppbygd. 

- Faren for at det blir gjort uriktige vedtak 
blir mindre når trygdeetaten får bedre retts
kilder å holde seg til. Det vil dermed bli 
bedre rettssikkerhet. 

- Belastningen på klageapparatet blir mindre, 
fordi det blir flere riktige og vel begrunnede 
vedtak og dermed færre klager og anker. 
Dette gjelder både klager som skal behand
les i trygdeetaten, og anker som skal be
handles av Trygderetten. 

- Belastningen på Sosialdepartementet blir 
mindre, fordi behovet for å presisere og jus
tere regelverket ikke blir så stort lenger. 

- Det blir lettere å tilpasse regelverket til 
moderne datasystemer. Det blir lettere å 
finne fram i trygdelovgivningen på Lovda
tas systemer, fordi ord og begreper er an
vendt på en konsekvent og logisk måte i den 
nye loven. 

- Det blir lettere å utarbeide syst-emer for ut
skriving av standardvedtak på tekstbehand
lingssystemer. 
En ny folketrygdlov vil først og fremst gi 

langsiktige forenklingsgevinster. 
Da utvalget foreslår en total omredigering 

av folketrygdloven og språklig revisjon av lov
teksten, innebærer forslaget 
- at trygdefunksjonærene må lære seg den 

nye loven med tilhørende forskrifter og 
rundskriv, 

- at det må utarbeides nye rundskriv til alle 
kapitlene i loven, 

- at det må utarbeides nye brosjyrer og nytt 
kursmateriell, 

- at det må utarbeides nye skjemaer, 
Dette medfører bare engangsomkostninger. 

På lengre sikt vil de administrative innsparin
ger bli mye større enn de investeringer som 
er nødvendige for å oppfylle ønsket om en 
forenklet folketrygdlov. 

0.9.3 Økonomiske konsekvenser 
Utvalget har tatt utgangspunkt i at lovfor

slagene ikke skal føre til merkostnader. En
kelte av forslagene vil imidlertid medføre ut
gifter, mens andre vil gi innsparinger. Sett 
under ett vil utvalgets forslag ikke få vesent
lige budsjettmessige konsekvenser. 

Utvalget har ikke hatt kompetanse og tid til 
en nærmere vurdering av innsparingene eller 
omkostningene ved de enkelte endringsfor
slag i denne utredningen. Vi anbefaler at de
partementet engasjerer en økonom eller. ak
tuar til å foreta beregninger mens utredningen 
er ute til høring. 
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KAPITI'EL 1 

Formål og oppbygning 

OVERSIKT 
Trygdelovutvalget mener at den nye folke

trygdloven bør ha et særskilt formålskapittel 
som kan være en slags grunnlov om økono
misk trygghet for enkeltindividene i samfun
net. Utvalget har derfor foreslått et eget kapit
tel om folketrygdlovens formål. Kapitlet gir 
også en oversikt over folketrygdlovens opp
bygning. 

Den gjeldende folketrygdloven begynner 
med et kapittel som inneholder to meget for
skjellige typer av bestemmelser. Det er § 1-1, 
som angir folketrygdlovens formål, og§§ 1-2 
til 1-5, som har bestemmelser om hvem som 
er trygdet - folketrygdens medlemmer. Disse 
to hovedgruppene av bestemmelser bør etter 
utvalgets mening få hvert sitt kapittel i den 
nye loven. I et nytt formålskapittel bør en 
også formulere andre prinsipper som folke
trygdloven bygger på. Det gjelder prinsippet 
om hjelp til selvhjelp og prinsipper om tryg
deytelsenes rettslige kvalitet. En person kan 
ikke ved privat avtale fraskrive seg trygderet
tigheter, se folketrygdloven § 18-10. Derimot 
kan Stortinget endre loven slik at trygderet
tighetene innskrenkes, se lovens § 18-11. Det 
er tvilsomt om en kan devaluere verdien av 
allerede opptjente pensjonspoeng uten å 
komme i konflikt med Grunnloven § 97 om 
at lover ikke kan gis med tilbakevirkende 
kraft. For befolkningen er det viktig å vite at 
man kan stole på at man får den tilleggspen
sjonen som man på grunnlag av dagens be
stemmelser har regnet med, selv om sam
funnsøkonomien og prioriteringene i samfun
net kan variere. 

Et nytt formålskapittel bør også omhandle 
prinsippet om at det kan gjøres unntak fra 
folketrygdlovens bestemmelser med hjemmel 
i avtaler med andre land om sosial trygghet. 

Utvalget foreslår at det i dette kapitlet blir 
gitt følgende bestemmelser: 
- innledning i § 1-1 
- lovens formål i § 1-2 
- prinsippet om hjelp til selvhjelp i § 1-3 
- forholdet til framtidig lovgivning i § 1-4 
- vern mot private avtaler i § 1-5 
- avtaler med andre land om sosial trygghet 

i § 1-6 
- oppbygningen av folketrygdloven i § 1-7. 

Utkastets§ 1-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

folketrygdlovens formål og oppbygning. 
Bestemmelser om 

- lovens formål står i § 1-2 
- prinsippet om hjelp til selvhjelp står i§ 1-3 
- forholdet til framtidig lovgivning står i § 1-4 
- vern mot private avtaler står i § 1-5 
- avtaler med andre land om sosial trygghet 

står i § 1-6. 
En oversikt over hvordan folketrygdloven 

er oppbygd, står i § 1-7. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
Utvalget har kommet til at innledningska

pitlet på samme måte som de øvrige kapitlene 
bør ha en innledende bestemmelse som sier 
noe om innholdet i kapitlet. 

I utkastets første ledd er det gitt en bestem
melse der det opplyses at kapitlet gjelder fol
ketrygdlovens formål og oppbygning. 

Utkastets andre og tredje ledd inneholder 
en fortegnelse over hva som er behandlet i 
de enkelte paragrafene. 

Utkastets § 1-2 Formål 
Folketrygdlovens formal er å gi økonomisk 

trygghet ved sykdom, skade og lyte, svanger
skap og fødsel, aleneomsorg for barn, arbeids
løshet, uførhet, tap av forsørger, alderdom og 
dødsfall. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 1-1 

og angir kort hva som er formålet med folke
trygdloven. 

Innledning 
Lovens § 1-1 lyder i dag slik: 

«Folketrygdens formål er å gi stønad ved 
sykdom, legemsfeil, svangerskap og .ned
komst, arbeidsløyse, alderdom, uførhet, døds
fall og tap av forsørger.» 

Utvalget vil peke på at denne formuleringen 
ikke sier noe om nivået på ytelsene fra tryg
den, men den forutsetter en viss standard. I 
denne forbindelse viser utvalget til målsettin
gen for de sosiale trygder, som ble omtalt så 
tidlig som i 1960-årene. Se St.meld. nr. 60 for 
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1960-61 om langtidsprogrammet for 1962-65. 
Det ble da satt opp som mål at den enkelte 
skulle sikres trygdeytelser som stod i forhold 
til tilvant levestandard. Dette målet er også 
omtalt i Ot.prp. nr. 17 for 1965-66, side 6 f. 
Sosialreformkomiteen beskrev de sosialpoli
tiske mål i sin innstilling nr. II (NOU 1972:30, 
side 31-32) på denne måten: 

«Den grunnleggende · sosialpolitiske opp
gave har til alle tider vært å ta vare på sosialt 
og økonomisk vanskeligstilte mennesker. 
Men synet på årsakene til sosiale problemer 
og på sosiale tiltak har endret seg sterkt. Vi 
har beveget oss fra det syn på den nødlidende 
at han var selv årsaken til sine egne proble
mer og til en vurdering av hvilke krefter i 
samfunnet som fremkaller økonomisk og so
sial nød. Vi har hatt en utviklin!{ fra en sosial
politikk hvor målsettingen var å lindre ren 
nød til en sosialpolitikk hvor hovedmålet er å 
sikre sosial og økonomisk trygghet og en ut
jevning av livsvilkårene. Vi har fått økt vekt 
på behandling, forebyggende arbeid og tilba
keføring til arbeidslivet. Samtidig har den pri
vat initierte og finansierte hjelpevirksomhet 
blitt erstattet av et stadig sterkere offentlig 
ansvar og større innsats.» 

Sosialreformkomiteen mente at en ekspan
siv og moderne sosialpolitikk ikke kunne nøye 
seg med dette målet, men at den skulle ta 
sikte på ikke bare å heve den materielle leve
standarden, men også å bedre den enkeltes 
livssituasjon (livsstandard). Sosialreformko
miteen uttalte i denne forbindelse: 

«Siktemålet for all sosialpolitikk må . etter 
komiteens mening være å legge betingelsene 
til rette for at den enkelte Kan realisere seg 
selv og fungere som et ansvarsbevisst men
neske innenfor en sammenheng som er me
ningsfylt for den enkelte. Dette er grunnlegg
ende rettigheter for å fremme sosialpolitikken. 
Dette er samtidig å si at en sosialpolitisk mål
setting er å sikre at disse rettigheter ikke blir 
krenket i dagens samfunn. En slik målsetting 
betyr også at siktemålet må være - så langt 
det er mulig innen rammen av gjeldende lover 
- å gi den enkelte sjansen til å virkeliggjøre 
og representere seg selv i overensstemmelse 
med sin legning og sine spesielle forutsetnin
ger, selv om dette skulle skape friksjoner for 
ham i forholdet til samfunnet. Sosialpolitik
kens oppgaver er således i slike tilfeller ikke 
å føre alle inn i et tilpasset og harmonisk for
hold til samfunnet, - ingen må tvinges inn i 
et slikt forhold hvis veakommende ikke er 
motivert for det. 

En av betingelsene for at et slik utvidet leve
standardbegrep skal få noen mening er sosial 
likhet. Uten likhet får ikke den enkelte sin 
sjanse, uten likhet blir de sosiale motsetninger 
store og ødeleggende. Men også likhet er et 
vanskelig begrep. Det bør ikke bety at alles 
livsbaner trekkes opp, eller at alle skos over 
samme lest. Det må snarere være likhet i den 
forstand at alle - i pakt med hva deres evner 
og interesser tilsier - har muligheter for å rea
liser_e seg selv, selv om dette skulle skape for-

skjeller og et differensiert samfunn. Slik fore
stiller vi oss sosialpolitikkens virkelige mål
setting: Så langt vi evner det skal vi skaJ)e 
frie, selvstendige, ansvarsbevisste, deltagende 
og engasjerte mennesker.» 

I den gjeldende folketrygdlov brukes det 
forskjellige betegnelser på medisinsk uførhet. 

I omfangskapitlet brukes uttrykkene «syk
dom» og «legemsfeil», se § 1-1. 

Kapittel 2 om medisinsk stønad m.m. har 
begrepene sykdom, skade og legemsfeil, se § 
2-1 nr. 1. Begrepet skade ble nylig tilføyd ved 
lov 3. juni 1988 nr 38. Vi viser til Ot.prp. nr. 
50 for 1987-88. Departementet sier her at i 
praksis har en ansett begrepet skade som 
omfattet av sykdomsbegrepet. Departementet 
ville med lovendringen presisere at det fore
ligger rett til medisinsk stønad også ved 
skade. 

Sykepengekapitlet har bare begrepet syk
dom, se§ 3-1 nr. 1 første ledd. I praksis tolker 
en imidlertid dette begrepet så vidt at det også 
omfatter skade. En medfødt legemsfeil gir i 
seg selv ikke rett til sykepenger. Men dersom 
nødvendig behandling av legemsfeilen, attfø
ring e.l. fører til at den trygdede ikke kan ar
beide, vil det i praksis bli ytt sykepenger. Ved 
lovendringen i 1988 ble det presisert i loven 
at det ikke kan ytes sykepenger ved kosme
tiske inngrep som ikke er medisinsk indisert. 
Se § 3-2 nr. 2, jf. §§ 2-1 og 2-10. 

Kapittel 5 om ytelser under attføring m.m. 
har begrepene «sykdom», «skade» og «lyte», 
se § 5-2. Det samme gjelder i uførekapitlet, se 
§ 8-3 første ledd. 

Utvalget viser for øvrig til merknadene om 
medisinsk uførhet i utkastene til kapitlene 4, 
7, 10 og 13. 

Utvalgets forslag 
Utkastets § 1-2 angir de stønadssituasjoner 

som folketrygdloven omhandler. Loven har 
bestemmelser om ytelser ved sykdom, skade, 
legemsfeil (lyte), svangerskap og fødsel, ale
neomsorg for barn, arbeidsløshet, uførhet, tap 
av fQrsørger, alderdom og dødsfall. Oppreg
ningen i den gjeldende lov er ikke uttømm
ende. Utvalget mener det er viktig av informa
sjonshensyn at oppregningene i den nye loven 
blir mest mulig fullstendige. Derfor har utval
get presisert at folketrygdloven også skal gi 
økonomisk trygghet ved skade og ved alene
omsorg for barn. 

Som det går fram av beskrivelsen av gjelde 
ende rett, brukes begrepene legemsfeil og lyte 
om hverandre i folketrygdloven i dag. Dette 
skyldes at de tidligere trygdelover som ble 
inkorporert i folketrygdloven, hadde forskjel
lig begrepsbruk. 

Utvalget har vurdert om det er nødvendig å 
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ha med et begrep som legemsfeil eller lyte ved 
siden av begrepene sykdom og skade. Vider1; 
har vi vurdert hvilket av begrepene som bør 
nyttes dersom ett av dem skal med i den nye 
lovteksten. 

For å kunne vurdere disse spørsmålene er 
det nødvendig å klargjøre hvilket omfang be
grepene har, om de er sammenfallende eller 
forskjellige. 

Ifølge forarbeidene til syketrygdloven av 
1956 skal en med «legemsfeil» forstå «med
fødte misdannelser». I syketrygdloven ble den 
sistnevnte betegnelsen brukt. Begrepet le
gemsfeil omfatter etter denne forståelse bare 
fysiske feil (handikap) og altså ikke mentale 
feil. Det innebærer at det ikke omfatter psy
kisk utviklingshemning og mongolisme. 

Begrepet lyte svarer stort sett til legemsfeil, 
men det omfatter også mentale defekter som 
psykisk utviklingshemning. Videre er lyte 
neppe begrenset til medfødte feil, men omfat
ter antakelig også men etter sykdom eller 
skade. 

Spørsmålet er dernest om legemsfeil eller 
lyte går inn under begrepene sykdom og 
skade, og således er unødvendig å ta med i 
lovteksten. Medfødte misdannelser og med
fødte mentale defekter går ikke inn under 
begrepene sykdom og skade. En person som 
har klumpfot eller er mongoloid, er ikke syk. 
Disse tilstandene anses heller ikke for skader. 
Men visse skader kan medføre lyte; for eksem
pel kan en fødselsskade medføre cerebral pa
rese. 

Utvalget er etter dette kommet til at det er 
nødvendig å ta inn i loven et begrep ved siden 
av sykdom og skade, slik at lovteksten blir 
uttømmende. 
· Utvalget har drøftet om en her skal bruke 

legemsfeil eller lyte. Vi vil understreke at da 
begrepene ikke er sammenfallende, dreier det 
seg ikke bare om valg av betegnelse. Ordet 
«lyte» brukes ikke av folk flest, og har derfor 
antakelig mindre informasjonsverdi. Da le
gemsfeil ikke omfatter mentale defekter, er 
utvalget kommet til at vi må nytte «lyte», til 
tross for at · det sjelden brukes av folk flest. 

Videre har utvalget tilføyd «aleneomsorg for 
barn» for å få med de separerte, de skilte og 
de ugifte mødrene og fedrene som er alene 
om den daglige omsorgen for barn. Se utkas
tets kapittel 8. Ofte er disse personene blitt 
kalt «enslige forsørgere», men utvalget finner 
denne benevnelsen lite dekkende. Barn av 
aleneforeldre mottar enten barnebidrag, bi
dragsforskott eller barnepensjon, og mor eller 
far er således ikke alene om forsørgelsen. 
Derimot er de alene om den daglige omsor
gen. Utvalget er derfor kommet til at stønads
situasjonen for disse personene best kan be
tegnes som «aleneomsorg for barn». 

Utvalget har endret noe på rekkefølgen av 
de omstendigheter som gir grunnlag for stø
nad. Vi har regnet dem opp i den orden som 
de oftest kommer i, for eksempel slik at alder
dom og dødsfall nevnes sist. 

utkastets§ 1-3 Prinsippet om hjelp til selv
hjelp 

Folketrygdloven bygger på prinsippet om . 
at medlemmene ved økonomisk stønad skal få 
hjelp til å greie seg selv i personlige og i yrkes
messige forhold, 
Merknader 

Paragrafen er ny. 

Gjeldende rett 
Prinsippet om hjelp til selvhjelp (attførings

prinsippet) er så grunnleggende i trygdesyste
met at utvalget mener det bør formuleres i 
lovens formålskapittel. 

I folketrygdloven kommer attføringstanken 
til uttrykk i flere bestemmelser. Etter kapittel 
2 gis det medisinsk stønad m.v. ved sykdom, 
skade, legemsfeil, svangerskap og nedkomst, 
og etter kapittel 3 kan en blant annet få kon
tantstønad under sykdom og ved fødsel. Etter 
folketrygdloven kapittel 5 gis det øknomisk 
stønad til attføringstiltak av forskjellige slag. 
Og i lovens § 8-3 er det satt som vilkår for 
rett til uførepensjon at den uføre har gjennom
gått hensiktsmessig behandling og attføring. 

Etter lovens § 10-3 får en gjenlevende ekte
felle dekket nødvendige utgifter til utdanning 
og opplæring, slik at vedkommende kan bli i 
stand til å forsørge seg selv. Etter lovens § 
10-2 får en gjenlevende ektefelle dekket utgif
ter til barnetilsyn mens han eller hun er un
der utdanning eller i arbeid. Det samme gjel
der etter lovens § 12-3 for separerte og skilte 
samt ugifte mødre og fedre som er alene med 
omsorgen for små barn. 

Utvalgets forslag . 
Den nye bestemmelsen som er forslått i ut

kastets § 1-3, skal ikke innebære noen endring 
i lovens innhold. Bestemmelsen tar utelukk
ende sikte på å framheve at det er folketrygd
lovens hovedformål å sette flest mulig i stand 
til å greie seg selv både i hjemmet og i arbeids
livet. 

Utkastets § 1-4 Forholdet til framtidig lo~
givning 

Rettigheter etter denne loven kan endres el
ler oppheves ved senere lov. 

Opptjente rettigheter kan ikke innskrenkes 
eller oppheves. 

Merknader 
Bestemmelser om forholdet til framtidig 

lovgivning finnes i dag i folketrygdloven § 
18-11. Forslaget her svarer til denne bestem
melsen. 
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Innledning 
Folketrygdlovens § 18-11 lyder i dag slik: 
«Rettigheter etter denne lov kan endres, 

innskrenkes eller oppheves ved seinere lov.» 

Det var likelydende bestemmelser i de tidli
gere trygdelover, for eksempel i alderstrygd
loven av 1957 § 35 og uføretrygdloven av 1960 
§ 36. . 

Bestemmelsen er egentlig bare en lovfesting 
av det alminnelige rettskildeprinsipp som går 
ut på at nyere bestemmelser går foran eldre 
bestemmelser, dvs. at nyere lovbestemmelser 
kan endre eller oppheve eldre lovbestemmel
ser (lex posterior-prinsippet). 

Det er altså adgang til å endre, innskrenke 
eller oppheve rettigheter etter folketrygdlo
ven. Grunnloven § 97 slår imidlertid fast at 
lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Ny
ere lover kan således ikke pålegge medlem
mene høyere avgifter med tilbakevirkende 
kraft. Dersom en for eksempel finner at en 
må senke folketrygdens grunnbeløp, kan det 
ikke gjøres med virkning i fortiden. Opptjente 
pensjonspoeng kan neppe nedskrives, for eks
empel ved en vesentlig endring av prosentsat
sen for tilleggspensjon. Videre følger det av 
Grunnloven§ 105 at såkalte velervervede ret
tigheter ikke kan fratas noen uten at det ytes 
erstatning. Opptjente trygderettigheter som 
regnes for å være allerede ervervede rettighe
ter, kan således neppe fratas noen ved lovend
ring uten at denne endringen kommer i strid 
med Grunnloven. Asbjørn Kjønstad har skre
vet en utredning om trygderettighetenes 
grunnlovsvern som er trykt som vedlegg 4 til 
NOU 1984:10 om trygdefinansiering. 

Tidligere hadde vi en ordning med behovs
prøvd alderspensjon. Behovsprøvingen ble 
opphevet i 1957, og samtidig fikk vi samord
ningsloven. Loven resulterte i at visse pensjo
ner ble redusert, og fra pensjonisthold ble det 
hevdet at samordningsloven var i strid med 
Grunnloven §§ 97 og 105. Det foreligger to 
høyesterettsdommer om samordningsloven og 
forholdet til Grunnloven. 

Den første saken, Rt. 1962, side 332, gjaldt 
spørsmålet om reduksjon i statspensjoner et
ter samordningsloven var i strid med Grunn
loven'§ 97. Høyesterett kom til at samordnin
gen ikke var grunnlovsstridig. Høyesterett la 
til grunn at samordningslovens reduksjonsbe
stemmelse måtte ses i sammenheng med inn
føringen av en alderstrygd for alle fra samme 
tidspunkt. Derfor var statspensjonistene ikke 
påført noe økonomisk tap ved samordningen. 
Den reduserte statspensjonen tillagt den nye 
alderstrygden utgjorde nemlig ikke et mindre 
beløp enn det statspensjonistene ville ha hatt 
i statspensjon uten alderstrygden. 

Den andre saken, Rt. 1968, side 520, gjaldt 
en statspensjonist som fikk samordnet bort sin 
kommunale pensjon etter samordningsloven. 
Efter å ha nådd aldersgrensen i staten hadde 
vedkommende arbeidet i en kommune i 10 år 
og forventet å få en kommunal pensjon i til
legg til sin statspensjon. Den kommunale pen
sjonen ble imidlertid samordnet bort, etter
som statspensjonen hadde steget betydelig. 
Hovedspørsmålet i saken var om samord
ningsloven var i strid med Grunnloven §§ 97 
og 105. Høyesterett kom også her til at sam
ordningsloven ikke var grunnlovsstridig. Si
den vedkommende ikke allerede hadde rett 
til den kommunale pensjonen da samord
ningsloven trådte i kraft, innebar loven ikke 
noe ingrep i en ervervet rettighet. Vedkomm
ende hadde. en forventning om kommunal 
pensjon etter 10 års arbeid, men han hadde 
ikke noe rettskrav på å få sine forventninger 
oppfylt. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men be

stemmelsen er noe omformulert. Vi har sløy
fet uttrykket «innskrenkes», da det omfattes 
av «endres» og derfor er overflødig. Lovteks
ten blir derved heller ikke så bombastisk. 

Utvalget har drøftet om vi skal nevne for
holdet til Grunnloven i lovutkastet. Det følger 
imidlertid av de alminnelige rettskildeprinsip
per (lex superior-prinsippet) at Grunnlovens 
bestemmelser alltid går foran alminnelige lov
bestemmelser. Men det er viktig at hovedprin
sippene går fram av selve lovteksten. Vi har 
derfor foreslått en bestemmelse i utkastets 
andre ledd om at opparbeidede rettigheter 
ikke kan innskrenkes eller avskaffes. 

Dette innebærer at verdien av de pensjons
poeng og dermed den tilleggspensjon som er 
opptjent, ikke kan reduseres. Når det gjelder 
spørsmålet om hvor langt dette rettsvernet 
går, viser vi til ovennevnte utredning fra As
bjørn Kjønstad. Utvalget nevner også at Vest
Tyskland, Østerrike, Italia og andre land har 
et grunnlovsvern for trygderettigheter. Se 
Bernd Schulte: Which guarantees can the sys
tems of Social Security offer», European Insti
tute of Social Security, Yearbook 1987; og 
Hans F Zacher: Constitutional questions in 
Social law in Germany and other European 
countries, stensil 1989. 

Det kan hevdes at den foreslåtte bestemmel
sen burde vært inntatt i Grunnloven. Men 
spørsmålet om man bør grunnlovfeste større 
eller mindre deler av velferdsstatens ide er et 
stort og omfattende spørsmål, som det faller 
utenfor utvalgets mandat å ta opp. Av infor
masjonshensyn overfor trygdens medlemmer 
har utvalget imidlertid villet ta inn i folke-
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trygdloven det som ellers følger av gjeldende 
rett" 

Utkastets§ 1-5 Vern mot private avtaler 
Rettigheter etter denne loven kan ikke fra

skrives ved private avtaler. 
En arbeidsgiver kan ikke innskrenke ar

beidstakernes rettigheter etter loven. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 18-10, 

som gir vern mot private avtaler. 

Innledning 
Syketrygdloven § 121 og yrkesskadetrygd

loven § 43 hadde bestemmelser om at en ar
beidsgiver ikke kunne utelukke eller inn
skrenke lovens bestemmelser ved avtale eller 
reglement. 

Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966, ble 
det imidlertid tatt inn en generell bestem
melse om at lovens bestemmelser ikke kan 
utelukkes eller innskrenkes ved avtale eller 
reglement. Videre ble det presisert at rettighe
tene etter loven ikke kan fraskrives. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-10 lyder i dag slik: 

«Lovens bestemmelser kan ikke ved avtale 
eller reglement rettsgyldig utelukkes eller 
innskrenkes. 

Rettigheter, etter loven kan heller ikke fra~ 
skrives.» 

Denne bestemmelsen slår fast at rettigheter 
etter folketrygdloven ikke kan fraskrives ved 
privatrettslig avtale. Med dette menes det at 
loven er ufravikelig (preseptorisk). Dette gjel
der bare i forhold til privatrettslige avtaler, 
da Norge etter lovens§ 18-12 kan inngå gjensi
dighetsavtaler med andre land som kan sette 
folketrygdlovens bestemmelser til side. Se 
merknadene til utkastets § 1-6. 

Etter folketrygdloven § 18-10 første ledd 
kan folketrygdlovens bestemmelser ikke ute
lukkes eller innskrenkes ved avtale eller re
glement. 

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden har behandlet et par saker der ar
beidsgiveren har hevdet at det har foreligget 
en avtale med arbeidstakeren om at det ikke 
skulle utbetales sykepenger under sykdom. 
Som eksempel viser vi til Ankenemndas kjen
nelse i ankesak nr. 1 for 1979. Arbeidsgiveren 
gjorde her gjeldende at det forelå en avtale 
om at arbeidstakeren skulle slutte på dagen 
dersom han ikke kl.arte jobben. Ankenemnda 
kom til at arbeidsgiveren hadde plikt til å be
tale sykepenger under arbeidstakerens syk
dom uansett hva som måtte være avtalt på 

forhånd. Det ble vist til folketrygdloven § 
18-10. 

Etter arbeidsmiljøloven § 69 skal det ved 
industriell virksomhet og handels- og kontor
virksomhet som sysselsetter mer enn 10 ar
beidstakere, være arbeidsreglement for ar
beidstakere som ikke har ledende eller kon
trollerende stilling. Reglementet skal inne
holde ordensbestemmelser, bestemmelser for 
arbeidsordning, vilkår for tilsetting, oppsi
gelse og avskjed, og bestemmelser om utbeta
ling av lønninger. Ofte inneholder et arbeids
reglement bestemmelser som er vedtatt i ta
riffavtaler, og bestemmelser som følger av ar-. 
beidsmiljøloven. I tillegg inneholder arbeids
reglementet ofte bestemmelser som er gitt i 
kraft av arbeidsgiverens styringsrett. 

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden kom i ankesak nr. 18 for 1981 til at 
arbeidsgiveren kan bestemme at egenmeldin
ger ved sykdom skal gis skriftlig innen en 
bestemt tidsfrist. Ved forskrifter var arbeidsgi
veren gitt adgang til å kreve skriftlig egenmel
ding når arbeidstakeren begynte arbeidet 
igjen etter sykdomsfravær. Derfor kom Anke
nemnda til, med støtte i lovforarbeidene, at 
arbeidsgiveren også kunne sette en rimelig 
frist for innlevering av erklæringen. 

I folketrygdloven § 18-10 andre ledd er det 
uttrykkelig presisert at rettigheter etter loven 
ikke kan fraskrives. Dette følger også av para
grafens første ledd. 

Uforfalte krav på trygdeytelser kan i ut
gangspunktet ikke rettsgyldig overdras. Vi 
viser til lov 14. august 1918 nr. 4 om retter
gangsordningens ikrafttræden § 12 første 
ledd. Etter paragrafens andre ledd er det imid
lertid gjort unntak fra hovedregelen når det 
gjelder overdragelse av visse krav på trygd
ytelser fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette 
gjelder for eksempel uforfalte krav på uføre
pensjon. En arbeidstaker som har en gradert 
uførepensjon, kan i en viss utstrekning over
dra sitt krav på pensjon til sin arbeidsgiver 
mot at arb~idsgiveren betaler ham full lønn. 
Da slike forhold bare må regnes som overdra
gelse av krav og ikke fraskrivelse av rettighe
ter, oppstår det her ikke konflikt mellom lov 
om rettergangsordningens ikrafttræden § 12 
og folketrygdloven § 18-10. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Vi har 

ikke ment å endre innholdet. Men paragrafens 
ordlyd er endret, og den er omredigert. 

Etter utkastets før ste ledd kan rettigheter 
etter folketrygdloven ikke fraskrives ved pri
vate avtaler. Forslaget svarer til folketrygdlo
ven § 18-10 andre ledd. 

I utkastets andre ledd har utvalget presisert 
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at en arbeidsgiver ikke kan innskrenke ar
beidstakernes rettigheter etter folketrygdlo
ven. Dette følger klart av bestemmelsen i ut
kastets første ledd. Når en arbeidsavtale ikke 
kan sette lovens bestemmelser til side, er det 
en selvfølge at en arbeidsgiver ikke ensidig 
kan bestemme dette. Men utvalget har likevel 
funnet det hensiktsmessig å foreslå denne pre
siseringen av informasjonshensyn. I praksis 
er det nettopp spørsmål om gyldigheten av 
arbeidsreglement eller arbeidsavtaler som er 
aktuelle. 

Utkastets§ 1-6 Avtaler med andre land om 
sosial trygghet 

Kongen kan inngå avtaler med andre land 
om rettigheter og plikter etter denne loven. 
Herunder kan det gjøres unntak fra lovens 
bestemmelser. 

Merknader 
Folketrygdloven § 18-12 har bestemmelser 

om inngåelse av overenskomster med andre 
land om sosial trygghet. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-12 lyder: 

«Kongen kan inngå overenskomst med an
net land om gjensidighet med omsyn til folke
trygd og herunder gjøre unntak fra lovens 
bestemmelser.» 

I de senere år har Norge inngått en rekke 
sosialtrygdavtaler. Pr . . 1. januar 1988 er det i 
kraft en multilateral avtale mellom de nor
diske land, i tillegg til bilaterale avtaler mel
lom Norge og Canada, Frankrike, Hellas, Ita
lia, Jugoslavia, Portugal, Storbritannia, Sveits, 
Tyrkia, USA og Østerrike. 

Slike sosialtrygdavtaler har som sitt hoved
formål og viktigste prinsipp å sikre at det 
andre avtalelandets statsborgere blir behand
let likt med norske statsborgere i folketrygd
ordningen, og omvendt at norske statsborgere 
blir likestilt med det andre avtalelandets stats
borgere i forholdet til trygdesystemet i dette 
landet. Det er for øvrig meget få bestemmel
ser i folketrygdloven og forskriftene som stil
ler utenlandske statsborgere dårligere enn 
norske. Dette skyldes at alle som er bosatt i 
Norge er trygdet, uten hensyn til statsborger
skap (domisilprinsippet). 

Et annet viktig siktemål med slike avtaler 
er å sikre at de personer som avtalen omfat
ter, er dekket av et trygqesystem, men slik at 
dobbelt trygdedekning (og avgiftsplikt) for
hindres så langt som mulig. 

Dessuten er det viktig å sikre at personer 
som flytter fra det ene landet til det andre, 
ikke derved mister opptjente rettigheter. 

Dette skjer gjennom bestemmelser om såkalt 
eksport av pensjoner og andre ytelser. Det vil 
si at det utbetales ytelser i utlandet til perso
ner som ikke lenger er trygdet. Bestemmel
sene om forutgående trygdetid og opptje
ningstid i trygdelovgivningen kan føre til at 
personer som bor eller arbeider i flere land, 
mister rettigheter eller får rettighetene redu
sert. Dette kan motvirkes ved at det inngås 
avtale om sammenlegging av opptjeningsti
den i to eller flere land. Gjennomføringen av 
slike avtaler forutsetter i en viss utstrekning 
fravikelse av folketryglovens bestemmelser. 

Videre er det vanlig at avtalene inneholder 
spesialbestemmelser om retten til de forskjel
lige former for stønad, for eksempel ytelser 
ved sykdom og svangerskap, arbeidsløysestø
nad, pensjoner og stønad ved yrkesskade. 
Slike bestemmelser varierer en god del fra 
avtale til avtale, avhengig av bestemmelsene 
i avtalepartens trygdesystem m.m. 

Det· pågår nå forhandlinger om avtaler med 
en rekke andre land, særlig europeiske land. 
Både i Europarådet og i ILO pågår det også 
for tiden arbeid med sosialtrygdavtaler som 
skal dekke flere land (multilaterale avtaler). 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § 1-7 Hvordan folketrygdloven er 
oppbygd 

Innledende bestemmelser: 
- lovens formål og oppbygning, kapittel 1 
- medlemskap i trygden, kapittel 2 
- lovens grunnbegreper, kapittel 3 

Korttidsytelser til livsopphold: 
- sykepenger, kapittel 4 
- stønad ved fødsel, adopsjon og barneom-

sorg, kapittel 5 
- dagpenger under arbeidsløshet, kapittel 6 

Ytelser til livsopphold i overgangsperioder: 
- overgangsstønad ved sykdom, kapittel 7 
- overgangsstønad til enslig mor eller far, 

kapittel 8 
- overgangsstønad til tidligere familiepleier, 

kapittel 9 

Langtidsytelser til livsopphold: 
- uførepensjon, kapittel 10 
- etterlattepensjon, kapittel 11 
- alderspensjon, kapittel 12 

Ytelser til å dekke bestemte utgifter: 
- stønad ved helsetjenester, kapittel 13 
- stønad ved langvarig sykdom, skade eller 

lyte ( attføringsstønad, hjelpestønad og grunn
stønad), kapittel 14 
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- fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og ut-
danningsstønad, kapittel 15 

- stønad ved gravferd, kapittel 16 

Ytelser ved yrkesskade: 
- vilkår for yrkesskadedekning, kapittel 17 
- menerstatning ved yrkesskade, kapittel 18 

Forvaltningsmessige bestemmelser: 
- administrasjon, kapittel 19 
- saksbehandling i trygdesaker, kapittel 20 
- utbetaling, kapittel 21 

Finansielle bestemmelser: 
- finansiering, kapittel 22 
- saksbehandling i avgiftssaker m.m., kapittel 

23 

Avsluttende bestemmelser: 
- forskjellige bestemmelser, kapittel 24 

- ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, 
kapittel 25 

Merknader 
Paragrafen er ny. 
Folketrygdloven skal kunne leses av mange 

som sjelden har behov for å sette seg inn i 
lovstoff. Derfor mener utva}get det er hen
siktsmessig at lovens første kapittel innehol
der en oversikt over hele folketrygdloven. Vi 
foreslår at oversikten blir gitt i stikkords forll1. 

Ut fra § 1-7 kan den enkelte finne fram til 
det kapitlet i folketrygdloven som vedkomm
ende vil sette seg nærmere inn i. Og i første 
paragraf i hvert kapitel vil man finne en over
sikt over bestemmelsene i dette kapitlet. På 
denne måten vil det bli lett å peile seg fram 
til relevante bestemmelser. 
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KAPITTEL 2 

Medlemskap 

OVERSIKT 
Bestemmelser om folketrygdlovens omfang 

finnes i dag i lovens §§ 1-2, 1-3 og 1-4. Med 
hjemmel i disse tre paragrafene er det gitt et 
stort antall supplerende forskriftssett med 
detaljerte bestemmelser om hvem som er 
trygdet. 

Etter folketrygdlovens omfangsregler er det 
to måter å være trygdet på: Man kan være 
pliktig trygdet eller frivillig trygdet. 

Lovens § 1-2 har bestemmelser om hvem 
som er pliktig trygdet. Som regel er alle som 
er bosatt i Norge, pliktig trygdet. Også de som 
arbeider i Norge uten å være bosatt her, er 
pliktig trygdet. Videre er enkelte personer 
pliktig trygdet selv om de er bosatt i utlan
det. Det gjelder for eksempel norske sjøfolk 
på norske skip og statens lønnede tjeneste
menn i utlandet. 

Pliktig trygdet blir man automatisk. Dette 
innebærer at man ikke behøver å registrere 
seg på trygdekontoret. Trygdeetaten har på 
sin side ikke noe register over hvem som er 
pliktig trygdet. Spørsmålet om en person er 
trygdet, avgjøres først når et stønadstilfelle 
inntreffer, ved en vurdering av om lovens vil
kår er oppfylt. 

De som er pliktig trygdet, har ikke mulighet 
til å melde seg ut av folketrygden. For å unngå 
dobbel trygdedekning er det likevel gjort unn
tak for ambassadepersonell o.a. ved ambassa
dene i Norge, og for andre personer som er 
medlemmer av utenlandske trygdeordninger. 
Se lovens § 1-3. 

Norge har dessuten med hjemmel i§ 18-12 
inngått en rekke sosialtrygdavtaler med andre 
land. Hensikten rried disse avtalene er blant 
annet å unngå at noen faller utenfor avtale
landenes trygdelovgivning, og å hindre dob
bel trygdedekning. Vi viser til utkastets § 1-6 
med merknader. 

De som er pliktig trygdet, har i utgangs
punktet alle de rettigheter og plikter som føl
ger av folketrygdloven. Enkelte spesielle per
songrupper er imidlertid bare trygdet med 
begrenset trygdedekning. Det gjelder blant 
andre utenlandske sjømenn som er ansatt på 
norske skip, og som er bosatt i utlandet. Slike 
personer har bare rett til stønad etter kapit
lene 9 og 11 om gravferdshjelp og ytelser ved 
yrkesskade. 

Folketrygdloven § 1-4 med tilhørende for
skrifter har bestemmelser om frivillig trygd. 

De som ønsker å bli frivillig trygdet, må 
søke om det. Adgangen til å bli frivillig tryg
det er begrenset. Slik adgang er det bare for 
dem som har en særlig nær tilknytning til det 
norske samfunnet. I og med at frivillig trygd 
er avhengig av søknad, har trygdeetaten over
sikt over hvem som er frivillig trygdet. 

Folketrygdloven bygger i hovedsaken på 
prinsippet om individuelle, ikke avledede ret
tigheter. Det er bare unntaksvis at en person 
som ikke selv er trygdet, har rettigheter etter 
loven. 

Personer som er bosatt i Norge, er trygdet 
på selvstendig grunnlag. Inngåelse eller opp
løsning av ekteskap vil vanligvis ikke ha noen 
betydning for en persons trygdeforhold. Like
vel finnes det tilfeller der trygdeforholdet 
knyttes til forsørgelse og/eller ekteskap. Det 
gjelder for eksempel når familiemedlemmer 
oppholder seg i utlandet sammen med forsør
geren. 

Utvalget har drøftet om ekteskap og/eller 
forsørgelse bør begrunne medlemskap i tryg
den i · de tilfellene der hovedforsørgeren er 
med i trygden fordi han eller hun er i en be
stemt situasjon. Det kan for eksempel gjelde 
tilfeller der en person har et oppdrag i utlan
det, og der tilknytningen til Norge fortsatt er 
sterk. Utvalget mener at det bare må være 
helt spesielle situasjoner som skal begrunne 
at en fraviker prinsippet om individuelle ret
tigheter. Når ektefelle og barn oppholder seg 
i utlandet sammen med sin forsørger som fort
satt er medlem i trygden, er dette en situasjon 
som tilsier at familien bør ses under ett. Fami
liebåndene er ofte sterke under opphold i ut
landet. Ektefellens og barnas trygdeforhold 
bør derfor begrunnes i den familierettslige 
stilling de befinner seg i. Praktiske grunner 
tilsier også at familien betraktes som en enhet. 

De samme hensyn taler for at en forsørger 
som kommer hit til landet sammen med sin 
familie, blir behandlet som en enhet såfremt 
forsørgeren og familiemedlemmene bor sam
men. 
' Omfangsbestemmelsene i folketrygdloven 
forteller hvem som er trygdet etter loven. 
Begrepet trygdet gjelder altså den personkret
sen som er omfattet av folketrygdens stønads-
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system. Etter utvalgets mening er «trygdet» 
et noe uheldig ord i denne sammenhengen. 

I dagligtale brukes gjerne «den trygdede» 
om en person som har fått en eller annen form 
for trygdeytelse, for eksempel om en alders
eller uførepensjonist. For folk flest vil muli
gens «medlemmene» være mer dekkende og 
gi riktigere assosiasjoner enn «de trygdede» 
når det gjelder folketrygdordningens person
krets. Da et av hovedmålene med utvalgets 
arbeid er å gjøre loven best mulig forståelig 
for den enkelte, foreslår utvalget å innføre 
«medlem» i stedet for «trygdet». 

Til en viss grad er det gjeldende regelverk 
inkonsekvent. Enkelte personer som er tryg
det i medhold av lovens § 1-4 om frivillig 
trygd, er i realiteten pliktig trygdet, og skulle 
systematisk vært omfattet av lovens § 1-2. 
Dette har vi forsøkt å rette på i forslaget til 
nytt omfangskapittel. 

Kombinasjonen av lov og forskrifter har 
gjort regelverket svært uoversiktlig. Utvalget 
har her som ellers hatt som mål å ta inn i selve 
loven flest mulig av de reglene som i dag fin
nes i forskriftene. Denne systematikken vil 
gjøre regelverket mer oversiktlig, selv om lo
ven blir større enn i dag. 

Folketrygdloven kapittel 1 og forskriftene 
er ikke noe rent omfangskapittel, men inne
holder også visse regler som mest naturlig 
hører hjemme i stønadskapitlene. Omvendt 
har enkelte stønadskapitler bestemmelser om 
hvilke personer som er dekket av lovens stø
nadsprogram - altså omfangsregler. 

Utvalget har så langt som mulig forsøkt å 
skille ut stønadsreglene og plassere dem i de 
enkelte stønadskapitlene. 

Forskriftene til kapitlet inneholder også be
stemmelser om saksbehandling og finansie
ring. Disse bestemmelsene er ikke omtalt i 
merknadene her. Vi viser til merknadene til 
utkastets kapittel 20 om saksbehandling i 
trygdesaker, utkastets kapittel 22 om finansie
ring og utkastets kapittel 23 om saksbehand
ling i avgiftssaker m.m. 

Utkastets§ 2-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

hvem som er medlemmer i folketrygden. Med
lemmenes rettigheter og plikter følger av de 
enkelte kapitler i loven. 

Bestemmelser om 
- medlemskap for personer som er bosatt i 

Norge eller oppholder seg her, står i §§ 2-2 
til 2-6 

- medlemskap for personer som er på Sval
bard, på Jan Mayen, i norske biland eller 
på kontinentalsokkelen, står i§§ 2-7 og 2-8 

- medlemskap for personer som er bosatt 
utenfor Norge, står i §§ 2-9 til 2-11 

- medlemskap som gir trygdedekning bare 
ved yrkesskade og dødsfall, står i§ 2-12 

- opphør av medlemskap står i§§ 2-13 til 2-16. 
2-16. 

Merknader 
Bestemmelsen er delvis ny og svarer delvis 

til den gjeldende lovs § 1-5 første ledd. 
Utkastets første ledd første punktum presi

serer at kapitlet inneholder bestemmelser om 
hvem som er medlemmer i folketrygden. Som 
det går fram av innledningen til dette kapit
let, har vi foreslått å erstatte betegnelsen 
«trygdet» med «medlem». 

Utkastets første ledd andre punktum svarer 
til den gjeldende lovs § 1-5 første ledd. Her 
går det fram at en må . undersøke de enkelte 
kapitlene i loven for å finne hvilke rettigheter 
og plikter medlemmene har. 

Det finnes enkelte persongrupper som har 
rettigheter etter loven uten at. de er medlem
mer. Det gjelder for eksempel pensjonister 
som har flyttet til utlandet, og som har gått 
ut av trygden ved utflyttingen. Det samme 
gjelder gjenlevende ektefeller som aldri har 
vært selvstendige medlemmer, men som har 
avledede rettigheter etter. en person som var 
medlem i trygden. Flertallet av dem som har 
rettigheter og plikter etter folketrygdloven, er 
imidlertid medlemmer i trygden. Hovedprin
sippet er altså fastslått her. Vi viser for øvrig 
til at det er spesifisert i de enkelte stønadska
pitlene om det kreves medlemskap eller ikke 
for rett til en ytelse. 

Utkastets andre ledd inneholder en oversikt 
over hvor i kapitlet de ulike bestemmelsene 
er å finne. Utvalget har disponert kapitlet slik 
at de første bestemmelsene gjelder de perso
ner som tallmessig utgjør den største gruppen, 
dvs. medlemmer som er bosatt i Norge eller 
oppholder seg her. Deretter følger bestemmel
ser om medlemmer som oppholder seg på 
Svalbard, på Jan Mayen eller i et norsk bi
land, eller på kontinentalsokkelen. Så kom
mer medlemmer som er bosatt i utlandet. Sist 
i kapitlet finnes bestemmelser om medlem
skap som gir trygdedekning bare ved yrkes
skade og dødsfall, og bestemmelser om opp
hør av medlemskap. 

Utkastets § 2-2 Personer som er bosatt i 
Norge 

AUe som er bosatt i Norge, er pliktige med
lemmer i trygden. 

Bosatt i Norge er den som har oppholdt seg 
i landet i minst 12 måneder. Også den som 
har oppholdt seg her i kortere tid, regnes som 
bosatt dersom det er mest sannsynlig at opp
holdet vil vare mer enn 12 måneder. Ved vur
deringen skal det legges vekt på hva som er 
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hensikten med oppholdet, og om vedkom
mende har sitt hjem, sin familie og sine eiende
ler i Norge. 

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke 
varer mer enn 12 måneder, regnes vedkom
mende fortsatt som bosatt her. 

Merknader 
Utkastet svarer til § 1-2 nr. 1 første ledd i 

· den gjeldende lov, og til § 1 første ledd i for
skrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
24. mai 1985 med hjemmel i folketrygdloven 
§ 1-2 nr. 3 tredje ledd bokstav a. 

Gjeldende rett 
Folketrygdlovens hovedkriterium for plik

tig trygd er at en person må være «bosatt i 
riket». Se den gjeldende lovs§ 1-2 nr. 1 første 
ledd. De aller fleste som er trygdet, er med i 
trygden etter bestemmelsene om pliktig bo
stedstrygd. Det er uten betydning for trygde
plikten om vedkommende er norsk eller uten
landsk statsborger, eller om vedkommende er 
statsløs, Prinsippet bak regelen er at uten
landske statsborgere som er bosatt i Norge, 
skal likestilles med norske statsborgere. Unn
takene fra denne regelen følger av lovens § 
1-3 første ledd, som gjelder unntak fra trygden 
for diplomater m.m. 

Folketrygdloven bygger på et system med 
individuelle rettigheter. Det vil si at alle som 
er bosatt her i · 1andet, både barn og voksne, 
er trygdet på selvstendig grunnlag. Dette gjel
der også personer som er forsørget av en per
son som ikke bor i Norge. 

Folketrygdloven bruker i dag uttrykket «i 
riket» · om lovens geografiske virkeområde. Se 
lovens §§ 1-2 og 1-4. Begrepet riket omfatter 
det norske fastlandet, de indre norske farvann 
og. norsk sjøterritorium. 

Vi viser til nærmere omtale av trygdefor
hold på Svalbard m.m. i merknadene til utkas
tets § 2-7 om trygdedekning på Svalbard, på 
Jan Mayen og i norske biland. 

Den norske delen av kontinentalsokkelen 
er ikke en del av Norge. I utgangspunktet gjel
der folketrygdloven derfor ikke på sokkelen. 
I den gjeldende folketrygdlov§ 1-2 nr. 3 fjerde 
ledd er det hjemmel til å gi regler om anven
delse av loven for petroleumsvirksomheten til 
havs. Det er foreløpig ikke fastsatt forskrifter 
her, og det er usikkert når eventuelle forskrif
ter vil bli gitt. Vi viser til nærmere omtale av 
trygdeforhold på kontinentalsokkelen i merk
nadene til utkastets § 2-8. 

Folketrygdloven inneholder i dag ingen de
finisjon av begrepet bosatt. Etter lang og fast 
praksis har imidlertid Rikstrygdeverket ansett 
som bosatt den som har oppholdt seg i Norge 
i minst 12 måneder, eller som har til hensikt 
å oppholde seg her i minst 12 måneder. 

Den som er bosatt i Norge, skal fortsatt 
være trygdet under midlertidig fravær fra lan
det som varer opptil 12 måneder. Se § 1 første 
ledd.i de gjeldende forskrifter, som ble fast
satt ved kongelig resolusjon den 24. mai 1985 
med hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 
tredje ledd bokstava. 

Etter . denne bestemmelsen opprettholdes 
bostedstrygden i opptil 12 måneder ved mid
lertidig fravær fra landet, såfremt vedkom
mende ikke kommer i inntektsgivende arbeid 
i utlandet. Forskriftenes § 1 lyder slik: 

«Den som er bosatt i riket og ikke er unn
tatt fra folketrygden etter folketrygdlovens § 
1-3 annet ledd, skal være fortsatt trygdetun
der midlertidig fravær fra riket. Som midlerti
dig regnes fravær fra riket som varer i inntil 
12 måneder. 

Try~den opphører hvis vedkommende kom
mer 1 inntektsgivende ervervsvirksomhet i 
utlandet, eller tiltrer tjeneste på utenlandsk 
skip, jfr. dog § 2. Hvis særlige grunner taler 
for det, kan :Rikstrygdeverket eller den det 
bemyndiger dispensere fra denne bestem
melse og Kan i tilfelle sette som vilkår at ved
kommende betaler medlemsavgift som fast
settes for frivillig trygd etter folketrygdlovens 
§ 1-4.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men det 

er gjort enkelte språklige endringer. 
Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 

lovs § 1-2 nr. 1 første ledd. Vi har foreslått å 
erstatte betegnelsen «riket» med «Norge». 

Betegnelsen «riket» er antakelig en forkor
ting for «kongeriket Norge», som brukes i lov
givningen om Svalbard, Jan Mayen m.m. Or
det «riket» er etter utvalgets mening noe gam
melmodig, og vil antakelig være lite informa
tivt for folk flest. Vi antar at det er bedre å 
bruke «Norge» i lovteksten. Straffeloven bru
ker også «Norge» i lovteksten. Se straffeloven 
22. mai 1902 nr. 10 § 12 nr. 3 bokstav a, der 
det er tale om «noen i Norge hjemmehørende 
person». 

Utkastets andre ledd er nytt, og inneholder 
en presisering av bostedsbegrepet. Regelen 
som er uttrykt her, har stor betydning, men 
har hittil ikke vært nedfelt i lov eller for
skrift. Utvalget foreslår derfor at praksis på 
dette området blir lovfestet. Det er både 
objektive kriterier og vedkommendes subjek
tive hensikt som skal vurderes når det avgjø
res om det er mest sannsynlig at en person 
kommer til å oppholde seg i Norge i mer enn 
12 måneder. Utvalget har ikke funnet det hen
siktsmessig å ta med som et moment om ved
kommende har meldt seg til et norsk folkere
gister. Reglene om folkeregistrering bygger 
på et seks måneders bostedsbegrep. Den som 
kommer fra utlandet for å oppholde seg i et 
norsk folkeregisterdistrikt i minst seks måne-
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der, plikter å melde seg. Vi viser til lov 16. 
januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 8 
andre ledd. En registrering i folkeregisteret 
vil således ikke være tilstrekkelig til at ved
kommende kan regnes som bosatt i folke
trygdlovens forstand. 

Utkastets tredje ledd følger av forskriftenes 
§ l første · ledd, og er også en presisering av 
bostedsbegrepet. 

Utkastets§ 2-3 Arbeidstakere i Norge 
En arbeidstaker (se§ 3-22) er pliktig medlem 

i trygden dersom han eller hun arbeider i 
Norge for en arbeidsgiver som har ansvar for 
å melde vedkommende inn i arbeidstakerre
gisteret (se § 24-2). Dette gjelder selv om ar
beidstakeren ikke er bosatt i Norge. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 1-2 

nr: 1 andre ledd bokstava. 

Gjeldende rett 
Denne bestemmelsen presiserer at den som 

ikke er bosatt i Norge, er trygdet hvis han el
ler hun «arbeider i annens tjeneste her i riket 
for lønn eller annen godtgjørelse som nevnt i 
§ 6-4». 

Bestemmelsen gjelder for den som bare skal 
oppholde seg midlertidig i Norge, slik at ved
kommende ikke blir trygdet som bosatt. 

Det er et vilkår for å bli trygdet etter denne 
bestemmelsen · at vedkommende er arbeidsta
ker. Selvstendig næringsdrivende går altså 
ikke inn under bestemmelsen. Arbeidstakeren 
må dessuten ha pensjonsgivende inntekt som 
nevnt i lovens § 6-4. Lovens § 6-4 nr. 1 bok
stav a lyder: 

«Som pensjonsgivende inntekt regnes: 
Lønn og annen godtdgjørelse for arbeid el

ler oppdrag i og utenfor tjenesteforhold - når 
arbeidet eller oppdraget ikke er utført som 
ledd i selvstendig næringsvirksomhet- herun
der honorar" tantieme, provisjon, serverings
penger, driKkepenger og lignende ytelser. 
Departementet gir regler om medregning av 
verdien av fritt opphold ombord på skip og 
tariffmessig hyretillegg for egen kost.» 

. Lovens ordlyd kan være noe uklar når det 
gjelder formuleringen «arbeider i annens tje
neste her i riket». Spørsmålet er om det er til
strekkelig for å bli trygdet at arbeidstakeren 
utfører arbeid i Norge, eller om han eller hun 
må være ansatt hos en arbeidsgiver her i lan
det. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom/sak 
01-00 av 28. februar 1988, side 18, heter det: 

«For trygt;! etter bestemmelsen stilles det 
ikke noen formelle krav til arbeidsgiveren. 
Arbeidsgiveren kan være utenlandsk og ha 

sete " fast driftssted - i utlandet. Det er ikke 
noe vilkår at arbeidsgiveren faktisk betaler 
eller plikter å betale arbeidsgiveravgift etter 
folketrygdlovens § 16-3 (men normalt vil det 
foreligge slik plikt). 

Det er heller ikke noe vilkår at medlemsav
gift etter§ 16-1 nr. 1 a og ber betalt. Arbeids
takerens statsborgerskap er uten betydning:. 
Det er heller ikke noe lcrav om skatteplikt til 
Norge. 

Loven har ikke noe vilkår om at arbeidsfor
holdet må være av en viss lengde. Det antas 
at også helt kortvarige arbeidsoppdrag i Norge 
medfører . trygd. Trygden inntrer idet ved
kommende tiltrer tjenesteforholdet i Norge.» 

Arbeidstakere som utfører arbeid her i lan
det, blir altså i praksis regnet som pliktig tryg
det uansett hvor lenge arbeidet varer, uansett 
hvor lønnen utbetales, og selv om arbeidsgive
ren er i utlandet. Det avgjørende er at ved
kommende er arbeidstaker, og at arbeidet ut
føres her i landet. Det kreves videre at ved
kommende har pensjonsgivende inntekt. Det 
vil si at han eller hun får lønn for arbeidet. 
Dette innebærer etter Rikstrygdeverkets 
praksis at en person som kommer hit til lan
det for å utføre arbeid i et par dager, blir tryg
det i disse dagene. 

Det kan i denne forbindelse være aktuelt å 
nevne de avtaler om sosial trygghet som 
Norge har inngått med andre land. I disse 
avtalene er det spesielle besterrimeler om ar
beidstakere fra andre land som skal arbeide 
her i landet i en forholdsvis kort periode (så
kalt utsendte arbeidstakere). Arbeidstakere 
som går inn under disse avtalene, skal fortsatt 
være underlagt utsendingslandets lovgivning. 
De er unntatt fra folketrygdloven, og således 
ikke trygdet etter§ 1-2 nr. 1 andre ledd bok
stav a. · Det vil altså bare være arbeidstakere 
fra land som Norge ikke har inngått avtale 
med, som bestemmelsen i § 1-2 nr. 1 andre 
ledd bokstav a er aktuell for. Den vil få mindre 
betydning etter hvert som antallet sosialtrygd
avtaler øker. 

Ektefelle og barn som forsørges av en per
son som er trygdet etter folketrygdloven§ 1-2 
nr. 1 andre ledd bokstav a, blir ikke fullt ut 
trygdet når de oppholder seg her i landet. Men 
de har rett til medisinsk stønad etter kapittel 
2 og gravferdshjelp etter kapittel 9 under opp~ 
holdet. Se § 1 i forskrifter fastsatt ved konge
lig resolusjon den 18. desember 1970 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 første 
ledd. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men er noe omformulert. 
Utvalget vil .peke på at den praksis som er 

beskrevet i Rikstrygdeverkets rundskriv, om 
at også helt kortvarige arbeidsoppdrag skal 
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medføre at en person blir trygdet, synes uhen
siktsmessig. Det kan neppe være behov for 
en slik ordning, da disse personene som regel 
vil være trygdet på grunnlag av sitt hjemlands 
lovgivning. Etter det utvalget har fått opplyst, 
blir det for eksempel ikke gitt ytelser ved yr
kesskade som oppstår mens en person er her 
på noen dagers arbeid. Vi mener at slike helt 
korte oppdrag ikke bør omfattes av folke-

. trygdlovens bestemmelser. Dette vil også in
nebære en administrativ forenkling. En vil 
dermed unngå at folk oppnår rent midlertidig 
trygdemedlemskap som er vanskelig å kart
legge. 

Utvalget har brukt begrepet arbeidstaker i 
utkastet. Begrepet er definert i utkastets § 
3-22. Vi har også funnet det nødvendig å presi
sere at vedkommende må arbeide for en ar
beidsgiver som har plikt til å melde ved
kommende inn i arbeidstakerregistret (se § 
24-2). Etter denne bestemmelsen foreligger 
det plikt til å melde en person inn i arbeidsta
kerregistret .hvis arbeidsforholdet skal vare 
mer enn en uke. Dette er gjort for å utelukke 
dem som kommer hit på noen dagers oppdrag 
for en arbeisgiver i utlandet. Utvalget mener 
det er hensiktsmessig å angi personkretsen til 
arbeidstakere som skal registreres her i lan
det. Derved antar vi at det også kan bli bedre 
samsvar mellom medlemskap og avgiftsinn
betaling. Vi mener videre at avgrensningen 
av personkretsen blir klarere ved å bruke re
gistrering i stedet for den gjeldende lovtekst 
som bruker «arbeider i annens tjeneste her i 
riket ... ». 

Forslaget medfører altså en liten innskrenk
ning i personkretsen i forhold til gjeldende 
rett. Men den vil neppe få nevneverdig prak
tisk betydning. Etter utvalgets mening er det 
liten grunn til at arbeidstakere som ikke skal 
registreres i Norge fordi de arbeider her svært 
kort tid, skal bli medlemmer i trygden på bak
grunn av arbeidsforholdet. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
de gjeldende forskrifter om trygdedekning for 
forsørget ektefelle og barn som oppholder seg 
her i landet sammen med arbeidstakeren. 
Dette er også personer som skal være her så 
kort tid at de ikke selv vil bli trygdet som 
bosatt. Folketrygdloven bygger som nevnt 
hovedsakelig på prinsippet om individuelle 
rettigheter. Utvalget mener derfor at ekteskap 
bør gi rett til trygdeytelser bare når sterke 
grunner taler for det. Som oftest vil antakelig 
disse personene, som bare skal være her kor
tere tid enn 12 måneder, være dekket av sitt 
hjemlands trygdeordning. Eventuelt kan de 
tas opp som frivillige medlemmer, se utkas
tets§ 2-6. 

Utkastets § 2-4 Unntak for ambassadeperso
nell o.a. 

En arbeidstaker (se § 3-22) hos en fremmed 
stat eller i en internasjonal organisasjon er 
unntatt fra pliktig medlemskap. Det samme 
gjelder en arbeidstaker hos en slik person. En 
arbeidstaker som var pliktig medlem før an
settelsen, beholder likevel medlemskapet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som er unntatt etter 
første ledd, er også unntatt fra pliktig med
lemskap. En ektefelle som var pliktig medlem 
før ekteskapet ble inngått, beholder likevel 
medlemskapet. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om trygdedekning for am
bassadepersonell o.a. står i dag i folketrygdlo
ven § 1-3. Bestemmelsen lyder: 

«Unntatt fra trygden er utenlandsk statsbor
ger som er lønnet arbeidstaker hos fremmed 
stat eller mellomfolkelig organisasjon eller 
som er lønnet arbeidstaker hos slik person. 
Heller ikke vedkommendes ektefelle og barn 
er trygdet med mindre de er norske statsbor
gere eller forsørger seg selv ved eget arbeid. 

Den som er trygdet i henhold til utenlandsk 
lov, kan unntas fra trygden etter regler som 
gis av departementet.» . 

Folketrygdloven bygger på territorialprin
sippet. · Den som er bosatt her i landet, eller 
som midlertidig arbeider her i en annens tje
neste, er pliktig trygdet. Folketrygdloven § 
1-3 er altså et unntak fra denne hovedregelen. 

Automatisk unntak gjelder for utenlandsk 
ambassadepersonell og andre utenlandske 
statsborgere som er lønnede arbeidstakere hos 
en fremmed stat eller internasjonal organisa
sjon. Det samme gjelder de som er lønnede 
arbeidstakere hos slike personer. 

Bestemmelsen om automatisk unntak fra 
trygden etter lovens § 1-3 første ledd gjelder 
ikke for norske statsborgere. Men unntaket 
gjelder for utenlandske statsborgere som er 
forsørget ektefelle eller barn til en person som 
nevnt i bestemmelsens første ledd første 
punktum. Se § 1-3 første ledd andre punktum. 

Personer som er unntatt etter § 1-3 første 
ledd, kan søke om · opptak i trygden etter for
skriftene som er gitt med hjemmel i lovens § 
1-4 bokstav a. 

Utvalgets forslag 
Utkastet avviker fra gjeldende rett på to 

punkter: 
For det første gjøres det ikke forskjell på 

norske og utenlandske statsborgere når det 
gjelder. retten til å være unntatt fra pliktig 
medlemskap i trygden for ambassadeperso-
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nell og andre arbeidstakere i lignende situa
sjoner. Den någjeldende regelen i lovens§ 1-3 
er et av de få steder der det ennå er et skille 
mellom norske og utenlandske statsborgere i 
folketrygden. Utvalget kan ikke se at det er 
noen grunn til å opprettholde et skille her, og 
anser den foreslåtte endring å være i tråd med 
de synspunkter som har kommet til uttrykk 
om dette spørsmålet ved tidligere lovendrin
ger. Se Ot.prp. nr. 76 for 1983-84, som blant 
annet omhandler opphør av kravet til norsk 
statsborgerskap ved frivillig opptak i trygden 
etter folketrygdloven § 1-4 bokstav b. 

Det andre punktet som avviker fra dagens 
regler, er bestemmelsen i første ledd tredje 
punktum om at en arbeidstaker beholder 
medlemskapet dersom vedkommende var bo
satt her og var pliktig medlem før han eller 
hun tok tjeneste ved en utenlandsk ambassade 
eller hos utenlandsk ambassadepersonell e.l. 
I slike tilfeller er det ikke naturlig at et ofte 
langvarig trygdeforhold skal avbrytes, kan
skje bare for begrenset tid. Det vil også være 
tvilsomt om den utenlandske arbeidsgiveren 
kan tilby noen tilfredsstillende trygdedekning 
i slike tilfeller. 

Prinsippet om at fast bosatte arbeidstakere 
hos en utenlandsk representasjon ikke. har 
krav på unntak fra den pliktige trygdeordnin
gen i bostedslandet, er også i samsvar med 
internasjonale konvensjoner (Wien-konven
sjonene) om diplomatisk og konsulært sam
kvem. 

Utkastets § 2-5 Medlemmer i utenlandske 
trygdeordninger 

Den som godtgjør at han eller hun er til
fredsstillende dekket etter en obligatorisk 
utenlandsk trygdeordning, kan unntas fra 
pliktig medlemskap i opptil tre år. 

Dersom vedkommende bor sammen med og 
forsørger ektefelle og/eller barn, skal spørsmå
let om unntak fra medlemskap vurderes sam
let for hele familien. 

Merknader 
Gjeldende rett 
Bestemm,elser om unntak fra trygden for 

personer som er medlemmer i utenlandske 
trygdeordninger, er i dag å finne i forskrifter 
fastsatt av Sosialdepartementet den 23. de
sember 1970 med hjemmel i folketrygdloven 
§ 1-3 andre ledd. 

Forskriftenes § 1 gjelder for den som tar 
arbeid i en annens tjeneste her i Norge under 
midlertidig opphold. Bestemmelsen lyder: 

«Den som tar opphold og arbeid i annens 
tjeneste her i riket, skal være unntatt fra folke
trygden i inntil 6 måneder, såfremt vedkomm
ende krever det og godtgjør at han er trygdet 

i henhold til utenlandsk lov. Dersom vedkom
mendes trygd etter utenl. andsk lov ikke omfat
ter stønad ved sykdom m.v. som noenlunde 
svarer til stønad etter folketrygdlovens kapit
ler 2 og 3l kan vedkommende bli unntatt fra 
folketrygaen for så vidt gjelder trygd for 
andre ytelser. 

I særlige tilfelle kan Rikstrygdeverket etter 
søknad samtykke i at vedkommende skal 
være unntatt fra trygden ut over 6 måneder, 
såfremt det godtgjøres at den utenlandske 
trygd gjelder ut over dette tidsrom.» 

Vilkåret om at en person må ha trygdedek
ning etter utenlandsk lovgivning for å bli unn
tatt fra folketrygdloven, er ifølge praksis ikke 
absolutt. Det er gjort unntak fra pliktig trygd 
dersom en person har en privat sykeforsikring 
i kombinasjon med offentlig trygd for pen
sjonsytelser. Men en helt ut privat forsikring 
i stedet for offentlig trygd er ikke tilstrekkelig 
for å oppnå unntak. 

Et avgjørende moment ved vurderingen av 
om delvis privat forsikring kan godtas, er om 
forsikringen er frivillig. Dersom forsikringen 
gyldig kan sies opp av arbeidstaker eller ar
beidsgiver, kan det ikke gis unntak fra tryg
den. Det er videre en forutsetning at sykestø
nadsdelen noenlunde skal svare til stønad et
ter folketrygdloven kapittel 2 og 3. Når det 
gjelder pensjonsdelen, er det tilstrekkelig for 
unntak etter folketrygdloven at det foreligger 
en eller annen form for pensjonsordning. 

Vi viser til omtale i Rikstrygdeverkets rund
skriv Kom/sak 01-00 av 28. februar 1988, side 
75. 

Forskriftenes § 2 gjelder den som skal være 
i Norge i mer enn ett år. Paragrafen kan gjelde 
både arbeidstaker og selvstendig næringsdriv
ende. Bestemmelsen lyder: 

«Etter søknad kan Rikstrygdeverket i sær
lige tilfelle samtykke i at andre personer enn 
de som er nevnt i § 1 skal være unntatt fra 
folketrygden. Slikt samtykke kan bare gis 
dersom det godtgjøres at vedkommende selv, 
ektefelle og barn under 18 år er tilfredsstill
ende trygdet etter utenlandsk lov og unntak 
fra folketrygden vil være nødvendig for å 
unngå dobbelt trygding. Bestemmelsen i § 1 
første ledd annet punktum gjelder tilsva
rende.» 

Ifølge Rikstrygdeverkets praksis gis det 
ikke unntak fra trygden når en person skal 
være i Norge i mer enn tre år. 

For at det skal kunne gis unntak for sykestø
nadsdelen, gjelder de samme kravene som er 
nevnt i forskriftenes § 1. Det er imidlertid 
strengere krav til pensjonsdekningen etter 
forskriftenes § 2 .enn etter forskriftenes § 1. 
Det kreves at en ved opphold her i landet er 
sikret ytelser fra den utenlandske trygdeord
ningen som i prinsippet svarer til folketryg-
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dens ytelser både i art og i størrelse. For at 
ektefelle og barn som er med til Norge skal 
bli unntatt, må de være trygdet i utlandet i 
samme utstrekning som de ville vært etter 
folketrygdloven. 

Forskriftenes § 3 presiserer at unntak fra 
trygden også skal omfatte ektefelle og barn 
som forsørges av vedkommende. 

Ektefelle og barn til den som skal være i 
Norge i mindre enn ett år, er i dag ikke tryg
det, da de ikke regnes som bosatt her. Disse 
familiemedlemmene er imidlertid dekket med 
rett til medisinsk stønad etter kapittel 2 når 
de oppholder seg i Norge. Vi viser til § 1 i 
forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
18. desember 1970 med hjemmel i folketrygd
loven § 1-2 nr. 3 første ledd. Men det er en 
forutsetning for at ektefelle og barn skal få 
medisinsk stønad etter disse forskriftene, at 
arbeidstakeren er trygdet: Blir forsørgeren 
unntatt fra pliktig trygd, vil heller ikke ekte
felle og barn være dekket etter folketrygdlo
ven kapittel 2 om medisinsk stønad. 

Ektefelle og barri til den som skal være i 
Norge i mer enn 12 måneder, regnes som bo
satt. De vil derved selv bli trygdet som bo
satt. Det er derfor det er gjort unntak for disse 
personene i forskriftenes § 3. Forutsefoingen 
er at også ektefelle og barn er tilfredsstillende 
trygdet etter utenlandsk lov. 

Utvalgets forslag 
Forskriftene er i dag svært uoversiktiglige 

og uklare. Utvalget har forsøkt å klargjøre og 
forenkle reglene ved å gjøre en del språklige 
endringer. Vi har også funnet det nødvendig 
å foreslå noen mindre materielle endringer, 
og vi har foreslått å lovfeste praksis på områ
det. 

Utkastets første ledd ah.gir personkretsen. 
Det er de som er tilfredsstillende dekket etter 
utenlandsk lov. 

Bestemmelsen gjelder for det første for per
soner som er arbeidstakere her i landet, men 
som skal være her så kort tid at de ikke vil 
bli ansett som bosatt, dvs. at oppholdet skal 
vare under 12 månder. Disse personene skulle 
ellers ha kommet inn under bestemmelsene 
om pliktig medlemskap i utkastets § 2-3. For 
det andre gjelder bestemmelsen for personer 
som er bosatt her i landet og derved skulle 
ha kommet inn under bestemmelsen om plik
tig medlemskap etter utkastets§ 2-2. Utvalget 
har ikke funnet det hensiktsmessig å spesifi
sere disse persongruppene i lovteksten. 

Utvalget har ikke ment å foreslå noen end
ring i praksis når det gjelder vurderingen av 
hva som skal anses som tilfredsstillende dek
ning etter utenlandsk trygdeordning. Vi viser 
til framstillingen av gjeldende rett. 

Utvalget har ikke funnet dethensiktsmessig 
å lovfeste hvilke momenter det skal legges 
vekt på, da en slik liste vanskelig kan bli ut
tømmende. Vi forutsetter at nærmere presise
ringer blir tatt inn i rundskriv. 

Utvalget foreslår videre at unntak fra pliktig 
medlemskap kan gjelde for opptil tre år, uten 
adgang til dispensasjon. Forslaget er stort sett 
i samsvar med gjeldende praksis, og inne
bærer en forenkling i forhold til de gjeldende 
bestemmelser. 

Utkastets andre ledd gjelder unntak fra 
trygden for forsørget ektefelle og barn, og sva
rer til forskriftenes § 3. I de situasjoner der 
familien følger med forsørgeren til Norge for 
en kortere tid, vil det etter utvalgets syn være 
naturlig å se på familien som en enhet. Utval
get finner det altså hensiktsmessig og naturlig 
at familien ses under ett når . spørsmålet om 
unntak fra medlemskap skal vurderes. Utval
get foreslår derfor at dersom forsørgeren blir 
unntatt fra pliktig medlemskap, skal også ek
tefellen og barna unntas sammen med forsør
geren. Utvalget har presisert at familien skal 
vurderes samlet bare når ektefellen og/eller 
barna bor sammen med og forsørges av . søke
ren. 

Utvalget mener det bør være en naturlig 
konsekvens at de som søker om unnt~k fra 
folketrygden, skal bli unntatt fra alle ytelsene 
etter loven. Vi har derfor foreslått å oppheve 
bestemmelsen i § 1 i de någjeldende forskrif
ter . om at de som unntas, likevel skal ha rett 
til medisinsk stønad og sykepenger dersom 
den utenlandske trygdedekning ikke er til
fredsstillende på disse områdene. Forslaget er 
en lovteknisk forenkling, og innebærer ·en 
materiell endring i innskrenkende retning. 

Utkastets § 2-6 Frivillig medlemskap for 
personer i Norge 

Den som er bosatt i Norge eller oppholder 
seg her, men som ikke er pliktig medlem i tryg
den, kan bli tatt opp som frivillig medlem 
dersom dette · etter en samlet vurdering er ri
melig. 

Ved vurderingen av spørsmålet om en per
son kan tas opp som frivillig medlem, legges 
det vektpå 
- om søkeren tidligere har vært medlem i tryg

den, 
- om søkeren er medlem i en utenlandsk tryg-

deordning, 
- om ektefellen er medlem i trygden, 
- hvor lenge søkeren har oppholdt seg i Norge, 
- hvor lenge søkeren skal oppholde seg i 

Norge, 
- hvor sterk tilknytning søkeren ellers har til 

det norske samfunnet. 
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Medlemskapet kan 
a) gi full trygdedekning etter loven, eller 
b) omfatte sykepenger etter kapittel 4, stønad 

ved fødsel, . adopsjon og barneomsorg etter 
kapittel 5, og stønad ved helsetjenester et
ter kapittel 13. • 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om frivillig trygd for perso
ner som er bosatt eller oppholder seg i Norge, 
finnes i dag i forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet den 23. desember 1970 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-4 bokstava. 

Forskriftenes § 1 angir personkretsen, og 
hvilket stønadsprogram det kan søkes om. 
Bestemmelsen · 1yder: 

«Den som oppholder seg i riket, men som 
ikke er trygdet etter bestemmelsene i folke
trygdlovens § 1-2, jfr. § · 1-3, kan etter søknad 
bli trygdet etter bestemmelsene i disse for-
skrifter. · · · 

Trygden kan gjelde: 
a. medisinsk stønad m.v. og sykepenger m.v. 

etter lovens kapitler 2 og 3, eller 
b; fulle rettigheter etter loven. 

Blir vedkommende trygdet, skal forsørget 
ektefelle og barn under 18 år, som oppholder 
seg i riket sammen med ham, være trY'gdet i 
samme utstrekning, dersom det er sø]:{t om 
det og det ikke foreligger særlige grunner som 
taler mot at de blir trygdet.» 

· Hovedgruppen av dem som søker om frivil
lig medlemskap på grunnlag av denne be
stemmelsen, er utenlandske statsborgere som· 
er unntatt fra pliktig medlemskap etter folke
trygdloven § 1~3. Denne paragrafen gjelder 
automatisk unntak fra pliktig trygd for ambas
sadepersonell o.a. En annen gruppe som søker 
om frivillig medlemskap, er emigrerte nord
menn som skal være på besøk i Norge i lengre 
tid, men under ett år. En tredje gruppe som 
søker om opptak etter denne bestemmelsen, 
er utenlandske studenter og skoleelever som 
oppholder segi Norge under ett år og dermed 
ikke er pliktig trygdet. Etter praksis. gis det 
opptak i trygden bare når oppholdet varer i 
minst tre måneder. 

Forsørget ektefelle og barn under 18 år som 
oppholder seg i Norge sammen med .søkeren, 
kan bli medlemmer med rett til samme tryg
dedekning som søkeren. Se forskriftenes § 1 
tredje ledd. Det er et vilkår at det er søkt om 
opptak i trygden, og det må ikke foreligge 
særlige grunner som taler imot at de blir tryg
det. 

Forskriftenes § 3 angir hvilke momenter det 
skal legges vekt på ved vurderingen av om 
en person skal tas opp i trygden. Denne be
stemmelsen lyder: 

«Søknad om å bli trygdet kan bare innvilges 
dersom det ut fra en samlet vurdering av søke
rens situasjon finnes rimelig at vedkommende 
kommer inn under folketrygden. V ed vurde
ringen skal det blant annet tas omsyn til hvor
vidt søkeren tidligere har vært med i folke
trygden, i hvilken utstrekning søkeren er tryg
det i annen trygdeordning, varigheten av opp
hold i riket og aen tilknytning vedkommende 
har til norsk næringsliv og til det norske sam
funn for øvrig.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd angir personkretsen. 

Den omfatter både personer som er bosatt i 
Norge, og personer som oppholder seg her. 
Som ellers i utkastet har vi funnet det hen
siktsmessig å skille mellom bosetting og opp
hold. De personer som søker om frivillig med
lemskap etter denne bestemmelsen, kan en
ten være bosatt her, f.eks. ambassadeperso
nell, eller bare oppholde seg her, f.eks. uten
landske studenter som skal studere i mindre 
enn ett år i Norge. Det er presisert at opptak 
i trygden etter denne bestemmelsen bare kan 
skje dersom det finnes rimelig ut fra en sam
let vurdering. 

Utkastets andre ledd angir hvilke momenter 
det skal legges vekt på ved vurderingen av 
om en person kan tas opp som frivillig med
lem. Utvalget antar at bestemmelsen blir mer 
oversiktlig når momentene blir listet opp slik 
det er foreslått her. Listen svarer stort sett til 
de momenter som står i forskriftenes § 3 i 
dag. Men vi har også tatt med at det skal leg
ges vekt på om ektefellen er medlem i tryg
den. Et av momentene er hvor lenge søkeren 
har oppholddt seg i Norge. Vi finner det der
for ikke nødvendig å lovfeste gjeldende prak
sis som går ut på at det gis opptak i trygden 
bare når oppholdet varer i. minst tre måneder. 

Utvalget har for øvrig foreslått at bestem
melsen i forskriftenes § 1 tredje ledd går ut, 
da vi mener at ektefelle og barn bør vurderes 
på selvstendig grunnlag når det gjelder spørs
målet om å bli medlem her i Norge. Ektefel
lens trygdeforhold bør bare komme inn som 
et moment i en helhetsvurdering. Forslaget 
in.nebærer en viss innskrenkning i forhold til 
gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd omfatter stønadstilbu- · 
det, dvs. enten fulle rettigheter etter loven 
eller bare sykepenger, fødselspenger, adop
sjonspenger, stønad ved barneomsorg og stø
nad ved helsetjenester. 

Utkastets § 2-7 Medlemskap på Svalbard, 
på Jan Mayen og i norske 
biland 

Et medlem· i trygden som bosetter seg eller 
tar opphold på Svalbard, på Jan Mayen eller 
i et norsk biland, beholder medlemskapet. 
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En person som ikke er med i trygden, blir 
medlem dersom han eller hun tar arbeid for 
en arbeidsgiver som har ansvar for å melde 
vedkommende inn i arbeidstakerregisteret (se 
§ 24-2), og som driver virksomhet på Sval
bard, på Jan Mayen eller i et norsk biland. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om trygdedekning under 
opphold på Svalbard, på Jan Mayen eller i 
norske biland finnes i dag i forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon den 3. november 1978 
med hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 
andre ledd. 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, se 
lov 17 juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 1. Av 
lovens § 2 går det fram at norsk privatrett og 
strafferett og den norske lovgivning om retts
pleien gjelder for Svalbard når ikke noe annet 
er fastsatt. Andre lovbestemmelser gjelder 
ikke for Svalbard uten at det er særskilt be
stemt . . Det følger av dette at norsk forvalt
n ingsrett, som trygdelovgivningen faller inn 
under, ikke uten videre gjelder på Svalbard. 

Jan Mayen er også en del av kongeriket 
Norge, se lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan 
Mayen § 1. Ifølge lovens § 2 gjelder norsk 
privatrett og strafferett og den norske retts
pleien for Jan Mayen. Kongen bestemmer i 
hvilken utstrekning andre lover skal gjelde. 

De såkalte bilandene, Bouvetøya, Peter I's 
øy og Dronning Mauds land m .m., er ikke en 
del av Norge, men er underlagt norsk stats
høyhet som biland. Se lov 27. februar 1930 nr. 
3 om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning 
Mauds land m.m. Kongen bestemmer i hvil
ken utstrekning andre lover enn norsk priva
trett og strafferett og den norske rettspleien 
skal gjelde for disse landene. 

Etter gjeldende forskrifter fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 3. november 1978 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 annet 
ledd, er den som er pliktig eller frivillig tryg
det, tilsvarende trygdet under opphold på 
Svalbard, på Jan Mayen eller i norske biland. 
Forskriftenes § 1 lyder: 

«Den som er trygdet etter lov om folketrygd 
§ 1-2 nr. 1 og§ 1-4 bokstav a og b med utfyll
ende forskrifter, er tilsvarende trygdet under 
opphold på Svalbard, Jan Mayen eller i norske 
biland.» 

Rettigheter og plikter på Svalbard, på Jan 
Mayen og i norske biland er de samme som i 
Norge, selv om vedkommende for øvrig måtte 
ha andre rettigheter og plikter utenfor Norge. 
Det er fordi disse områdene ikke regnes for å 
være i utlandet. 

Personer som er trygdet etter lovens § 1-2 
nr. 1 eller§ 1-.4 før de kommer til disse områ-

dene, er tilsvarende trygdet når de tar opp
hold der. Vi viser til forskriftenes § 1. 

Siden Svalbard og Jan Mayen er deler av 
kongeriket Norge, er en ikke i utlandet når 
en befinner seg der. For dem som aHerede er 
trygdet, skulle det derfor ikke være nødven
dig med særregler når de oppholder seg eller 
bosetter seg i disse områdene. 

Personer som ikke er trygdet, vil imidlertid 
ikke bli trygdet ved å ta arbeid eller bosette 
seg på Svalbard eller Jan Mayen, fordi folke
trygdloven ikke uten videre gjelder i disse 
områdene. 

Etter forskriftenes § 2 er den trygdet som 
arbeider for en norsk arbeidsgiver som driver 
virksomhet på Svalbard, på Jan Mayen eller 
i et norsk biland. Forskriftene har ikke noe 
vilkår om at en person må ha norsk statsbor
gerskap for å bli trygdet i disse områdene. 

Kravet om at arbeidsgiveren må være norsk 
for at en arbeidstaker skal bli trygdet, medfø
rer at den som for eksempel tar arbeid på 
Svalbard i russisk . tjeneste, ikke blir trygdet 
ved arbeidsforholdet. De som oppfyller vilkå
rene for å være trygdet etter § 1 i forskriftene, 
vil imidlertid fortsatt være trygdet selv. om 
de kommer i slikt arbeid. 

Det er uklart om en person som blir født 
på Svalbard av foreldre som er trygdet, blir 
trygdet. Etter ordlyden i forskriftene faller en 
slik person utenfor. 

Forskriftenes § 2 andre ledd viser til for
skrifter om trygdedekning i etterslepstid gitt 
i medhold av folketrygdloven§ 1-2 nr. 3 tredje 
ledd bokstav b. Vi viser til utkastets § 2-15. 
Dessuten viser vi til forskrifter om adgang til 
å bli unntatt fra trygden gitt. i medhold av 
folketrygdloven § · 1 s3 andre ledd. Se utkastets 
§ 2-5. 

I forskriftenes § 3 står det at medlemmet 
har de rettigheter og plikter som er fastsatt i 
de enkelte kapitlene av folketrygdloven. 

Forskriftenes § 4 presiserer at ektefelle og 
barn som oppholder seg på Svalbard m .v. 
sammen med forsørgeren, . har . rett · til medi
sinsk stønad og gravferdshjelp selv om de 
ikke er trygdet. 

Utvalgets forslag 
. Utkastet svarer til gjeldende retL 
Som nevnt ovenfor mener utvalget at det 

egentlig ikke er nødvendig ·å ha egne bestem
melser om medlemskap for personer som er 
medlemmer når de kommer til Svalbard m.m. 
For å avklare enhver tvil og av informasjons
hensyn har vi likevel tatt med slike bestem
melser i denne paragrafen. 

Utkastets første ledd omhandler fortsatt 
medlemskap under bosetting eller opphold i 
disse områdene. Denne bestemmelsen svarer 
til forskriftenes § 1. Vi har imidlertid presisert 
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at bestemmelsen gjelder både bosetting og 
opphold. 

Utkastets andre ledd har en bestemmelse 
om medlemskap for dem som arbeider for en 
norskregistrert arbeidsgiver i disse områdene. 
Bestemmelsen svarer til forskriftenes § 2 
første ledd, men vi har presisert at arbeidsgi
veren må ha plikt til å registrere arbeidstake
ren i arbeidstakerregisteret. De gjeldende for
skrifters § 2 bruker uttrykket «norsk arbeids
giver>>. Det er noe uklart hva som menes, men 
det er ikke slik at arbeidsgiveren må være 
norsk statsborger. Utvalget mener det er mest 
hensiktsmessig å angi personkretsen til ar
beidstakere som tar arbeid hos en arbeidsgiver 
som er registrert i arbeidsgiverregisteret, se 
utkastets § 24-2. Vi viser for. øvrig også til ut
kastets § 2-3 om arbeidstakere i Norge. 

Utvalget har vurdert om det bør lovfestes 
at en person skal bli medlem når han eller 
hun blir født i disse områdene av foreldre som 
er medlemmer i trygden. Vi antar imidlertid 
at en slik regel er unødvendig å lovfeste, da 
barnas trygdeforhold må regnes som selvsagt 
i slike tilfeller. 

Forskriftenes § 4 om ektefelle og barns rett 
til medisinsk stønad og gravferdshjelp er tatt 
ut. Utvalget antar at bestemmelsen har liten 
praktisk betydning, da de fleste vil være selv
stendige medlemmer i trygden. Vi mener at 
personer som ikke er medlemmer i folketryg
den, ikke bør ha slike rettigheter. Det er bare 
såkalte opptjente og avledede rettigheter som 
bør gis til personer som selv ikke er medlem
mer i trygden, for eksempel etterlattepensjon. 

Utkastets § 2-8 Arbeidstakere på kontinen-
talsokkelen 

En arbeidstaker (se§ 3-22) er pliktig medlem 
i trygden dersom han eller hun arbeider med 
leting etter eller utvinning av olje eller gass 
på den norske delen av kontinentalsokkelen 
for en arbeidsgiver som har ansvar for å 
melde vedkommende inn i arbeidstakerregis
teret (se§ 24-2). Dette gjelder selv om arbeids
takeren ikke er bosatt i Norge. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Folketrygdloven § 1-2 nr. 3 fjerde ledd gir 
Kongen fullmakt til å fastsette forskrifter om 
anvendelse av folketrygdloven for oljevirk
somheten til havs. Bestemmelsen lyder: 

«Kongen kan gi regler om denne lovs an
vendelse for den som i indre norsk farvann, 
norsk sjøterritorium og på den del av konti
nentalsokkelen som er undergitt norsk stats
høyhet er beskjeftiget i undersøkelse etter og 
utvinning av undersjøiske naturforekomster 
eller som er beskjeftiget i slik virksomhet på 
norske boreplattformer utenfor nevnte om
råde. Med boreplattform forstås enhver inn-

retning, herunder fartøy, som har utstyr for 
boring etter undersjøiske naturforekomster.» 

Bestemmelsen ble tatt inn i folketrygdloven 
ved lov 8. juni 1973 nr. 39. I Ot.prp. nr. 52 for 
1972-73, side 3, gav Sosialdepartementet ut
trykk for at det var behov for å gi nærmere 
regler om anvendelsen av folketrygdloven 
både for virksomheten på den norske delen 
av kontinentalsokkelen og for norske bore
plattformer utenfor dette området. Etter de
partementets mening burde forholdet til fol
ketrygden klargjøres . etter hvert som . en fant 
løsninger for de forskjellige grupper arbeids
takere. Derfor var det mest hensiktsmessig at 
de nærmere regler og vilkår ble fastsatt i for
skrifter. 

Spørsmålet om anvendelse av folketrygdlo
ven for oljevirksomheten til havs, er nærmere 
utredet av et utvalg som ble oppnevnt av Sosi
aldepartementet 6. september 1976. Vi viser 
til NOU 1980:11 Folketrygd og petroleums
virksomhet. Utvalget foreslo egne forskrifter 
om anvendelse av folketrygdloven for petrole
umsvirksomheten på den norske kontinental
sokkelen, og egne forskrifter for slik virksom
het utenfor sokkelen. 

Forslagene gikk i korthet ut på at alle som 
bor i Norge og arbeider på den norske sokke
len, skal opprettholde sin bostedstrygd uten 
nærmere vilkår. Arbeidstakere som ikke er 
bosatt i Norge, skal ha rett til medisinsk stø
nad etter lovens kapittel 2 ved behandling i 
Norge, og ha rett til gravferdshjelp etter kapit
tel 9. Personer som er bosatt i Norge og arbei
der på en norsk boreplattform utenfor den 
norske sokkelen, skal fortsatt være trygdet 
med fulle rettigheter. 

Utvalgets forslag er ikke fulgt opp, og det 
er i dag ikke gitt forskrifter på området. 

I . dag praktiseres reglene slik at den som 
arbeider på anlegg og innretninger på · den 
norske sokkelen, er pliktig trygdet når ved
kommende bor i Norge. 

Dersom vedkommende bor i utlandet, yter 
trygden stønad ved yrkesskade som inntrer 
på anlegg og innretninger på den norske sok
kelen. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag medfører en utvidelse av 

den personkretsen som får fulle trygderettig
heter. 

Tanken bak utvalgets forslag er å likestille 
arbeid på norsk kontinentalsokkel med arbeid 
på norsk territorium når det gjelder trygde
dekning. 

Etter utvalgets forslag vil således arbeidsta
kere på sokkelen som ikke er bosatt i Norge, 
også være pliktige medlemmer med fulle ret
tigheter. Utvalget mener at det er naturlig å 
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likestille arbeidstakere på den norske sokkes 
len med arbeidstakere på land. 

Selv om den delen av kontinentalsokkelen 
som Norge har overhøyhet over, ikke forfat
ningsmessig er en del av Norges territorium, 
er den økonomoske virksomheten som drives 
der i form av olje- og gassutvinning, en meget 
viktig del av norsk næringsliv og ikke minst 
av Norges eksport til andre land. Derfor er det 
ikke logisk å sette noe trygdemessig skille 
mellom arbeidstakere i oljeindustrien og ar
beidstakere i annet norsk næringsliv. Store 
deler av oljevirksomheten foregår også på 
landjorden, og det kan være vanskelig å skille 
mellom virksomheten til havs og virksomhe
ten på land. Ofte gjelder det de samme ar
beidstakerne. Registreringsrutinene når det 
gjelder registrering av arbeidsgivere og ar
beidstakere (i AA-registeret), fungerer i dag 
tilfredsstillende i sokkelvirksomheten. Det 
skulle således ikke by på større problemer å 
kreve inn arbeidsgiveravgift og medlemsav
gift her enn for . virksomhet på land. 

Forslaget er en forenkling i forhold til da
gens regler, som både byr på tolkningsmes
sige problemer og er vanskelige å informere 
om. 

Lovteknisk kunne utvalgets forslag til ho
vedregel om arbeidstakere i Norge bli utvidet 
slik at den også omfattet arbeid på kontinen
talsokkelen, se utkastets § 2s3. Vi har imidler
tid funnet det mest hensiktsmessig å ta inn 
en egen bestemmelse om arbeidstakere på 
kontinentalsokkelen. 

Vi har presisert at arbeidstakeren må ar
beide for en arbeidsgiver som er registrert i 
arbeidsgiverregisteret. Vi viser til utkastets § 
24-2. 

Vi viser for øvrig til utkastets § 2-9 første 
ledd bokstav d når det gjelder arbeidstakere 
på norskregistrerte boreplattformer utenfor 
den norske kontinentalsokkelen. 

Utkastets § 2-9 Pliktig medlemskap for per
soner utenfor Norge 

. En person som er bosatt utenfor Norge, er 
pliktig medlem i trygden dersom han eller hun 
er 
a) norsk statsborger og arbeidstaker i den 

norske stats tjeneste, 
b) norsk statsborger og arbeidstaker hos en 

person som nevnt i bokstav a, 
c) norsk statsborger og arbeidstaker på et 

norskregistrert skip i utenriksfart, 
d) norsk statsborger og arbeidstaker på en 

norskregistrert boreplattform utenfor den 
norske delen av kontinentalsokkelen, 

e) norsk statsborger og arbeidstaker i et norsk 
sivilt luftfartsselskap, 

f) norsk statsborger og studerer i utlandet 

med lån eller stipend fra Statens lånekasse 
for utdanning, 

g) i Forsvarets tjeneste i utlandet, 
h) militærperson som er stilt til rådighet for 

De forente nasjoner, eller som deltar i en 
humanitær hjelpeaksjon, eller 

i) utsendt av den norske stat som fredskorps
deltaker eller som ekspert for tjenestegjø
ring i et utviklingsland. 

Det er et vilkår for medlemskap etter bok
stav g, h eller i at vedkommende har vært 
medlem i trygden i minst tre av de siste fem 
kalenderårene før tjenesten i utlandet be
gynte, og at han eller hun har nær tilknytning 
til det norske samfunnet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som nevnt i første ledd, 
er pliktige medlemmer i trygden. 

Merknader 
Bestemmelser om medlemskap for personer 

som er bosatt i utlandet, er i dag å finne i fol
ketrygdloven § 1-2 nr. 1 andre ledd bokstav 
b, c og dog§ 1-2 nr. 1 tredje ledd. 

Lovens§ 1-2 nr. 1 tredje ledd er endret ved 
lov 15. desember 1989 nr. 90. Utvalget har 
ikke hatt anledning til å innarbeide denne 
endringen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 1-2 nr. 1 lyder slik: 

«Enhver som er bosatt i riket er trygdet et
ter denne lov. 

Det samme gjelder den som ikke er bosatt 
i riket hvis han 
a) arbeider i annens tjeneste her i riket for 

lønn eller annen godtgjørelse som nevnt i 
§ 6-4, 

b) er norsk statsborger og er ansatt _på norsk 
skip, herunder medregnet den tid han op
pebærer hyre i medfør av lov eller avtale, 

c) er norsk statsborger og deltar i norsk fangs
tekspedisjon eHer arbeider på norsk fangst
stasjon eller som flyvende personell eller 
stasjonsbetjening i norsk sivilt luftfartssel
skap, 

d) er norsk statsborger og er statens lønte 
tjenstemann i utlandet eller er lønnet ar
beidstaker hos slik tjenestemann. 

Trygdet etter denne lov med rett til stønad 
etter kapitlene 21 4, 5, 7-10 og 12 er norsk stats
borger som stuaerer i utlandet med lån eller 
stipend fra Statens lånekasse for utdanning. 
Den som har søkt lån eller stipend fra Statens 
lånekasse for utdanning er trygdet til søkna
den er endelig avgjort.» 

Dessuten har Sosialdepartementet fastsatt 
to forskriftssett som gir enkelte persongrup
per rett til å bli trygdet i utlandet. Disse for
skriftssettene er fastsatt den 10. desember 
1985 med hjemmel i folketrygdloven § 1-4 
bokstav b. 

Det ene forskriftssettet omhandler i hvilken 
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utstrekning personell i Forsvarets tjeneste 
skal være trygdet under tjenestegjøring i· ut
landet. 

Det andre forskriftssettet omhandler i hvil
ken utstrekning personer som er sendt ut av 
Departementet for utviklingshjelp for tjenes
tegjøring i utlandet som fredskorpsdeltakere 
eller eksperter, skal være trygdet. 

Opprinnelig var det også et tredje forskrifts
sett som omhandlet trygd for ansatte på uten
landske skip som en norsk reder har leid i det 
vesentlige ubemannet (bare-boat). Det var et 
vilkår at skipet var omfattet 'av lov 21. mars 
1947 om skattlegging av sjømenn. Forskrif
tene ble opphevet fra 1. januar 1989, i forbin
delse med at sjømannsskatteloven ble opphe
vet. 

Det er ikke noe · krav om norsk statsborger
skap for at en person skal bli trygdet etter 
disse forskriftene. Men det er et vilkår at ved
kommende har vært trygdet i minst tre av de 
siste fem årene før utreisen, og har nær til
knytning til det norske samfunnet eller norsk 
næringsliv. 

Ifølge den någjeldende systematikk er det 
bare de personer som er nevnt i folketrygdlo
ven § 1-2 nr. 1, som regnes som pliktig tryg
det. De persongrupper som er nevnt i forskrif
tene, regnes som frivillig trygdet. Etter ordly
den i forskriftene er også disse gruppene i rea
liteten pliktig trygdet. Det heter for eksempel 
i forskriftene at de aktuelle personer «skal 
være» trygdet eller at de <<er» trygdet. Videre 
er det i begge forskriftssettene bestemmelser 
om at trygden gjelder fulle rettigheter etter 
loven. Det går ikke fram av forskriftene at den 
enkelte må søke om frivillig opptak etter disse 
forskriftene. Det følger av forskriftene at ved
kommende må legge fram opplysninger for 
registrering. Det kan synes å bero på tilfeldig
heter at enkelte personer • er pliktig trygdet 
etter loven, mens andre automatisk er «frivil
lig» trygdet etter forskriftene. 

Utvalgets forslag 
Etter utvalgets mening er det så mange fel

les trekk ved de personer som er trygdet med 
hjemmel i selve loven, og de som er trygdet 
etter de nevnte forskriftene, at det vil være 
hensiktsmessig å samle bestemmelsene i en 
paragraf. Vi har kalt paragrafen «Pliktig med
lemskap for personer utenfor Norge». Utkastet 
svarer til gjeldende rett. 

I utkastets første ledd har vi innledningsvis 
presisert at denne bestemmelsen om pliktig 
medlemskap gjelder den som er bosatt utenfor 
Norge. Dette følger i dag av lovens§ 1-2 nr. 1 
andre ledd. 

Personer som er bosatt i Norge, oppretthol
der medlemskapet i trygden under midlerti-

dige utenlandsopphold. Se utkastets § 2-2 
tredje ledd. Disse personene kommer således 
ikke inn under § 2-9. 

Personer som tar arbeid hos en arbeidsgiver 
i utlandet, mister umiddelbart medlemskapet, 
(se utkastets § 2-13 andre ledd} og kommer 
heller ikke inn under bestemmelsen. 

I det følgende vil vi kommentere de enkelte 
bokstavene i utkastets første ledd. 

Utkastets første ledd bokstav a svarer til 
første del av den gjeldende lovs § 1-2 nr. 1 
andre ledd bokstav d. I dag omfatter bestem
melsen både statens lønnede tjenestemenn og 
arbeidstakere hos slike tjenestemenn. 

Den gjeldende lov benytter uttrykket «sta
tens lønte tjenestemann». Dette uttrykket har 
vist seg å ha et uklart innhold. I praksis har 
det derfor ofte oppstått tvil om hvilken per
sonkrets som skulle regnes med. 

Loven selv gir ingen presisering av uttryk
ket «statens lønte tjenestemann». Heller ikke 
i forarbeidene til folketrygdloven finner en 
særlige holdepunkter for forståelsen. Formu
leringen er identisk med formuleringen i den 
tidligere lov av 2. mars 1956 om syketrygd § 
1 andre ledd bokstav c. Denne lovens § 145 
nr. 1 bokstav b hadde presiseringen «er tilsatt 
i norsk offentlig tjeneste utenfor riket». I forar
beidene til folketrygdloven er det lagt vekt 
på det som gjaldt tidligere. Se Ot.prp. nr. 17 
for 1965-66, side 18, spalte 2. 

Slik syketrygdloven ble fortolket, var det 
bare personer i utenrikstjenesten og i statsfor
valtningen for øvrig som ble regnet som sta
tens lønnede tjenestemenn. 

Etter at folketrygdloven trådte i kraft, ser 
det ut til at begrepet er blitt utvidet en del, 
slik at flere grupper er blitt regnet for å være 
statens lønnede tjenstemenn. Som eksempel 
kan nevnes professorer som har forskertermin 
med full lønn under opphold i utlandet. Det 
samme gjelder prester som har permisjon med 
full lønn, fri vikar og plikt til å holde foredrag 
og delta i møter i utlandet. Ansatte i Telever
ket som er i utlandet for praksis og studier, 
er også blitt ansett som statens lønnede tjenes
temenn. En har imidlertid · ikke gått så langt 
som til å la forskningsstipendiater som opp
holder seg i utlandet, omfattes av begrepet, 
se Trygderettens kjennelse av 17. april 1980 
(ankesak nr. 1232/78). Ifølge Folketrygdkonto
ret for utenlandssaker regnes likevel fast an
satte stipendiater ved norske universiteter 
som statens lønnede tjenestemenn når de til
bringer en del av forskningsperioden i utlan
det. 

Utvalget antar at det naturlige anvendelses
området for bestemmelsen om pliktig med
lemskap i trygden under arbeid i utlandet 
først og fremst er persongrupper som er unn-
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tatt fra oppholdslandets trygd etter internasjo
nale avtaler Norge har inngått (Wien-konven
sjonene om diplomatisk og konsulært sam
kvem). Når det gjelder personer som ikke går 
inn under Wien-konvensjonene, bør en være 
forsiktig, av hensyn til faren for dobbel trygd. 
Arbeidstakere som er lønnet av den norske 
stat, bør imidlertid omfattes av bestemmelsen. 
Utvalget vil peke på at de personer som faller 
utenfor bestemmelsen om pliktig medlem
skap, ikke risikerer å bli stående uten trygde
dekning i utlandet. De vil i tilfelle ha rett til 
å bli tatt opp som frivillige medlemmer etter 
bestemmelsene i utkastets § 2-10, jf. § 2-11. 

Utkastets første ledd bokstav b svarer til 
siste del av den gjeldende lovs § 1-2 nr. 1 
andre ledd bokstav d. Vi mener det er hen
siktsmessig å ha en egen bokstav for arbeids
takere hos statens lønnede tjenestemenn, da 
disse to persongruppene er nokså ulike. Eks
empler på slike arbeidstakere kan være hus~ 
hjelper og sjåfører. I gjeldende lov er det pre
sisert at det dreier . seg om lønnede arbeidsta
kere. Utvalget har definert begrepet arbeidsta
ker i utkastets § 3-22. Begrepet er begrenset 
til personer som mottar lønn. Det er således 
ikke nødvendig å presisere dette i § 2-9. 

Utkastets første ledd . bokstav c om norske 
statsborgere som er ansatt på norske skip, sva
rer til lovens § 1-2 nr. 1 andre ledd bokstav 
b. Sjøfartsloven 20. juli 1893 nr. 1 § 1 har be
stemmelser om hva som er norsk skip. Para
grafen lyder: 

«Nasjonalitetsvilkår. 
Et skip er norsk når det eies av: 
1. Norsk statsborger, 
2. Partrederi eller annet selskap hvor med

lemmene hefter ubegrenset for selskapets 
forpliktelser, dersom norske statsborgere 
er medeiere for minst 6/10. 

3. Kommandittselskap, dersom norske stats
borgere eier minst 6/10 av den ansvarlige 
kapital og minst 6/10 av kommandittkapita
len. 

4. Selskap med ber.enset ansvar som ikke går 
inn under nr. 3- , dersom selskapets hoved
kontor og styrets sete er i Norge og styrets 
flertall, herunder formannen, består av 
norske statsborgere som er bosatt i Norge 
og har bodd her i de to siste år, og norske 
statsborgere eier aksjer eller andeler sva
rende til minst 6/10 av selskapets kapital, 
og kan utøve stemmerett i selskapet med 
minst 6/10 av stemmene. 

Ved anvendelsen av denne paragraf skal 
like med det som eies av norsk statsborger, 
regnes det som eies av den norske stat, in
stitusjon eller fond som styres av den 
norske stat, norsk kommune, selskap som 
selv fyller vilkårene i første ledd · eller 
norsk bank, stiftelse eller forening dersom 
styret har sitt sete i Norge og styrets fler
tall består av norske statsborgere bosatt i 
Norge. 

Eies et skip av en utenlandsk statsborger 

som har fast bosted i Norge, kan departe
mentet i særlig tilfelle godkjenne skipet 
som norsk. Likeledes kan departementet i 
særlige tilfelle gjøre unntak fra kravene i 
første ledd nr. 2-4 jfr. annet ledd, om at 
norske statsborgere skal eie minst 6/10 av 
kapitalen og kunne utøve stemmerett med 
minst 6/10 av stemmene. 

Departementet kan i særlige tilfelle gi 
tillatelse til at et skip ikke skal anses som 
norsk, selv om det fyller nasjonalitetsvilkå
rene. i første og annet ledd. Det kan settes 
vilkår for tillatelsen etter første punktum.» 

Et norsk skip har rett til å føre norsk flagg. 
Se sjøfartsloven § 5. Skip som er registrert i 
medhold av sjøfartsloven, er registrert i det 
ordinære skipsregisteret. 

Skip som er registrert i norsk internasjonalt 
skipsregister (NIS) i medhold av lov 12. juni 
1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregis
ter, anses også som norske skip i folketrygdlo
vens forstand. Lovens § 1 inneholder vilkå
rene for registrering. Paragrafen lyder: 

«Vilkår for registrering. 
På begjæring kan maskindrevne passasjer

skip, lasteskip og luftputefartøy samt bore
plattformer og andre flyttbare innretninger, 
registreres i norsk internasjonalt skipsregister 
såfremt: 
1. eieren tilfredsstiller nasjonalitetsvilkårene 

i sjøfartsloven § 1; eller 
2. eieren, dersom denne ikke tilfredsstiller 

nasjonalitetsvilkårene i sjøfartsloven § 1, 
a) er aksjerselskap eller kommandittselskap 

med hovedkontor i Norge; eller 
b) er partrederi, med bestyrende reder som 

tilfredsstiller bestemmelsene om .bestyr
ende reder i sjøfartslovens kapittel 3. 

3. Eieren, dersom denne ikke tilfredsstiller 
vilkårene i pkt. 1 eller 2 har oppnevnt en 
representant som har fullmakt til å ta imot 
søksmål på vegne av eieren. Representan
ten må fylle de nasjonalitetskrav som stilles 
til bestyrende reder i sjøfartsloven § 41. 

Driften av skip som er registrert i med
hold av pkt. 2 eller 3 ovenfor, skal forestås 
av norsk rederi med hovedkontor i Norge. 

Kongen kan ved forskrift gi adgang for 
registrering av andre fartøyer og innretnin
ger.» 

Norske statsborgere som er ansatt på slike 
skip, er således også trygdet med fulle rettig
heter etter folketrygdloven. 

Utvalget har presisert i lovteksten at skipet 
må være norskregistrert. Dermed vil det være 
klart at det er registreringen i ett av de nevnte 
registrene som er avgjørende, og ikke om det 
er norsk eller utenlandsk reder. 

Utvalget foreslår videre å erstatte «ansatt» 
med «arbeidstaker». Begrepet arbeidstaker er 
definert i utkastets § 3-22. Vi har ikke ment å 
gjøre noen realitetsendring her. 

En person går også inn under bestemmelsen 
i utkastets første ledd bokstav c i den tid han 
eller hun mottar hyre etter lov eller avtale, 
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siden vedkommende fortsatt betraktes som 
ansatt i dette tidsrommet. 

Utkastetsførste ledd bokstav der nytt. Ut
valget finner det naturlig å likestille arbeid 
på norske boreplattformer utenfor den norske 
sokkelen med arbeid på norske skip når det 
gjelder trygdedekning. Virksomheten som 
norske boreplattformer driver på andre lands 
kontinentalsokler, kan best sammenlignes 
med skipsfart. Boreplattformene er også un
derlagt tilsvarende registreringsregler som 
skip. 

Dette innebærer at norske statsborgere som 
arbeider på norskregistrerte boreplattformer 
utenfor den norske delen av kontinentalsok
kelen, blir trygdet etter de samme prinsipper 
som norske sjømenn på norske skip i utenriks
fart. Det vil si at de er trygdet med fulle rettig
heter selv om de bor i utlandet. Vi viser til 
omtalen av utkastets § 2-8. Når det gjelder 
trygdedekning for utenlandske statsborgere 
som arbeider på disse boreplattformene, viser 
vi til utkastets § 2-12. 

Utkastets første ledd bokstave om arbeidsta
kere i norske sivile luftfartsselskap svarer til 
den någjeldende lovs § 1-2 bokstav d. 

Utvalget foreslår at personkretsen angis 
som «arbeidstaker i et norsk sivilt luftfartssel
skap». Uttrykket «flygende personell», som 
brukes i dag, virker unødvendig innskrenk
ende. Utvalgets forslag dekker både flybeset
ningen og stasjonsbetjeningen. 

Det er et vilkår at arbeidstakeren er ansatt 
i et norsk sivilt luftfartsselskap. Lov 16. de
sember 1960 nr. 1 om luftfart har bestemmel
ser om registrering av luftfartøy. For å bli re
gistrert må luftfartøyet ha norsk eier; se lo
vens§ 7. Denne paragrafen har også bestem
melser . om hvem som skal regnes som norsk 
eier. Påragrafen lyder: 

«Et luftfartøy kan bare bli registrert når det 
har norsk eier. Som norsk reknes: . 
a. den norske stat og innretninger som styres 

av staten, 
b. norske kommuner, 
c. norske statsborgere, 
d. stiftelser som har helt norsk styre med sete 

i Norge, 
e. foreninger og liknende sammenslutninger 

som har helt norsk styre med sete i Norge, 
og hvor minst to tredjedeler av medlem
mene er norske statsborgere eller likestilt 
med slike etter denne paragraf, 

f. aksjeselskaper . som har helt norsk styre 
med sete i Norge, og hvor norske statsbor
gere eller noen dermed likestilt etter denne 
paragraf eier aksjer svarende til minst to 
tredeler av aksl· ekapitalen og kan utøve 
stemmerett i se skapets generalforsamlins 
ger med minst to tredeler av alle stemmer, 

g. andre selskaper som utelukkende består av 
norske statsborgere eller noen dermed like
stilt etter denne paragraf. 

Når særlige grunner taler for det, kan Kon-

gen tillate at et fartøy blir registrert, selv om 
eieren ikke oppfyller vilkårene etter første 
ledd.» 

Når et luftfartøy er registrert etter denne 
loven, har det norsk nasjonalitet. Med norsk 
sivilt luftfartsselskap skal altså forstås et sel
skap som harluftfartøy som er registrert etter 
luftfartsloven. SAS er en sammenslutning av 
Det norske luftfartsselskap og tilsvarende sel
skaper i Danmark og Sverige.> Den delen av 
SAS-flåten som eies av Det norske luftfarts
selskap er således registrert etter luftfartslo• 
ven. 

Personell som er ansatt i et norsk luftfarts
selskap og gjør tjeneste i . utlandet, er pliktig 
trygdet. Det gjelder både besetning på fly, 
bakkemannskap og andre ansatte på konto
rene til de norske luftfartsselskapene i utlan
det. Det følger av utkastet at bestemmelsen 
bare gjelder dem som er bosatt i utlandet. 
Personer som er .ansatt i et norsk sivilt luft
fartsselskap og bor i Norge, er pliktige med
lemmer etter utkastets . § 2-2. 

Utkastets første ledd bokstav f om studenter 
i utlandet svarer til bestemmelsene i lovens § 
1-2 nr. 1 tredje ledd. Bestemmelsene om plik
tig trygd for visse studenter i utlandet kom inn 
i loven ved lov 14. desember 1984. Personkret
sen er norske statsborgere som studerer i ut
landet med lån eller stipend fra Statens låne
kasse for utdanning. 

Studenter som er utenlandske statsborgere, 
eller som ikke mottar lån eller stipend fra Sta
tens lånekasse for utdanning, er ikke omfattet 
av den pliktige trygden. Disse studentene må 
i dag søke om frivillig opptak etter de gene
relle forskriftene som er fastsatt etter lovens 
§ 1-4 bokstav b . 

Trygdedekningen for studentene som er 
pliktig trygdet omfatter alle lovens kapitler 
med unntak av kapittel 3 . om kontantstønad 
under sykdom og ved fødsel og kapittel 11 om 
ytelser ved yrkesskade. Disse personene har 
også rett til utvidet medisinsk stønad etter 
lovens § 2-8. Norske studenter som har søkt 
lån eller stipend, er ifølge loven trygdet til 
søknaden er endelig avgjort. Dette gjelder selv 
om de får avslag på søknaden~ Se for øvrig 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom/Sak 0 1-.00 
av 28. februar 1988, side 65-66. 

Utvalget foreslår en materiell endring, nem
lig at studenter som går inn under bestemmel
sen, skal ha fulle rettigheter etter loven, på 
samme måte som de andre personene i utkas
teL Utvalget mener det er rimelig at studenter 
i utlandet også skal være yrkesskadedekket 
under studiene, i likhet med studenter her i 
landet. Forslaget medfører en liten utvidelse, 
men får neppe særlig praktisk betydning. For-
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slaget er en lovteknisk forenkling. Det vil ikke 
få nevneverdige konsekvenser å ta med be
stemmelser om rett til sykepenger i utlandet. 
Dersom en student tar arbeid hos en uten
landsk arbeidsgiver i utlandet, går studenten 
ut av trygden, se utkastets § 2-13 andre ledd. 
Dersom en student tar sommerjobb i Norge, 
vil han eller hun bli trygdet som arbeidstaker 
her i landet. Det kan imidlertid være praktisk 
med engangsstønad ved fødsel til studenter i 
utlandet. Etter forslaget vil studenter i utlan
det få rett til engangsstønad ved fødsel etter 
utkastets § 5-6 og eventuelt fødselspenger et
ter utkastets §§ 5-2 til 5-4. Forslaget kan såle
des medføre en viss utvidelse i forhold til 
gjeldende rett. 

For øvrig svarer utkastet til gjeldende rett. 
Men vi har ikke tatt med i lovteksten fra hvil
ket tidspunkt den pliktige trygden skal gjelde. 
Det kan eventuelt presiseres i rundskriv. 

Utkastets første ledd bokstav g om personer 
i Forsvarets tjeneste svarer til bestemmelsene 
i forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
den 10. desember 1985 med hjemmel blant 
annet i folketrygdloven § 1-4 bokstav b. 

Forskriftenes § 2 lyder: 

«Personell i Forsvarets tjeneste i utlandet 
som fyller vilkårene i § 1, skal være trygdet 
etter lov om folketrygd etter bestemmelsene 
i disse forskrifter. Dette gjelder OS"Så for perso
nell som deltar i humanitære hJelpeaksjoner 
eller som er stillet til rådighet for De Forente 
Nasjoner.» 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
dele opp denne bestemmelsen, slik at de per
soner som går inn under andre punktum, tas 
inn i en egen bokstav. Se utkastets § 2-9 bok
stav h. 

De personer som her går inn under utkas
tets bokstav g, er i hovedsak menig personell 
som er beordret til tjeneste ved NATO-hoved
kvarteret i Brussel. Disse personene får godt
gjørelse fra NATO. Av den grunn kommer de 
ikke inn under bestemmelsen som gjelder 
personer ansatt i den norske stats tjeneste. 
Bestemmelsen i utkastets bokstav g gjelder 
ganske få personer, for de fleste av Forsvarets 
ansatte går inn under bestemmelsen i utkas
tets bokstav a om personer i den norske stats 
tjeneste. 

Utvalget har ikke tatt inn bestemmelsen i 
de gjeldende forskrifters § 3 tredje ledd om 
at departementet kan bestemme at særskilte 
grupper skal være helt eller delvis unntatt fra 
trygden. I utkastets § 2-5 er det foreslått en 
generell unntakshjemmel for personer som 
oppholder seg utenfor Norge. 

Utkastets første ledd bokstav h om militært 
personell står i dag i § 2 andre punktum i for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet · den 

10. desember 1985 med hjemmel i folketrygd
loven § 1-4 bokstav b. Besemmelsen er gjen
gitt i merknadene til utkastets første ledd bok
stav b. 

Utvalget har vurdert om denne bestemmel
sen også skal omfatte sivilt personell som del
tar i humanitære hjelpeaksjoner. Teksten i de 
gjeldende bestemmelser er ikke klar, for det 
går ikke fram om også sivilt personell ved si
vile humanitære hjelpeaksjoner utenlands 
skal regnes med. Forarbeidene til forskriftene 
(Sosialdepartementets brev til Rikstrygdever
ket av 8. mai 1973) viser at denne gruppen 
ikke skal omfattes av forskriftene. Utvalget 
ønsker ikke å gjøre noen realitetsendring her, 
og foreslår en presisering i teksten ved at «per
sonell» blir erstattet med «militærperson». 

Bestemmelsen gjelder først og fremst ver
vede militærpersoner til for eksempel FNs 
bataljon i Libanon. 

Utkastets første ledd bokstav i om personer 
utsendt av den norske stat står i dag i forskrif
ter fastsatt av Sosialdepartementet den 10. 
desember 1985 med hjemmel i folketrygdlo
ven § 1-4 bokstav b. Utkastet svarer til gjeld
ende rett, men vi har brukt betegnelsen «den 
norske stat» i stedet for «Departementet for 
utviklingshjelp». Det er uhensiktsmessig å 
lovfeste en bestemt etat her. Dersom det skjer 
organisasjonsmessige endringer, må en da 
endre loven. 

Utkastet her må ses i sammenheng med 
utkastets § 2-9 første ledd bokstav a om ar
beidstakere i den norske stats tjeneste i utlan
det. Utvalget har drøftet om formuleringen 
«som fredskorpsdeltaker eller som ekspert» 
kunne utelates i lovteksten. Ifølge opplysnin
ger fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker 
er det imidlertid nettopp disse gruppene be
stemmelsen er beregnet på. Fredskorpsdelta
kere og eksperter blir ikke regnet som ar
beidstakere i den norske stats tjeneste. Utval
get har derfor funnet det nødvendig å ta inn 
en særskilt bestemmelse om disse personene. 

Utkastets andre ledd inneholder felles vil
kår om forutgående trygdetid og tilknytning 
til det norske samfunnet for personer som 
nevnt i utkastets bokstaver g, h og i. Disse . er 
personer i Forsvarets tjeneste, militærperso
ner som er stilt til rådighet for De forente 
nasjoner, og personer som er utsendt av den 
norske stat. En tilsvarende bestemmelse står 
i dag i de to forskriftssettene som er nevnt 
innledningsvis i merknadene til denne . para
grafen. 

Lovteknisk er det mer hensiktsmessig å ta 
disse vilkårene inn i et eget ledd, og ikke 
gjenta dem for hvert av punktene i oppregnin
gen. Utvalget har ikke foreslått materielle 
endringer, selv om det både lovteknisk og i 
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praksis ville ha vært en betydelig forenkling 
å sløyfe disse vilkårene. 

Utkastets tredje ledd gjelder pliktig med
lemskap for ektefelle og barn som oppholder 
seg i utlandet sammen med forsørgeren. Be
stemmelser om ektefelle og barn står i dag i 
ulike forskriftssett: 

- Bestemmelser om ektefelle og barn til en 
person som nevnt i utkastets første ledd 
bokstav a og b står i § 2 i forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon den 18. desember 
1970 med hjemmel i folketrygdloven § 1-2 
nr. 3 første ledd. 

- Bestemmelser om ektefelle og barn til en 
person som nevnt i utkastets første ledd 
bokstavene g og h står i § 4 i forskrifter fast
satt av Sosiaddepartementet den 10. desem
ber 1985 med hjemmel i folketrygdloven § 
1-4 bokstav b. 

- Bestemmelser om ektefelle og barn til en 
person som nevnt i utkastets første ledd 
bokstav i står i § 4 i forskrifter fastsatt av 
Sosialdepartementet den 10. desember 1985 
med hjemmel i folketrygdloven § 1-4 bok
stav b og § 2-8 nr. 1 tredje ledd. 

Ektefelle og barn til personer som nevnt i 
utkastets bokstav e og f er etter de gjeldende 
regler ikke pliktig trygdet under opphold i 
utlandet, men de har rett til medisinsk stønad. 

Pliktig medlemskap for de persongrupper 
som er omhandlet i utkastets første ledd, er 
begrunnet i at den jobben de gjør i utlandet, 
har nær tilknytning til det norske samfunnet. 
I de tilfeller ektefelle og barn reiser til utlan
det sammen med forsørgeren, finner utvalget 
det naturlig at familien ses under ett. Utvalget 
kan imidlertid ikke se noen grunn til å be
handle ektefelle og barn til de ulike grupper 
forskjellig. Vi foreslår derfor at ektefelle og 
barn til alle de persongrupper som er nevnt i 
utkastets første ledd, blir pliktige medlemmer. 

I de någjeldende forskrifter er det et vilkår 
at ektefelle og barn til militærpersoner og til 
personer utsendt av Direktoratet for utvik
lingshjelp bor sammen med forsørgeren i ut
landet. Når det gjelder ektefelle og barn til 
arbeidstakere i den norske stats tjeneste, er 
det imidlertid ikke noe vilkår at de må bo 
sammen med forsørgeren i utlandet. 

Utvalget foreslår at det blir satt som gene
relt vilkår for pliktig medlemskap at ektefelle 
og barn bor sammen med den som er pliktig 
medlem i utlandet og forsørges av vedkomm
ende. For sjøfolks familiemedlemmer må kra
vet om å bo sammen med forsørgeren anses 
oppfylt dersom de bor sammen med sjøman
nen i de perioder han tilbringer hjemme når 
han er i land. Forutsetningen er at den familie-

rettslige stilling begrunner pliktig medlem
skap for ektefelle og barn. 

Forslaget innebærer en endring i innskrenk
ende retning for ektefelle og barn til en ar
beidstaker i den norske stats tjeneste, siden 
forslaget krever at vedkommende må bo sam
men med forsørgen. For øvrig innebærer for
slaget en materiell endring i utvidende ret
ning for de ektefeller og barn som i dag ikke 
kommer inn under bestemmelsen om pliktig 
medlemskap. Konsekvensen av forslaget er 
nemlig at disse ektefellene og barna blir selv
stendige medlemmer og opparbeider trygde
tid og derved rett til grunnpensjon selv om 
de ikke er bosatt i Norge. I dag har de bare 
rett til medisinsk stønad. 

Vi har ikke foreslått at det skal kreves at 
ektefelle og barn er norske statsborgere. I dag 
gjelder vilkåret om norsk statsborgerskap bare 
ektefeller og barn til statens lønnede tjeneste
menn. Utvalget mener det bør være like vil
kår for ektefelle og barn til alle personer som 
nevnt i utkastet. Forslaget kan føre til en liten 
utvidelse, men får neppe stor praktisk betyd
ning. 

Utvalget har drøftet den praktiske betydnin
gen av bestemmelsen i den gjeldende lovs § 
1-2 nr. 1 bokstav c om norske statsborgere som 
deltar i .en norskfangstekspedisjon eller arbei
der på en norsk fangststasjon. 

Utvalget kjenner ikke til at det finnes noen 
bemannede fangststasjoner i dag. Vi antar at 
bestemmelsen kan ha betydning for personer 
som deltar i selfangst. Som regel vil imidlertid 
disse personene være bosatt i Norge, og er da 
pliktig trygdet som bosatt, forutsatt at de ikke 
har utenlandsk arbeidsgiver. Personer som 
ikke er bosatt i Norge, regnes som arbeidsta
kere på norske skip og er omfattet av bestem
melsen i utkastets § 2-9 første ledd bokstav 
c. Vi er etter dette kommet til at særbestem
melsen om arbeidstakere som driver fangst, 
er av liten praktisk betydning, og foreslår at 
den blir opphevet. 

utkastets § 2-10 Frivillig medlemskap for 
personer utenfor Norge 

En person som er bosatt utenfor Norge, og 
som ikke er medlem i trygden etter bestemmel
sene i dette kapitlet, har rett til å bli medlem 
dersom han eller hun 
a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt hos 

en arbeidsgiver som har ansvar for å 
melde vedkommende inn i arbeidstakerre
gisteret (se § 24-2), 

b) studerer ved universitet elter høgskole i 
utlandet, 

c) har et offentlig oppdrag eller et offentlig 
stipend i utlandet, 
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d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven 
og har minst 30 års trygdetid (se § 3-14), 

e) er ektefelle eller barn til en norsk statsbor
ger som er i den norske stats tjeneste i ut
landet, eller 

j) er ektefelle eller barn til en arbeidstaker 
hos en norsk statsborger som er i den 
norske stats tjeneste i utlandet. 

Også andre personer enn de som går inn 
under første ledd, kan tas opp ·i trygden når 
særlige grunner gjør det rimelig. 

Det er et vilkår for medlemskap at ved
kommende har vært medlem i trygden i minst 
tre av de siste fem kalenderårene.før søknads
tidspunktet, og at han eller hun har nær til
knytning til det norske samfunnet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som er medlem i tryg
den etter første eller andre ledd, kan bli med
lemmer med samme trygdedekning som for
sørgeren. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om .frivillig trygdedekning 
under opphold utenfor Norge finnes i dag i 
forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 
10. desember 1985 med hjemmel i folketrygd
loven § 1-4 bokstav b. 

Etter folketrygdloven § 1-4 bokstav b kan 
departementet etter søknad bestemme at den 
som ikke er trygdet etter bestemmelsene i § 
1-2, jf. § 1-3, skal være helt eller delvis tryg
det etter nærmere regler når vedkommende 
oppholder seg utenfor riket, har vært trygdet 
i minst tre av de siste fem kalenderårene før 
søknadstidspunktet og har nær tilknytning til 
det norske samfunnet eller til norsk nærings
liv. 

Sosialdepartementet har fastsatt tre for
skriftssett med hjemmel i folketrygdloven § 
1-4 bokstav b. To av forskriftssettene gjelder 
medlemskap i trygden for spesielle grupper. 
Det dreier seg om personell i Forsvaret og om 
personer som er fredskorpsdeltakere m.v. 
Disse personene er i realiteten pliktig trygdet, 
se merknadene til utkastets § 2-9. 

Det tredje forskriftssettet regulerer «adgang 
til å bli frivillig trygdet etter lov om folketrygd 
under opphold utenfor riket». 

Forskriftenes § 1 angir personkretsen. Det 
er de som har vært trygdet i minst tre av de 
siste fem kalenderårene før søknadstidspunk
tet, og som har nær tilknytning til det norske 
samfunnet eller til norsk næringsliv. 

Den som er trygdet og som tar midlertidig 
opphold i utlandet, vil fortsatt være trygdet 
som bosatt etter lovens § 1-2 nr. 1. Disse for
skriftene er derfor bare aktuelle for trygdede 
som bosetter seg i utlandet. 

Etter forskriftenes § 2 har den som opphol
der seg utenfor riket uten å være trygdet etter 
bestemmelsene i folketrygdloven § 1-2, og 
som fyller de generelle vilkårene om forutgå
ende trygdetid og tilknytning til riket, rett til 
å bli trygdet, dersom vedkommende 

«a. er ansatt ved virksomhet med hovedsete i 
Norge, 

b. studerer ved utenlandsk universitet eller 
høyskole, 

c. oppholder seg i utlandet i offentlig OJ)p
drag eller mea offentlig stipendium, eller 

d. mottar pensjon fra folketrygden og har 
minst 30 års trygdetid etter fylte . 16 år, 
hvorav minst 10 år umiddelbart forut for 
søknaden om opptak.Som trygdetid med
regnes også tidsrom før 1967 da vedkomm
ende fylte de vilkår som er satt i folke
trygdlovens § 1-2, jfr. § 1-3, for å være 
trygdet.» 

Etter forskriftenes § 3 kan andre personer 
enn de som har rett til å bli tatt opp i trygden 
etter § 2, også bli trygdet under opphold uten
for Norge dersom de fyller vilkårene i forskrif
tenes § 1 om nær tilknytning til riket og det 
ellers finnes rimelig. Etter praksis kan blant 
andre personer som er ansatt i internasjonale 
organisasjoner, bli tatt opp i trygden etter for
skriftenes § 3. 

Etter forskriftenes § 4 skal også søkerens 
ektefelle og barn under 18 år bli trygdet så
fremt det ikke er avgjørende grunner som ta
ler imot at de blir med i trygden. Indirekte 
går det fram av denne paragrafen at de gene
relle vilkårene om forutgående trygdetid og 
tilknytning til Norge også skal gjelde for ekte
feller. Det er imidlertid presisert at disse vil
kårene ikke skal gjelde for barn. 

Forskriftenes § 6 gjelder omfanget av den 
trygdedekningen som den frivillige trygden 
gir etter disse forskriftene. Denne trygdedek
ningen er nærmere omtalt i utkastets § 2-11. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd går i dag fram av for

skriftenes § 2. Bestemmelsen gjelder dem som 
ikke er pliktige medlemmer etter folketrygd
loven. Utvalget har presisert at søkeren må 
være bosatt i utlandet. Hvis utenlandsopphol
det skal vare over ett år, vil vedkommende 
bli ansett som bosatt i utlandet. Skalopphol
det vare under ett år, vil vedkommende fort
satt bli ansett som bosatt her i landet, og være 
pliktig medlem etter lovens hovedregel, se 
utkastets § 2-2. Dette gjelder også dersom et 
medlem som er bosatt i Norge, tar midlertidig 
arbeid i utlandet eller på et utenlandsk skip 
for en arbeidsgiver som plikter å betale ar
beidsgiveravgift av lønnen. Men dersom ved
kommende ellers tar arbeid hos en arbeidsgi
ver i utlandet, opphører det automatiske med-
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lemskap i trygden ved utreise, selv om opp
holdet skal vare under ett år. Dette følger i 
dag av bestemmelsene i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 24. mai 1985 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 tredje 
ledd bokstav a. 

Det følger av det ovenstående at det er aktu
elt med frivillig opptak bare for personer som 
ikke lenger er medlemmer som bosatt. De 
personer som er nevnt i oppregningen, har 
rett til å bli tatt opp i trygden hvis de fyller 
vilkårene i denne paragrafen. 

Utkastets første ledd bokstav a omhandler 
arbeidstakere som er bosatt utenlands, og som 
er ansatt hos en arbeidsgiver som er registrert 
i Norge (se § 24-2). Disse arbeidstakerne skal 
ha rett til å bli tatt opp som frivillige medlem
mer i trygden. Forslaget svarer til forskrifte
nes § 2 bokstav a, men vi har erstattet kravet 
om at arbeidsgiverens virksomhet må ha ho
vedsete i Norge, med at arbeidsgiveren må 
være registrert i arbeidsgiverregisteret. Vi vi
ser i den forbindelse til utkastets § 2-3 og § 
24-2. 

Utvalget vil peke på at det her dreier seg 
om arbeidstakere som er stasjonert i utlandet 
for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, dvs. 
en arbeidsgiver som driver firma i Norge, og 
som er registrert her. Slike personer omtales 
ofte som utsendte arbeidstakere. Arbeidsta
kere som er ansatt · hos en arbeidsgiver som 
befinner seg i Norge, og som vanligvis utfører 
arbeidet sitt i Norge, er ikke omfattet av utkas
tet. Slike arbeidstakere er som nevnt foran 
medlemmer fordi de er bosatt i Norge. De 
mister ikke sittmedlemskap i trygden selv om 
de midlertidig befinner seg på et arbeidsopp
drag i utlandet. 

Utkastets første ledd bokstav b gjelder stu
denter som studerer i utlandet og som ikke 
kommer inn under bestemmelsen om pliktig 
medlemskap etter utkastets § 2-9 bokstav f. 
Bokstav b er av betydning for personer som 
ikke har lån eller stipend fra Statens lånekasse 
for utdanning. Disse personene skal ha rett til 
å bli tatt opp som frivillige medlemmer. For
slaget svarer til forskriftenes § 2 bokstav b. 

Utkastets første ledd bokstav c gjelder rett 
til frivillig medlemskap for dem som er i ut
landet i offentlig oppdrag eller med offentlig 
stipend. Forslaget svarer til forskriftenes § 2 
bokstav c. 

Utkastets første ledd bokstav d gjelder rett 
til frivillig medlemskap for personer som bor 
i utlandet og mottar folketrygdpensjon. Folke
trygdpensjonistene har rett til frivillig med
lemskap dersom de tidligere har opptjent 30 
års trygdetid. Forslaget svarer for øvrig til for
skriftenes § 2 bokstav d. Vi har ikke krevd 10 
års umiddelbart forutgående trygdetid. Vi 

mener det bør være tilstrekkelig å kreve 30 
års trygdetid,. i tillegg til kravet om medlem
skap i tre av de siste fem årene; Forslaget 
innebærer en liten utvidelse, men er en admi
nistrativ forenkling. 

Utkastets første ledd bokstave og f gjelder 
rett til frivillig medlemskap for ektefelle og 
barn til en norsk statsborger som er i den 
norske stats tjeneste utenfor Norge, og for 
ektefelle og barn til · en som er arbeidstaker 
hos en norsk statsborger som er i den norske 
stats tjeneste utenfor Norge. Det er her tale 
om ektefeller og barn som ikke forsørges av 
«hovedpersonen», og som derfor ikke kommer 
inn under utkastets § 2-9 tredje ledd. Forsla
get svarer til forskriftenes § 4. 

Utkastets andre ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 3. Også andre personer enn de 
som er omhandlet i utkastets første ledd bok
stavene a til f kan gis medlemskap i trygden 
når særlige grunner gjør det rimelig. Utvalget 
har tatt inn en særlig bestemmelse om dette 
i andre ledd. Vi har drøftet om det er nødven
dig å spesifisere nærmere i lovteksten hvilke 
personer som kan tas opp som frivillige med
lemmer etter andre ledd. Vi er kommet til at 
det er tilstrekkelig med en generell formule
ring om særlige grunner, i tillegg til kravet i 
tredje ledd om en nær tilknytning til det 
norske samfunnet. 

I utkastets tredje ledd er det presisert at det 
er et vilkår for rett til å tegne frivillig medlem
skap etter denne paragrafen at søkeren har 
vært medlem i trygden i minst tre av de siste 
fem årene før søknadstidspunktet. Dessuten 
kreves det nær tilknytning til det norske sam
funnet. Forslaget svarer til forskriftenes § 1. 

Utvalget har vurdert om vi skulle ta inn en 
presisering om at botid i et land som Norge 
har inngått avtale om sosial trygghet med, 
skal likestilles med medlemskap i trygden i 
forhold til kravet om forutgående medlem
skap. 

Utvalget er kjent med at de gjeldende for
skrifter har ført til at personer som har stu
dert i land som Norge har inngått avtale med, 
ikke har søkt om frivillig trygd fordi de hadde 
rett til medisinsk stønad etter en avtale om 
sosial trygghet, og derfor ikke hadde behov for 
frivillig trygd. Men ved søknad om frivillig 
trygd i forbindelse med arbeid i utlandet se
nere er de så blitt nektet å tegne frivillig trygd 
fordi de ikke fyller vilkåret om forutgående 
trygdetid. 

Før 1985 kunne norske statsborgere tegne 
frivillig trygd uten hensyn til hvor lenge de 
hadde vært trygdet på forhånd. Da vilkårene 
for å tegne frivillig trygd ble endret og knyt
tet til forutgående trygdetid i stedet for til 
statsborgerskap, var det ikke meningen å inn-
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skrenke adgangen til å tegne slik trygd. Rent 
lovteknisk burde alle avtalene om sosial 
trygghet ha en bestemmelse om likestilling 
av botid i et avtaleland med trygdetid etter 
folketrygdloven når det skal avgjøres om en 
søker fyller inngangsvilkårene for rett til fri
villig trygd. Det er ikke vanlig at lover har 
bestemmelser om forholdet til avtaler. Utval
get vil derfor ikke foreslå en slik bestemmelse 
i utkastet. Men vi vil peke på at lovteksten 
bør kunne tolkes utvidende på dette punktet. 
Dersom loven blir praktisert strengt etter sin 
ordlyd vil noe av hensikten med avtalene om 
sosial trygghet blir svekket. 

I utkastets fjerde ledd er det presisert at 
ektefelle og barn til en person· som er tatt opp 
i trygden etter bestemmelsene i. første eller 
andre ledd, kan få samme trygdedekning som 
søkeren. Utvalget foreslår at det blir satt som 
vilkår at vedkommende bor sammen med og 
forsørges av ektefellen. Utkastet svarer stort 
sett til forskriftenes § 4. 

utkastets § 2-11 Trygdedekning ved frivil
lig medlemskap utenfor 
Norge 

En person som er frivillig medlem etter be
stemmelsene i § 2-10, kan få følgende trygde
dekning: 
a) stønad ved helsetjenester etter kapittel 13 
b) pensjon etter kapittel 10, 11 eller 12, eller 
c) full trygdedekning etter loven med unntak 

av ytelser ved yrkesskade. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om trygdedekningen ved fri
villig trygd står i dag i § 6 i forskrifter om 
adgang til å bli frivillig trygdet etter lov om 
folketrygd under opphold utenfor riket, fast
satt av Sosialdepartementet den 10. desember 
1985 med hjemmel i folketrygdloven § 1-4 

. bokstav b. Forskriftenes § 6 Jyder: 

«Trygd etter disse forskrifter skal gjelde 
enten 
a. medisinsk stønad m.v. etter lovens kapittel 

2 og gravferdshjelp etter kapittel 9, 
b. stønad og pensJon etter lovens kapitler 4, 

5, 7-10 og 12, eller 
c. stønad og pensjon etter lovens kapitler 2, 

4, 5, 7-10 og 12. 
Hvis særlige grunner taler for det, kan Riks

trygdeverket samtykke i at trygd etter første 
ledd bokstav a eller c også ska1 gjelde syke
penger m.v. etter lovens kapittel 3 og at try-gd 
etter første ledd bokstav b og c også slfal 
gjelde ytelser ved yrkesskade etter lovens ka
pittel 11.» 

De ulike former for trygdedekning som det 
etter gjeldende rett kan ::;økes om, kan syste
matiseres i følgende åtte alternativer: 

a) medisinsk stønad og gravferdshjelp etter 
lovens kapitler 2 og 9 

b) medisinsk stønad, gravferdshjelp og syke
penger etter lovens kapitler 2, 9 og 3 

c) stønad og pensjon etter lovens kapitler 4, 
5, 7 til 10 og 12 

d) . stønad og pensjon etter lovens kapitler 4, 
5, 7 til 10, 11 og 12 

e) stønad og pensjon etter lovens kapitler 2, 
4, 5, 7 til 10 og 12 

t) stønad og pensjon etter lovens kapitler 2, 
3, 4, 5 ,7 til 10 og 12 

g) stønad og pensjon etter lovens kapitler 2, 
4, 5, 7 til 10, 11 og 12, eller 

h) stønad og pensjon etter lovens kapitler 2, 
3, 4, 5, 7 til 10, 11 og 12. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener loven blir mer oversiktlig 

ved at man tar.inn en egen paragraf som om
handler trygdedekningen ved frivillig med
lemskap. 

Alle alternativene som forskriftene i dag 
hjemler for trygdedekning ved frivillig trygd, 
er svært kompliserende. Utvalget finner ikke 
grunn til å ha så mange alternativer, og fore
slår av forenklingsgrunner følgende alternati
ver for trygdedekning for frivillige medlem
mer i utlandet: 
a) stønad ved helsetjenester etter utkastets 

kapittel 13 
b) pensjon etter utkastets kapitler 10 til 12, 

eller 
c) full trygdedekning etter loven, men med 

unntak av ytelser ved yrkesskade etter ut
kastets kapittel 17. 

Ifølge praksis blir det sjelden innvilget fri
villig trygd med yrkesskadedekning i utlan
det, da det er vanskelig å føre den nødvendige 
kontroll. Utvalget foreslår å opprettholde 
denne ordningen. 

utkastets § 2-12 Medlemskap som gir tryg
dedekning bare ved yrkes
skade og dødsfall 

En utenlandsk statsborger som ikke er bo
satt i Norge, er pliktig medlem i trygden med 
rett til ytelser ved yrkesskade og dødsfall der
som han eller hun er arbeidstaker 
a) på et norskregistrert skip i utenriksfart 
b) på et norsk fiskefartøy 
c) på en norskregistrert boreplattform uten

for den norske delen av kontinentalsokke
len, eller 

d) i et norsk sivilt luftfartsselskap. 
Ved yrkesskade (se kapittel 17) har et med

lem som nevnt i første ledd rett til sykepenger 
etter kapittel 4, overgangsstønad ved sykdom 
etter kapittel 7, uførepensjon etter kapittel 10, 
etterlattepensjon etter kapitel 11, stønad ved 
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helsetjenester etter kapittel 13 og menerstat
ning etter kapittel 18. Ved dødsfall har med
lemmet rett til gravferdsstønad etter kapittel 
16. 

En utenlandsk statsborger som ikke er bo
satt i Norge, er likevel unntatt fra medlem
skap etter bestemmelsen i første ledd dersom 
han eller hun er arbeidstaker hos en uten
landsk arbeidsgiver på et norskregistrert crui
seskip. 

En utenlandsk statsborger som har vært 
ansatt på et norskregistrert skip, skal fortsatt 
være medlem i trygden . under en hjemreise 
som rederen bekoster etter at tjenesten er slutt. 

Merknader 
Bestemmelser om trygdedekning ved døds

fall og yrkesskade for utenlandske statsbor
gere på norske skip, norske fiskefartøy og 
norske luftfartselskap står i dag folketrygdlo
ven § 1~2 nr. 2. 

Bestemmelsen ble endret ved lov 26. mai 
1989 nr. 24. Utvalget har ikke hatt anledning 
til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 1-2 nr. 2 lyder: 
. «Trygdet etter de~ne . lov med rett til stønad 

etter kapitlene 9 og 11 er foruten som nevnt 
i nr. 1 også den som ikke er norsk statsborger 
og som: 
a) er ansatt på norsk skip i utenriksfart, 
b) arbeider på norskfiskefartøy, i norskfangs
tekspedisjon, på norsk fangststasjon eller som 
flyvende personen eller stasjonsbetjening i 
norsk sivilt luftfartsselskap. 

Ved sykdom som skyldes yrkesskade som 
går inn under kapittel 11, har trygdet .som 
nevnt også rett til stønad etter bestemmelsene 
i kapitlene 2, 3 og 5. . . . 

Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd, 
bokstav a, kan Kongen bestemme at arbeids
takere som på særlige vilkår gjør tjeneste 
ombord istedenfor eller i tillegg til vanlig 
mannskap skal være unntatt fra trygden eller 
bare skal ha rett til visse former for stønad. 

Kongen gir regler om og i hvilken utstrek
ning personer som nevnt i første ledd skal 
være trygdet med rett til stønad etter kapittel 
4.» 

Det er litt uklart etter gjeldende lovtekst 
hva som menes med ansatt på skip/fartøy. Det 
mest naturlige er å forstå det som ansatt i 
norsk rederi, norsk luftfartsselskap osv. Men 
det er enkelte som tolker dette slik at det av
gjørende er om en arbeidstaker faktisk arbei
der på et norsk skip, uansett hvem han eller 
hun er ansatt hos. 

Redigeringen av deri gjeldende lovs § 1-2 
nr. 2 kan virke forvirrende. Første ledd viser 
at utenlandske sjømenn på norske skip og 
visse andre grupper har «rett til stønad etter 
kapitlene 9 og 1 h. Av andre ledd går det fram 
at de samme persongruppene har «rett til stø-

nad etter· bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 
5». I andre ledd står det dessuten uttrykkelig 
at det må foreligge yrkesskade for at rett til 
stønad etter · de nevnte kapitler skal oppstå. 
Av ordlyden i andre ledd kan det synes som 
om det ikke ytes stønad etter kapittel 8 om 
uførepensjon og kapittel 10 om ytelser til et
terlatte. Men det følger av kapittel 11 at yrkes-

. skadde også har rett til disse ytelsene, jf. §§ 
11-5 og 11-9. 

I første ledd står det ikke uttrykkelig at det 
må foreligge yrkesskade, men stønad etter 
kapittel 11 forutsetter et slikt vilkår. I kapittel 
11 er det for øvrig bare en særskilt stønads
form, nemlig yrkesskadeerstatningen, se fol
ketrygdloven § 11-8. Dessuten er det særreg
ler i kapittel 11 om stønad etter kapitlene 8 
og 10, se §§ llc5, 11-6 og 11-9. Bestemmelsen 
i § 1-2 nr. 2 første ledd må forstås slik at det 
er et vilkår for rett til stønad. etter disse kapit
lene at det foreligger yrkesskade. En annen 
tolkning vil føre til en sterk utvidelse av uten
landske sjømenns trygdedekning. Lovgiverne 
kan ikke ha ment å foreta en slik utvidelse, 
siden spørsmålet ikke er omtalt i forarbeidene. 

Når det gjelder spørsmålet om rett til stønad 
etter kapittel 9, er det noe mer tvilsomt om 
det skal kreves at dødsfallet skyldes yrkes
skade. Etter bestemmelsens ordlyd er det ikke 
noe krav om at det skal foreligge en yrkes
skade, for rett til stønad etter .kapittel 9. Slik 
praktiserer også trygdeetaten regelen. 

Ved kongelig resolusjon den 18. desember 
1970 ble det med hjemmel i folketygdloven§ 
1-2 nr. 2 tredje ledd gitt bestemmelser om 
begrenset trygdedekning for visse grupper 
utenlandske sjømenn som ellers er unntatt fra 
trygden. Forskriftenes § 1 lyder: 

«Den som ikke er norsk statsborger og ikke 
bosatt i riket, og som i stedet for eller i tillegg 
til vanlig mannskap . 
a) er antatt til tjeneste t>å norsk cruiseskip av 

utenlandsk arbeidsgiver og lønnet og in
struert av denne 

b) driver selvstendig virksomhet på norsk 
cruiseskip eller 

c) på særlige vilkår er antatt til tjeneste på 
norsk skip spesielt for den tid skipet går i 
fart på det fjerne østen eller i tropiske far
vann 

skal være unntatt fra trygd etter folketrygdlo
vens kapitler 9 og 11. 

Personer . som nevnt i første ledd bokstav c 
· skal likevel ved yrkesskade ha rett til syke
husbehandling etter folketrygdlovens kapittel 
2. Dør vedkommende som følge av skaden, 
skal rederen ha rett til å få refundert fra tryg
den eventuelle utgifter til begravelse, som han 
har bekostet i henhold til sjømannslovens § 
31, jfr. § 32i etter bestemmelsene om grav
ferdshjelp i ov om folketrygd § 9-1. 

Departementet kan gi nærmere regler om 
hva som skal anses som særlige vilkår etter 
bestemmelsen i første ledd bokstav c.» 
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Forskriftene gjelder unntak fra pliktig trygd 
for sjøfolk som ikke kan sies · å være ansatt på 
norske skip. Ordlyden i forskriftene er noe 
misvisende, for det ser ut som om disse perso
nene bare skal være unntatt fra folketrygdlo
ven kapittel 9 og 11. Men det følger av folke
trygdlovens regelverk for øvrig at utenlandske 
sjømenn på norske skip er trygdet med rett 
til stønad bare etter disse kapitlene. 

Personer som nevnt i forskriftenes bokstav 
a er ansatt i utenlandske selskap, men utfører 
arbeid på norske skip. De har ikke noe direkte 
arbeidstakerforhold til andre enn sin uten
landske arbeidsgiver. 

Forskriftenes bokstav b gjelder utlendinger 
som er bosatt i utlandet, og som driver selv
stendig næringsvirksomhet på norske cruise
skip. Bestemmelsen om begrenset trygdedek
ning gjelder bare arbeidstakere. Selvstendig 
næringsdrivende faller under alle omstendig
heter utenfor. 

Personer som nevnt i forskriftenes bokstav 
c hører ikke til det egentlige mannskap om 
bord. Bestemmelsen er blitt anvendt for øst
asiatisk mannskap som på særlige vilkår er 
ansatt på norske skip i den tid skipet går i 
fart på Det fjerne østen eller tropiske farvann. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd omhandler personkret

sen, som er utenlandske statsborgere, som 
ikke er bosatt i Norge. De er pliktig trygdet 
med rett til ytelser ved yrkesskade og døds
fall dersom ett av vilkårene i bokstavene a til 
der oppfylt. Dette er i samsvar med den gjeld
ende lov § 1-2 nr. 2 første ledd. Bokstavene 
a, b og d svarer stort sett til bestemmelsene i 
folketrygdloven § 1-2 nr. 2. «Norskregistrert 
skip» som nevnt i utkastets . bokstav a, betyr 
det samme her som i utkastets § 2-9. Det vil 
si at bestemmelsen både omhandler skip som 
er registrert i det ordinære skipsregisteret 
(NOR) og i det norske internasjonale skipsre
gisteret (NIS). Ved lov 26. mai 1989 nr. 24 ble 
bestemmelsen endret, slik at den ikke lenger 
skal omfatte utenlandske sjøfolk på NIS-skip 
eller utenlandske sjøfolk på NOR-skip som er 
ansatt hos utenlandske arbeidsgivere. Bestem
melsen vil først tre i kraft når det er etablert 
en tvungen forsikringsordning for disse perso
nene. Vi viser til Ot.prp. nr. 51 for 1988-89. 

Etter den gjeldende lov er også utenlandske 
statsborgere som arbeider i en norsk fangstek
spedisjon eller på en norsk fangststasjon, plik
tige medlemmer med begrenset trygdedek
ning. Denne bestemmelsen har liten praktisk 
betydning i dag, og utvalget foreslår at den 
går ut. De personer det gjelder, kan omfattes 
av utkastets første ledd bokstav a. For øvrig 

viser vi til kommentarene til utkastets § 2-9 
første ledd om pliktig medlemskap i utlandet. 
Der omtaler vi den tilsvarende gruppen som 
er norske statsborgere. 

Utkastets første ledd bokstav c er nytt. Som 
nevnt i merknadene til utkastets § 2-8 om 
trygd på kontinentalsokkelen er det i dag ikke 
gitt særregler om trygdeforholdene i oljevirk
somheten til havs. Etter utvalgets mening er 
det naturlig at utenlandske arbeidstakere på 
norske boreplattformer utenfor den norske 
delen ·. av kontinentalsokkelen, behandles på 
samme måte som utenlandske arbeidstakere 
på norske skip i utenriksfart. Vi viser til merk
nadene til utkastets § 2-9 bokstav d. Forslaget 
er i samsvar med gjeldende praksis. 

Utkastets andre Ledd omhandler trygdedek
ningen og svarer til den gjeldende lovs § 1-2 
nr. 2 første og andre ledd. Som nevnt foran 
er lovteksten noe uklar i dag når det gjelder 
retten til gravferdsstønad. 

Utvalget foreslår . derfor at lovteksten blir 
presisert på dette punktet ved en klargjøring 
av at trygdedekningen gjelder gravferdstønad 
generelt. Vi har dessuten listet opp alle de 
stønadene som kan ytes ved en yrkesskade. 

Utkastets tredje ledd svarer til bestemmel
sen i § 1 første ledd i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 18. desemer 1970 med 
hjemmel i lovens § 1-2 nr. 2. Bestemmelsene 
er noe forenklet. 

Det er lite hensiktsmessig å ha særbestem
melser om unntak fra trygden for personer 
som er ansatt på et skip bare i den tid det går 
på Det fjerne østen eller i tropiske farvann. 
Det er her tale om østasiatisk mannskap. Tidli
gere ble slikt mannskap ansatt på særkontrak
ter som kun gjaldt for en gruppe sjøfolk, ikke 
for individer. Ordningen er foreldet. Utvalget 
foreslår at bestemmelsen blir tatt ut av forenk
lingshensyn. Det innebærer at disse perso
nene kommer .inn under bestemmelsen i ut
kastets § 2-12. Utvalget vil dessuten peke på 
at bestemmelsen virker lite rimelig overfor 
utenlandsk arbeidskraft. Bestemmelsen · har 
dessuten vært til hinder for at Norge kan rati
fisere ILO-konvensjon nr. 121 om yrkesskade
trygd. 

Utkastets fjerde ledd svarer til § 3 i forskrif
ter fastsatt ved kongelig resolusjon den 18. 
desember 1970 med hjemmel i lovens § 1-2 
nr. 3 tredje ledd bokstav b. Bestemmelsen 
gjelder fortsatt medlemskap etter tjenestens 
opphør. Systematisk burde den egentlig stå i 
utkastets § 2-15 om fortsatt medlemskap. Ut
valget antar imidlertid at det letter oversikten 
å ha bestemmelsen sammen med de øvrige 
bestemmelser om medlemskap med begren
set trygdedekning for utenlandske statsbor
gere som er bosatt i utlandet. 
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Utkastets § 2-13 Opphør av pliktig medlem
skap 

Pliktig medlemskap i trygden opphører der
som medlemmet 
a) har oppholdt seg i utlandet i 12 måneder, 

eller 
b) tar opphold i utlandet som skal vare mer 

enn 12 måneder. 
Pliktig medlemskap i trygden opphører 

straks når medlemmet kommer i arbeid i ut
landet eller på et skip som er registrert i utlan
det. Dette gjelder ikke når vedkommende tar 
arbeid hos en arbeidsgiver som er registrert i 
Norge. 

Merknader 
Gjeldende . rett 

Bestemmelser om trygdedekning under 
midlertidig opphold i utlandet står i dag i for
skrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
24. mai 1985, med hjemmel i folketrygdloven 
§ 1-2 nr. 3 tredje ledd bokstava. Forskriftenes 
§ 1 lyder: 

«Den som er bosatt i riket og ikke er unn
tatt fra folketrygden etter folketrygdlovens § 
1-3 annet ledd, skal være fortsatt trygdetun
der midlertidig fravær fra riket. Som midlerti
dig regnes fravær fra riket som varer i inntil 
12 måneder. 

Trygden opphører hvis vedkommende kom
mer i inntektsgivende ervervsvirksomhet i 
utlandet, jfr. dog § 2, eller tiltrer tjeneste på 
utenlandsk skip. B:vis særlige grunner taler 
for det, kan Rikstrygdeverket eller den det 
bemyndiger dispensere fra denne bestem
melse og 1rnn i tilfelle sette som vilkår at ved
kommende betaler medlemsavgift som fast
settes for frivillig trygd etter follcetrygdlovens 
§ 1-4.» 

Det følger av forskriftenes § 1 første ledd 
at den som er trygdet som bosatt, fortsatt skal 
være trygdet under midlertidig fravær fra lan
det som varer opptil 12 måneder. Denne be
stemmelsen kan anses som en definisjon av 
begrepet bosatt. Man er altså fortsatt trygdet 
som bosatt i Norge hvis utenlandsoppholdet 
skal vare mindre enn ett år. 

Etter forskriftenes § 1 andre ledd opphører 
trygdemedlemskapet dersom vedkommende 
kommer i inntektsgivende ervervsvirksomhet 
i utlandet. Det er noe uklart hva som menes 
med inntektsgivende arbeid i utlandet. Hjem
melen til å gi disse forskriftene ble tatt inn i 
folketrygdloven i forbindelse med inkorpore
ringen av syketrygdloven i 1970, se lov 19. 
juni 1970 nr. 67. Det ble imidlertid ikke sagt 
noe i forarbeidene (Ot.prp. nr. 42 for 1969-70) 
om opphør av trygdemedlemskap for personer 
som kommer i inntektsgivende arbeid i utlan
det. 

Trygdens omfang er omtalt på side 3 i pro-

pos1sJonen. Personkretsen i· folketrygdloven 
skulle svare til syketrygdlovens personkrets. 

Syketrygdloven hadde også som hovedregel 
at bosatte var medlemmer. Vi viser til syke
trygdloven § 1. I denne loven var det ikke noe 
unntak for personer som tok tjeneste i utlan
det. Men etter syketrygdloven § 23 gjaldt 
medlemskap som bosatt bare i tre måneder 
under midlertidig opphold i utlandet. Det in
nebar i realiteten at det ikke var tilstrekkelig 
å være bosatt her for å være syketrygdet. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom/sak 
01-00 av 28. februar 1988 omtales forskriftene 
til lovens§ 1-2 nr. 3 tredje ledd. Det heter her 
at både inntekt i og utenfor tjenesteforhold 
og selvstendig næringsvirksomhet regnes som 
«inntektsgivende ervervsvirksomhet». Men 
det omtales ikke nærmere hva som skal for
stås med «i utlandet», om det menes fast ar
beid i utlandet, eller om det også gjelder mid
lertidig arbeid. Rikstrygdeverket sier imidler
tid: «Næringsdrivende som driver selvstendig 
næring i Norge antas ikke å gå ut av trygden 
om de som ledd i virksomheten i Norge utfø
rer noe arbeid i utlandet.» Dette er også rime
lig. Det følger av de samme forskrifters § 2 
at «den som under midlertidig tjeneste i utlan
det arbeider for arbeidsgiver som plikter å 
svare arbeidsgiveravgift av vedkommendes 
lønn etter folketrygdlovens § 16-3, skal fort
satt være trygdet». 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men er omformulert slik at det nå er en ren 
opphørsbestemmelse. Utvalget har ikke tatt 
med forskriftenes § 1 første ledd her. Vi me
ner det er unødvendig å ha særregler for dem 
som midlertidig oppholder seg i utlandet, uan
sett om de arbeider eller ikke. Det følger av 
lovens alminnelige bestemmelser at den som 
er bosatt, er trygdet. Bosatt er man fortsatt, 
selv om man midlertidig oppholder seg i ut
landet. Det skulle ikke være avgjørende om 
man utfører arbeid under utenlandsopphol
det, så lenge ikke arbeidsgiveren også befin
ner seg i utlandet. Av informasjonshensyn har 
utvalget presisert i utkastets § 2-2 at medlem
skap som bosatt opprettholdes under midlerti
dig opphold i utlandet som ikke skal vare mer 
enn 12 måneder. 

Utkastet bygger på Rikstrygdeverkets prak
sis. 

Utkastets første ledd bokstav a gjelder de 
personer som tar opphold i utlandet, uten at 
det på forhånd er klart om oppholdet vil vare 
mer enn 12 måneder. Dersom oppholdet 
strekker seg over lengere tid enn 12 måneder, 
vil medlemskapet i trygden falle bort når det 
er gått 12 måneder. Medlemskapet faller også 
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bort når det under utenlandsoppholdet blir 
klart at oppholdet vil vare utover 12 måneder. 

Etter utkastets første . ledd bokstav b faller 
medlemskapet i trygden straks bort når det 
før utreisen er klart at oppholdet skal vare 
mer enn 12 måneder. Det samme vil gjelde for 
de tilfeller som går inn under bokstav a, slik 
at medlemskapet vil falle bort fra det tids
punkt det blir klart at oppholdet vil vare mer 
enn 12 måneder. 

Utkastets andre ledd finnes i dag i § 1 andre 
ledd i forskriftene til lovens § 1-2 nr. 3 tredje 
ledd. Utvalget har presisert at medlemskapet 
opphører straks når medlemmet tar arbeid i 
utlandet og arbeidsgiveren ikke er registrert i 
Norge. Det samme gjelder når en arbeidstaker 
tar arbeid på et skip som er registrert i utlan
det, og arbeidsgiveren ikke er registrert her i 
landet. Det vil si at trygdeforholdet opphører 
når en arbeidstaker tar arbeid hos en arbeids
giver som har sitt driftssted i utlandet og ikke 
er registrert i det norske arbeidsgiverregiste
ret. 

Som nevnt ovenfor følger det av Rikstryg
deverkets praksis at en selvstendig nærings
drivende som driver selvstendig næring i 
Norge, ikke går ut av trygden .selv om ved
kommende driver næringsvirksomhet i utlan
det. Det samme må gjelde en som får oppdrag 
i utlandet. 

Denne bestemmelsen gjelder den som er 
medlem som bosatt i Norge, og som reiser til 
utlandet for å ta arbeid. Den gjelder også den 
som er medlem i utlandet og tar arbeid hos 
en arbeidsgiver i utlandet. 

De gjeldende forskrifters § 1 andre ledd 
andre punktum inneholder bestemmelser om 
at Rikstrygdeverket eller den det bemyndiger, 
kan dispensere fra opphørsbestemmelsene. 
Av forenklingsgrunner foreslår utvalget at 
denne bestemmelsen går ut. Vi gjør oppmerk
som på at de personer det her gjelder, kan 
søke om frivillig medlemskapi trygden under 
utenlandsoppholdet. 

Etter de gjeldende forskrifters § 2 er «den 
som under midlertidig tjeneste i utlandet eller 
på utenlandske skip arbeider for arbeidsgiver 
som plikter å svare arbeidsgiveravgift av ved
kommendes lønn etter folketrygdlovens § 
16-3», fortsatt trygdet. Det vil si den som arbei
der i utlandet i mindre enn 12 måneder. De 
som skal arbeide mer enn 12 måneder i utlan
det, går ut av trygden etter forskriftenes § 1. 
Utvalget har foreslått å sløyfe bestemmelsen 
i forskriftenes § 2, da den er unødvendig. For
muleringen i utkastets§ 2-13 andre ledd unn
tar fra trygden bare arbeidstakere som arbei
der for en utenlandsk arbeidsgiver i utlandet 
eller på et skip som er registrert i utlandet. 
Arbeidstakere som arbeider i utlandet for ar
beidsgivere som er registrert i Norge, dvs. som 

har driftssted her, vil ikke falle ut av trygden 
med hjemmel i § 2-13 andre ledd. 

utkastets § 2-14 Fortsatt medlemskap for 
arbeidstakere som opphol
der seg i Norge 

Den som er medlem i trygden etter§ 2-3, og 
som fortsatt oppholder seg i Norge, skal være 
medlem i opptil en måned etter at tjenesten 
er slutt. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om hvor lenge trygdedeknin
gen vedvarer etter tjenestens opphør står i dag 
i forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 5. februar 1988 med hjemmel i folketrygd
loven § 1-2 nr. 3 tredje ledd bokstav b. 

Forskriftene omhandler både trygdede som 
oppholder seg i Norge og trygdede som opp
holder seg i utlandet, 

Etter forskriftenes § 3 skal personer som 
nevnt i lovens § 1-2 nr. 1 andre ledd bokstav 
a etter tjenestens opphør være trygdet i opptil 
en måned, men bare så lenge de fortsatt .opp
holder seg i riket. Det dreier seg her om perso
ner som arbeider i en annens tjeneste i Norge, 
men som ikke er trygdet som bosatt. Vi viser 
til nærmere omtale i merknadene til utkastets 
§ 2-3. 

Etter forskriftenes § 5 skal den forlengede 
trygd gjelde også for den trygdedes ektefelle 
og barn under 18 år i den utstrekning de var 
trygdet. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår her en egen bestemmelse 

om fortsatt medlemskap for arbeidstakere 
som oppholder seg i Norge. Det er videre i 
utkastets§ 2-15 foreslått en egen bestemmelse 
om fortsatt medlemskap for personer som 
oppholder seg utenfor Norge. 

Utkastet svarer til§ 3 i ovennevnte forskrif
ter. Det er imidlertid foreslått en innskrenk
ning slik at ektefelle og barn ikke faller inn 
under bestemmelsen. Dette er i tråd med den 
endringen som er foreslått for arbeidstakere 
her i landet i utkastets § 2-3. Som nevnt byg
ger folketrygdloven hovedsakelig på individu
elle rettigheter. Dersom ektefelle og barn skal 
oppholde seg i landet i mer enn 12 måneder, 
vil de bli trygdet på selvstendig grunnlag som 
bosatt. Hvis de skal være her kortere tid, vil 
det være adgang til å tegne frivillig trygd for 
disse persongruppene, se utkastets § 2-6. 

Utkastets § 2-15 Fortsatt medlemskap uten-
for Norge etter at tjenesten 
eller studiene er slutt 

En person som nevnt i§ 2-9 skal være med
lem i trygden i opptil tre måneder etter at tje
nesten eller studiene er slutt. 
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Medlemskapet varer likevel så lenge han 
eller hun 
a) mottar sykepenger eller fødselspenger eller 

er under behandling i sykehus 
b) er godtatt som arbeidssøkende hos norsk 

arbeidsformidling eller mønstringsmyn
dighet, eller 

c) er ansatt i ny tjeneste som nevnt i § 2-9 
uten å ha begynt i tjenesten. 

Fortsatt medlemskap i trygden etter denne 
paragrafen gjelder også ektefelle og/eller barn 
som bor sammen med og forsørges av ved
kommende. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Utkastet svarer til§§ 1 og 2 i forskrifter fast
satt ved kongelig resolusjon den 5. februar 
1988 med hjemmel i lovens § 1-2 nr. 3 tredje 
ledd bokstav b, og omhandler forlenget trygd 
for personer som oppholder seg i utlandet. 

Etter forskriftenes § 1 første ledd skal perso
ner som nevnt i lovens § 1-2 nr. 1 andre ledd 
bokstavene b, c og d fortsatt være trygdet i 
opptil tre måneder etter tjenestens opphør. 

Dette gjelder norske statsborgere som er 
ansatt · på et norsk skip, norske statsborgere 
som deltar i en norsk fangstekspedisjon eller 
arbeider på en norsk fangststasjon eller sorn 
flygende personell i et norsk sivilt flyselskap, 
og norske statsborgere som .er statens lønnede 
tjenestemenn i utlandet. Vi viser til nærmere 
orntale av disse persongruppene i merkna
dene til utkastets § 2-9 første ledd. 

Det er presisert i forskriftenes § 1 første ledd 
siste punktum at «trygd etter lovens kapittel 
11 .faller bort ved tjenestens opphør». Men 
dette må forstås slik at yrkesskadedekningen 
faller bort etter det tidspunktet. Dette er det 
imidlertid unødvendig å si, da yrkesskadedek
ning bare gjelder for personer som er i arbeid 
eller .er i en studiesituasjon. Se folketrygdlo
ven § 11-1 nr. 1 bokstav .a andre ledd og § 
11-1 nr. 1 bokstav f andre ledd. 

Etter forskriftenes § 1 . andre ledd skal de 
nevnte persongruppene likevel være trygdet 
under utenlandsopphold etter. tjenestens opp
hør så lenge de 
- har rett til ferie eller fri hjemreise 

uavbrutt har . rett til sykepenger eller fød
selspenger eller er under kurativ behandling 
i sykehus eller lignende 

- avtjener norsk verneplikt 
- er godtatt som · arbeidssøkende hos norsk 

arbeidsformidling eller mønstringsmyndig
het, eller 

- er ansatt i ny tjeneste som nevnt i folke
trygdloven§ 1-2 nr. 1 annet ledd bokstavene 
b, c og d, men ikke er. begynt i tjenesten. 
Etter søknad kan Rikstrygdeverket eller den 

det bemyndiger i det enkelte tilfelle, hvis 
særlige grunner taler for det, bestemme at 
trygden skal gjelde utover den tid som er fast
satt i forskriftenes første og andre ledd. 

Til slutt i forskriftenes § 1 er det .presisert 
at trygdedekningen opphører hvis vedkomm
ende begynner i tjeneste hos en utenlandsk 
arbeidsgiver. 

Forskriftenes § 2 har en særskilt bestem
melse om forlenget trygd i opptil tre måneder 
etter studiets opphør for studenter som nevnt 
i lovens § ls2 nr. 1 tredje ledd. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd angir personkretsen og 

svarer stor sett til forskriftenes § 1 første ledd 
og § 2. · I utkastets § 2-9 har utvalget foreslått 
en felles bestemmelse om pliktig medlemskap 
for personer som er bosatt i utlandet. Ut fra 
rimelighets- og forenklingshensyn mener ut
valget at de samme etterslepsregler bør gjel
der for alle persongrupper som er nevnt i ut
kastets § 2-9. Forslaget innebærer en liten 
materiell utvidelse. 

Som nevnt er det presisert i forskriftene i § 
1 at særreglene ved yrkesskade ikke gjelder 
etter tjenestens opphør. Med dette må en for
stå at personene ikke er yrkesskadedekket i 
denne perioden. Dette skulle det imidlertid 
være unødvendig å presisere. Disse personene 
er verken arbeidstakere eller studenter i 
denne perioden, og er således ikke yrkesska
dedekket under noen omstendigheter. 

Utkastets andre ledd svarer til forskriftenes 
§ 1 andre ledd, og omhandler tilfeller der et
terslepstiden på tre måneder blir forlenget. 
Utkastet er noe innskrenkende i forhold til 
de gjeldende forskrifter. 

Utkastets andre ledd bokstav a svarer til 
forskriftenes § 1 bokstav b, og omhandler de 
tilfellene der medlemmet mottar sykepenger 
eller fødselspenger, eller er under behandling 
i sykehus .. Etter det vi erfarer, er dette en 
praktisk regel som bør beholdes. Det er her 
bare foretatt mindre språklige endringer. 

Utkastets andre ledd bokstav b svarer til 
forskriftenes § 1 bokstav d, og gjelder perso
ner som er godtatt som arbeidssøkende i ut
landet. 

Utkastets andre ledd bokstav c svarer til 
forskriftenes § 1 bokstav e. Bestemmelsen tar 
sikte på personer som nevnt i utkastets § 2-9 
som har vært i tjeneste i utlandet og som inn
går ny arbeidsavtale under opphold i utlan
det. Etter utkastets .§ 2-9 oppstår medlemska
pet først når vedkommende begynner å ar
beide. Etter utkastets § 2-15 vil vedkommende 
imidlertid være medlem fra det tidspunkt ar
beidsavtalen blir inngått. Det er således til
strekkelig for fortsatt medlemskap i utlandet 
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at en person som nevnt i § 2-9 inngår ny ar
beidsavtale innen tre måneder etter at det for
rige arbeidsforholdet opphørte. 

Utkastets tredje Ledd svarer til forskriftenes 
§ 5, og gjelder fortsatt trygdedekning for med
lemmets ektefelle og barn som bor sammen 
med og forsørges av vedkommende. Etter ut
kastets§ 2-9 siste ledd er disse personene plik
tige medlemmer i utlandet. Det er da naturlig 
at trygdeforholdet varer like lenge som forsør
gerens trygdeforhold i utlandet. 

Utvalget foreslår at de gjeldende forskrifters 
§ 1 bokstav a og c blir opphevet. 

Etter forskriftenes§ 1 bokstav avarer med
lemskapet så lenge vedkommende har ferie 
eller fri hjemreise. Utvalget mener at den ge
nerelle etterslepstid på tre måneder er så lang 
at det ikke er behov for noen forlengelse i 
disse tilfellene. Derfor foreslår vi at bestem
melsen blir tatt ut. 

Forskriftenes § 1 bokstav c gjelder personer 
som avtjener norsk verneplikt. Disse perso
nene dekkes delvis av utkastets § 2-9 første 
ledd bokstav g. Utvalget antar at tre måneders 
etterslepstid er tilstrekkelig. Vi foreslår derfor 
at bestemmelsen om ytterligere forlengelse 
blir tatt ut. 

Forskriftenes§ 1 tredje ledd gir Rikstrygde
verket hjemmel til å bestemme at trygdefor
holdet skal vare utover den tid som er nevnt 
foran. Av forenklingshensyn foreslår utvalget 
at denne bestemmelsen går ut. Vi viser til at 
de personer som har behov for trygdedekning 
utover den tid som er angitt i utkastets første 
og andre ledd, kan søke om frivillig medlem
skap. 

Forskriftenes§ 1 fjerde ledd sier at medlem
skap i trygden opphører hvis medlemmet til
trer tjeneste hos en utenlandsk arbeidsgiver. 
Dette følger av forskrifter fastsatt ved konge
lig resoulusjon den 18. desember 1970 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-2 nr. 3 andre 
ledd. Se forskriftenes § 1 andre ledd. Vi viser 
til opphørsbestemmelsen i utkastets§ 2-13 om 
opphør av pliktig medlemskap i trygden. 

utkastets § 2-16 Opphør av medlemskap 
for frivillige medlemmer 

Medlemskapet for et friviHig medlem i 
Norge opphører når han eUer hun flytter fra 
Norge. 

Medlemskapet opphører for et friviUig med
lem som har fått pålegg om å betale avgift tii 
trygden, men ikke betaler avgiften. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om opphør av frivillig trygd 
for trygdede her i landet står i dag i § 5 i for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 

23. desember 1970 med hjemmel i folketrygd
loven § 1-4 bokstav a. Bestemmelser om opp
hør av frivillig trygd for trygdede i u.tlandet 
står i § 8 i forskrifter fastsatt av Sosialdeparte
mentet den 10. desember 1985 med hjemmel 
i folketrygdloven § 1-4 bokstav b. 

Etter gjeldende forskrifter opphører trygde
dekningen som regel fra det tidspunktet tryg
dekontoret mottar utmelding fra den tryg
dede. Men Rikstrygdeverket kan bestemme 
at trygdemedlemskapet skal opphøre fra et 
tidligere tidspunkt. Denne unntaksbestem
melsen anvendes i de tilfeller der medlemmet 
har misligholdt sin betalingsplikt til trygden. 

I de gjeldende forskrifter er det også presi
sert at den som er frivillig medlem, kan melde 
seg ut av trygden. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
I utkastets første Ledd er det presisert at 

medlemskap for et frivillig medlem her i lan
det under enhver omstendighet opphører når 
vedkommende flytter fra Norge. Forslaget 
svarer til § 5 andre ledd i forskriftene av 23. 
desember 1970 fastsatt med hjemmel i lovens 
§ 1-4 bokstav a. 

Utvalget foreslår at det blir sagt uttrykkelig 
i loven hvilken situasjon som fører til opphør 
av frivillig medlemskap på et tidligere tids
punkt enn det medlemmet selv ønsker. 

I utkastets andre Ledd er det derfor presisert 
at medlemskapet opphører dersom medlem
met ikke etter å ha fått pålegg om å gjøre det 
har betalt avgiften. Forslaget følger av § 4 
tredje ledd i forskrifter fastsatt med hjemmel 
i lovens § 1-4 bokstav a og § 7 tredje ledd i 
forskrifter fastsatt med hjemmel i lovens § 1-4 
bokstav b. I forskriftene heter det at «Riks
trygdeverket kan bestemme at den trygdede 
skal utelukkes fra trygden hvis vedkommende 
(tross påkrav) ikke oppfyller sine plikter over
for trygden.» Utvalget mener at regelen bør 
gjøres kategorisk, og at det ikke er nødvendig 
at Rikstrygdeverket skal vurdere ethvert beta
lingsmislighold individuelt. 

Utvalget foreslår at presiseringen i de gjeld
ende forskrifter om at frivillig trygdede selv 
kan melde seg ut av trygden, blir opphevet. 
Vi mener at det ikke er nødvendig å lovfeste 
en slik regel, da den må anses som selvsagt, 
og følger av vanlige rettsprinsipper. 

Bestemmelser som ikke er tatt med i utkas
tet 

De gjeldende forskriftene inneholder en 
mengde bestemmelser om administrasjon, 
saksbehandling, utbetaling og avgiftsbetaling. 
Disse bestemmelsene kan gis av Rikstrygde
verket i rundskriv. Ellers viser vi til utkastets 
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administrative kapitler. (Kapitlene 19 til 21 og 
23.) 

De bestemmelser fra gjeldende lov og for~ 

skrifter som ikke er tatt med i utkastet, er 
omtalt i merknadene til de enkelte paragra
fene. 
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KAPITIEL3 

Grunnbegreper 

OVERSIKT 
De organer som administrerer trygdeord

ninger, avgir ofte uttalelser om hvordan lover 
skal tolkes og hvordan forskjellige ord .og ut
trykk skal · forstås . .De. viktigste uttalelsene er 
å finne i Rikstrygdeverkets rundskrivsamling 
om folketrygden, som er på flere tusen sider. 
Disse omfattende forklaringene er imidlertid 
stort sett bare til nytte for trygdeetaten, da de 
i praksis ikke er tilgjengelige for folk flest. 

Det foreligger et .problem med den mangf olc 
dighet av begreper som folketrygdloven . ope
rerer med, og som ikke er klart nok definert. 
Fra et forenklingssynspunkt er det derfor vik
tig at en går kritisk igjennom begrepene med 
sikte på en skarpere presisering og klargjø-

. ring. Etter utvalgets mening er det mest hen
siktsmessig å definere de viktigste begrepene 
i et eget kapittel. 

En avgrensning av de begrepene som bør 
defineres, er vanskelig og skjønnsmessig. l et 
så omfattende lovver,k som folketrygdloven 
må en begrense seg til å behandle de såkalte 
grunnbegrepene. 

Med grunnbegreper mener utvalget begre
per som er gjennomgående. i folketrygdloven, 
dvs. som preger hele trygdesystemet og ikke 
bare refererer seg til en bestemt stønadsform. 
De viktigste grunnbegrepene gjelder hovedty
pene av yrkeskategorier, de trygdedes sivil
stand, pensjonenes forskjellige komponenter, 
og folketrygdens beregningsfaktorer. 

Det finnes også mange andre viktige begre
per i folketrygden, roende refererer seg ofte 
til en bestemt pensjons- eller stønadsform. 
Slike begreper finner en gjerne i forbindelse 
med de kriterier som gjelder for tildeling av 
bestemte ytelser. Sykdom, arbeidsløshet, 
uførhet, dødsfall, yrkesskade er viktige grunn
vilkår for rettigheter etter folketrygdloven. 
De bør derfor presiseres i stønadskapitlene 
sammen med de øvrige vilkårene for rett til 
de enkelte ytelsene fra trygden. 

Begreper som betegner en persons sivil
stand, har betydning i store deler av trygde
systemet. Det å være ugift, gift, separert, skilt, 
enke eller enkemann har betydning for retten 
til ytelser, og for ytelsers størrelse: Det å være 
barn eller å ha barn har også betydning i · en 
rekke sammenhenger. I dette kapitlet er det 
derfor tatt inn bestemmelser om sivilstand og 

en bestemmelse som definerer hvem som an
ses som barn etter denne loven. 

Yrkesmessige begreper, som arbeidstaker, 
selvstendig næringsdrivende og . oppdragsta
ker har betydning i en rekke relasjoner. Disse 
tre begrepene er derfor definert i dette kapit
let. 

Pensjonenes deler, som,· grunnpensjon, til
leggspensjon og .: særtillegg, er definert her. 
Ventetillegg derimot har bare betydning ved 
alderspensjon. Fra 1. april 1984 er det ikke 
lenger adgang til å opparbeide seg ventetil
legg. Dette begrepet er derfor bare definert i 
kapitlet om alderspensjon. 

Utvalget har lagt vekt på at de enkelte para
grafene skalgi mest mulig informasjon til den 
som leser loven. Men det ville føre for langt 
åta inn i lovens definisjonskapittel henvisnin
ger , til alle de bestemmelser der det enkelte 
grunnbegrep blir brµkt. Utvalget har .i merk
nadene til de enkelte · paragrafer utarbeidet 
henvisninger som angir hvor i folketrygdlo
ven de enkelte begrepene har betydning, og 
hvor de er å finne. Det er lagt .ve.kt på å få 
med alle de bestemmelsene som direkte angår 
den ,enkeltes rettigheter og plikter, men opp
regningen er ikke alltid uttømmende. Utval
get forutsetter at disse henvisningene blir tatt 
inn som noter i lovsamlingen og i særtrykk 
av folketrygdloven. 

Forslag om å oppheve lov 19. desember 1969 
nr. 80 om kompensasjonstillegg tiL ytelser fra 
folketrygden 

I forbindelse med innføringen av merverdi
avgift på vareomsetning og omlegging av 
skattereglene 1. januar 1970 ble det samme 
dato innført kompensasjonstillegg til . alders
pensjon, uførepensjon, pensjon og overgangs
stønad til etterlatte samt attføringspenger. 
Årsaken var at en regnet med.at skatteomleg
gingene ville føre til · en prisstigning som 
burde kompenseres. 

Kompensasjonstillegget ble satt til 500 kro
ner pr. år for enslige og 375 kroner for pensjo
nister med ektefelle som også mottok pensjon 
fra folketrygden. Tilleggene er siden ikke blitt 
endret. 

Ved innføringen utgjorde kompensasjonstil
legget for enslige minstepensjonister 6,4 pro
sent av pensjonen. For et ektepar utgjorde det 
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6,3 prosent når begge ektefellene hadde mins
tepensjon. Minstepensjonen var da 7 810 kro
ner pr. år for enslige og 11 970 kroner pr. år 
for ektepar. 

Etter reguleringen av folketrygdens pensjo
ner 1. april 1989 er minstepensjonen 51 480 
kroner pr. år for enslige og 83 976 kroner pr. 
år for ektepar. Av disse ytelsene utgjør kom
pensasjonstilleggent 1 prosent for enslige og 
0,9 prosent for ektepar. Når pensjonene blir 
høyere reduseres tilleggenes prosentvise be
tydning. 

Folketrygdens pensjonsytelser er oppbygd 
av flere kompomenter, og beregningen av 
ytelsene for den enkelte kan bli svært kompli
sert. Kompensasjonstillegget kompliserer be
regningen enda mer. 

I St.meld. nr. 12 for 1988-89 er følgende ut
talt om kompensasjonstillegget: 

«Kompensasjonstilleggene, som utgjør kr 
500 for enslige og kr 750 for pensjonistektepar 
pr. år, har ikke vært endret siden de ble inn
ført fra 1. januar 1970 for å gi pensjonistene 
en kompensasjon for innføringen av merver
diavgift (moms). Kompensasjonstillegget for 
enslig utgjør nå under 1 % av minstepensjonen 
og vel 0,3 % av høyeste uførepensjon. Begrun
nelsen for kompensasjonstillegget har stadig 
mindre aktualitet, og det bidrar til å kom:pli
sere trygden. Departementet går derfor inn 
for at ordningen ma oppheves, og at dette gjø
res i forbindelse med en grunnbeløpsregule
ring. For å motvirke inntektsnedgang for 
minstepensjonister forutsettes de å få en til
svarende justerin~ av. særtillegget. Innspa~ 
ringseffekten anslas til ca 200 mi11.kroner.» 

I Innst.S. nr. 200 for 1988-89 har Stortingets 
sosialkomite sluttet seg til dette. 

Utvalget er enig i at lov om kompensasjons
tillegg oppheves. Pensjonistene må da få kom
pensert sitt tap. 

Utkastets § 3-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

noen grunnbegreper i folketrygdloven. Videre 
inneholder kapitlet hovedprinsippene for be
regning av de forskjellige komponentene som 
utgjør ytelser til livsopphold. 

Bestemmelser om 
- grunnbeløpet står i § 3-2 
- pensjonsgivende inntekt står i§§ 3-3 og 3-4 
- pensjonspoeng står i§§ 3-5 tii 3-10 
- pensjonspoengtall står i § 3-11 
- sluttpoengtall står i § 3-12 
- poengår står i § 3-13 
- trygdetid står i § 3-14 
- grunnpensjon står i § 3-15 
- tilleggspensjon står i § 3-16 
- særtillegg står i § 3-17 
- ektefelletillegg og barnetillegg står i § 3-18 
- sivilstand ståt i § 3-19 

- barn står i § 3-20 
- flyktning står i § 3-21 
- arbeidstaker står i § 3-22 
- oppdragstaker står i § 3-23 
- selvstendig næringsdrivende står i § 3-24. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
Utkastets første ledd angir at dette kapitlet 

inneholder bestemmelser om noen grunnbe
greper i folketrygdloven og hovedprinsippene 
for beregning av de forskjellige komponen
tene som utgjør ytelsene til livsopphold. 

I utkastets andre ledd er det en innholdsfor
tegnelse som viser hvor de enkelte begrepene 
er å finne. 

Kapitlet innledes · med en paragraf om 
grunnbeløpet og to paragrafer om pensjons
givende inntekt. Grunnbeløpet og den pen
sjonsgivende inntekten .-benyttes ved bereg
ning av pensjonspoeng. Disse pensjonspoen
gene blir senere grunnlaget for beregning av 
sluttpoengtallet og folketrygdens tilleggspen
sjon. 

Paragrafene 3-5 til 3-11 har bestemmelser 
om hvordan pensjonspoengene beregnes og 
fastsettes. 

Paragrafene 3-12 til 3-14 inneholder defini
sjoner av begrepene sluttpoengtall, poengår 
og trygdetid, som sammen med grunnbeløpet 
utgjør hovedfaktorene ved beregningen av 
folketrygdens pensjoner. 

De fire neste paragrafene (§§ 3-15 til 3-18) 
beskriver komponentene som folketrygdpen
sjonene kan bestå av. Dette er grunnpensjo
nen, som ytes uavhengig av tidligere inntekt, 
tilleggspensjonen, som medlemmet opptjener 
ved inntektsgivende arbeid, særtillegget, som 
ytes når pensjonisten har liten eller ingen til
leggspensjon, samt ektefelletillegg og barne
tillegg for den som forsørger ektefelle bg barn. 

De. tre neste paragrafene (§§ 3-19 til 3-21) 
inneholder definisjoner av begrepene ekte
felle, barn og flyktning. 

De siste tre paragrafene (§§ 3-22 til 3-24) 
definerer de yrkesmessige begrepene arbeids
taker, oppdragstaker og selvstendig nærings
drivende; 

Utkastets § 3,2 Grunnbeløpet 
Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som 

har betydning for retten til ytelser og for stør
relsen på ytelser etter denne loven. 
. Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget, og 

reguleres ved endring i det alminnelige inn
tektsnivået. 

Stortinget gir bestemmelser om regulering 
av grunnbeløpet. 
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Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§§ 6-1 

og 6-2, og angir hva som skal forstås med fol
ketrygdens grunnbeløp, og hvordan det skal 
reguleres. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven kapittel 6 har i dag bestem

melser om grunnbeløpet, pensjonsgivende 
inntekt og pensjonspoeng. 

Lovens § 6-1 lyder: 

«Pensjonsytelser etter denne lov fastsettes i 
forhold til et grunnbeløp og til · den trygdedes 
pensjonsgivende inntekt.» 

Lovens § 6-2 lyder: 

«Grunnbeløpet skal ved lovens ikrafttreden 
utgjøre 5400 kroner og reguleres ved endring 
i det alminnelige inntektsnivå. 

Stortinget fastsetter nærmere bestemmelser 
om regulering av grunnbeløpet.» 

Stortinget har den 17. juni 1966 gitt nær
mere bestemmelser om reguleringen av 
grunnbeløpet: 

«§ 1 
Grunnbeløpet i folketrygden reguleres hver 

1. mai. 
a) I forhold til endring i prisnivået uttrykt ved 

konsumprisindeksen, 
b) og med sikte på å gi pensjonistene andel 

av den alminnelige velstandsøkning. 

§ 2 
Regulering av grunnbeløpet som nevnt i § 

1 a skjer på grunn1ag av gjennomsnittlig kom
sumprisindeks for det siste kalenderår før re
guleringen finner sted. 

§ 3 
Hvert år skal vedkommende departement 

legge fram for Stortinget forslag om forhøy
else av grunnbeløpet som nevnt i § 1 b . Med 
forslaget skal følge de opplysninger og bereg
ninger som .er nødvendige for at Stortinget 
skal kunne bestemme hvor stor forhøyelsen 
skal være. · 

§ 4 
Ved fastsettelse av nytt grunnbeløp som 

skal gjelde fra 1. mai multipliseres gjeldende 
grunnbeløp med forholdstallet meliom gjen
nomsnittlig konsumprisindeks i de to foregå
ende kalenderår. Ti det således fremkomne 
beløp legges tillegg etter bestemmelsene i § 3. 

Grunnbeløp avrundes til nærmeste krone
beløp som er delelig med 100.» 

Grunnbeløpet er en sentral teknisk bereg
ningsfaktor i folketrygdordningen, Alle pen
sjoner og mange andre ytelser til livsopphold 
blir fastsatt i et bestemt forhold til grunnbelø
pet. Særtillegget er også fastsatt . som en be
stemt prosentandel av grunnbeløpet. 

Ved opptjening av pensjonspoeng, som se
nere danner grunnlaget for beregning av pen
sjonsytelsene, er grunnbeløpet vesentlig. Der
for er det nødvendig at grunnbeløpet følger 
lønns- og prisnivået i samfunnet. Det kan såle
des bli aktuelt å senke grunnbeløpet dersom 
inntektsnivået synker. Minsteytelsene kan li
kevel holdes på et ønsket høyt nivå ved at 
særtillegget økes eller ved endring av grunn
pensjonens forhold til grunnbeløpet. 

Tidligere var også. flere av stønadene som 
skal dekke bestemte utgifter, f.eks. grunnstø
nad og hjelpestønad, fastsatt i forhold til 
grunnbeløpet. Ved lov 30. april 1981 nr. 12 ble 
disse ytelsene løsrevet fra grunnbeløpet. 

Følgende bestemmelser i folketrygdloven 
nevner grunnbeløpet: 
- Det er et vilkår for rett til sykepenger fra 

trygden at inntekten pr. år er minst 50 pro
sent av grunnbeløpet, se lovens § 3-4 tredje 
ledd. 

- Det ytes ikke sykepenger fra trygden for den 
del av inntekten som overstiger seks ganger 
grunnbeløpet, se lovens § 3-4 fjerde ledd. 

- Utskreven menig og korporal har rett til 
sykepenger beregnet etter en inntekt minst 
svarende til to ganger grunnbeløpet, se lo
vens § 3-13 nr. 3 første ledd. 

- Befal og vervet personell har rett til syke
penger beregnet etter en inntekt minst sva
rende til tre ganger grunnbeløpet, se lovens 
§ 3-13 nr. 4. 

- Det er et vilkår for rett til fødselspenger at 
den trygdede har en årlig inntekt på minst 
50 prosent av gruimbeløpet, se § 3-21 nr. 1, 
som indirekte viser til § 3-4 tredje ledd. 

- Det ytes ikke fødselspenger for den del av 
inntekten som overstiger seks ganger 
grunnbeløpet. 

- Dagpenger ved arbeidsløyse ytes etter ho
vedregelen bare dersom arbeidsinntekten i 
det foregående kalenderår utgjør minst 75 
prosent av grunnbeløpet på det tidspunktet 
kravet om dagpenger blir satt fram, se lo
vens § 4-3 nr. 2 sjette ledd. 

- Det ytes ikke dagpenger for den del av inn
tekten som overstiger seks ganger grunnbe
løpet, se lovens § 4-3 nr. 2 femte ledd. 

- Pensjonsytelser etter · folketrygdloven fast
settes i forhold til grunnbeløpet og til den 
trygdedes pensjonsgivende -inntekt, se lo
vens § 6-1. 

- Grunnbeløpet reguleres ved endring i det 
alminnelige inntektsnivået, se. lovens § 6-2 
første ledd, 

- Stortinget gir nærmere bestemmelser om 
regulering av grunnbeløpet, se lovens § 6°2 
andre ledd. 

- Den pensjonsgivende inntekten over tolv 
ganger grunnbeløpet regnes ikke med ved 
beregningen av pensjonspoeng, og av den 
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del av den pensjonsgivende inntekten som 
overstiger åtte ganger grunnbeløpet, regnes 
bare en tredel med, se lovens § 6-4 femte 
ledd. 

- Grunnbeløpet er en beregningsfaktor når 
den pensjonsgivende inntekten for kalen
deråret omregnes til pensjonspoeng, se lo
vens § 6-5 tredje og fjerde ledd. 

- Full grunnpensjon utgjør grunnbeløpet der
som pensjonisten er ugift eller har ektefelle 
som ikke mottar alderspensjon, uførepen
sjon eller attføringspenger i ventetid før ufø
repensjon kan innvilges, se lovens §· 7-2 nr. 
2 bokstava. 

- Full grunnpensjon utgjør 75 prosent av 
grunnbeløpet dersom pensjonisten har ekte
felle som mottar alderspensjon, full uføre
pensjon eller fulle attføringspenger i vente
tid før uførepensjon kan innvilges, se § lo
vens 7-2 nr. 2 bokstav b. 

- Ektefelletillegg til den som forsørger ekte
felle,. fastsettes i forholdtil grunnpensjonen, 
som igjen avhenger av grunnbeløpet, se lo
vens § 7~8 første ledd og § 8-7 første ledd. 

- Barnetillegg .• til pensjonist som forsørger 
barn under 18 ·år, fastsettes i prosent av 
grunnbeløpet, se lovens § 7-8 første ledd og 
§ 8-8 første ledd. 

- Pensjon under institusjonsoppholq.. fastset
tes i prosent av grunnbeløpet, se lovens § 
7-9 nr. 2, § 8-10 første ledd og § 10-5 nr. 4. 

- Særtillegget fastsettes i forhold til grurtnbe
løpet, se særtilleggsloven § 2 første ledd. 

- For uføre regnes framtidige pensjonspoeng 
med for hvert år fram til det år vedkomm
ende fyller 67 år, når den trygdede på det 
tidspunktet ervervsevnen .ble nedsatt hadde 
en ervervsinntekt som svarte til en årlig 
pensjonsgivende inntekt minst så stor. som 
grunnbeløpet, se lovens § 8-4 nr. 3 andre 
ledd. . 

- Barnepensjon fastsettes i prosent av grunn
beløpet, se .§ 10-11 nr. 1 og 2. 

- Grunnbeløpet har betydning ved beregning 
av grunnlaget for pensjon ved yrkesskade, 
se lovens § 11-6 nr. 3 første ledd. 

- Grunnbeløpet har betydning ved beregning 
av yrkesskadeerstatningen, se lovens § 11-8 
tredje og fjerde ledd. 

- Det fastsettes fiktive grunnbeløp for år før 
loven trådte i kraft den 1. januar 1967, se 
lovens § 19-6 tredje ledd. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd gir en definisjon av 

grunnbeløpet. Det sies at grunnbeløpet er en 
beregningsfaktor som har betydning for retten 
til ytelser etter loven og for ytelsenes stør
relse. Den gjeldende lov har ingen tilsvarende 
bestemmelse. 

Etter utkastets andre ledd skal grunnbelø
pet fastsettes av Stortinget. Det reguleres ved 
endring i det alminnelige inntektsnivå. Forsla
get svarer til gjeldende rett. 

Utvalget har i lovutkastet brukt den nøy
trale betegnelsen «reguleres». Selv om regule
ring av grunnbeløpet hittil har skjedd i form 
av forhøyelser, kan det tenkes økonomiske 
situasjoner som gjør at Stortingets vedtak kan 
gå ut på at grunnbeløpet skal være det samme 
som foregående år eller settes ned. Lovutkas
tet dekker alle disse eventualiteter. 

Etter utkastets tredje ledd skal . Stortinget 
gi bestemmelser om reguleringen av grunnbe
løpet. Dette svarer til den gjeldende lovs § 6-2 
andre ledd. Utvalget vil peke på at det her 
ikke dreier seg om forskrifter i vanlig for
stand, men bestemmelser fastsatt av Stortin
get, uten at det brukes lovs form. Stortinget 
gir slike regler ved såkalt plenarvedtak, dvs. 
at hele Stortinget er samlet når vedtaket blir 
gjort, på samme måte som i budsjettbehand
lingen. Prosedyren ved plenarvedtak er enk
lere og raskere enn prosedyren ved lovvedtak, 
som må gjøres både i Odelstinget og i Lagtin
get og sanksjoneres av Kongen. Plenarvedta
kene tas ikke inn i lovsamlingen. 

Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 
regulering av grunnbeløpet i framtiden fort
satt skal gis ved plenarvedtak, eller om detal
jerte bestemmelser om reguleringen bør tas 
inn i selve loven. Ved at reglene fastsettes av 
Stortinget ved plenarvedtak, står den bevilg
ende myndighet friere, og en har den fordel 
at endringene lettere kan tilpasses samfunns
økonomien som helhet både med hensyn til 
størrelse og med hensyn til tidspunkt. Borger
nes rettsvern vil imidlertid være svakere når 
Stortinget fastsetter regler ved plenarvedtak 
enn når det fastsetter regler ved lovvedtak. 

Spørsmålet om å lovfeste bestemmelser om 
regulering av grunnbeløpet ble vurdert i de
partementet for noen år siden. Det er imidler
tid ikke fremmet forslag om slik lovfesting. 
Utvalget mener det er et politisk spørsmål om 
disse bestemmelsene skal fastsettes i lov eller 
ved plenarvedtak. 

Av de nevnte grunner vil utvalget ikke fore
slå at det blir lovfestet bestemmelser om regu
lering av grunnbeløpet. Stortinget bør fortsatt , 
gi utfyllende bestemmelser som dette. Utval
get har også lagt vekt på at bestemmelsene 
ville ta ganske mye plass i loven. 

Utkastets § 3-3 Pensjonsgivende inntekt -
hovedregler 

Som pensjonsgivende inntekt regnes 
a) lønn og annen godtgjørelse for arbeidsta

ker (se § 3·22) 
b) vederlag for oppdragstaker (se§ 3-23) 
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c) inntektfor selvstendig næringsdrivende (se 
§ 3-24) 

d) godtgjørelse til medlem av styre, utvalg, 
råd og lignende 

e) ytelser til livsopphold etter kapitlene 4, 5 
og 6. 

Pensjonsgivende inntekt fastsettes for . hvert 
kalenderår fra og med det året medlemmet 
fyller 17 år, til og med det året medlemmet 
fyller 69 år. 

Naturalytelser og overskudd på godtgjørelse 
som skal dekke utgifter i forbindelse med utfø
relse av arbeid, oppdrag eller verv som nevnt 
i bokstavene a, b og d, regnes som pensjonsgiv
ende inntekt etter den verdi som legges til 
grunn ved utligningen av inntektsskatten. 

Dersom medlemmet ikke betaler avgift til 
folketrygden (se § 22-3), reduseres den pen
sjonsgivende inntekten tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om pensjons
givende inntekt og om beregningsgrunnlaget 
for medlemsavgift. 

Særbestemmelser om beregning av pensjons
givende inntekt for selvstendig næringsdriv
ende står i § 3-4. 

Merknader 
Utkastet svarer til de gjeldende bestemmel

ser i lovens § 6-4 med tilhørende forskrifter, 
og angir hva som menes med pensjonsgivende 
inntekt. 

Den gjeldende lovs § 6-4 har utførlige be
stemmelser om den pensjonsgivende inntek
ten. I forbindelse med utkastet vil utvalget 
bare peke på de viktigste bestemmelsene. Vi 
viser for øvrig til utkastets kapittel 22 om fi
nansiering. 

Folketrygdloven § 6-4 er endret ved lov 22. 
desember 1989 nr. 95. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 6-4 lyder slik: 

«Som pensjonsgivende inntekt regnes: 
1. a. Lønn og annen godtgjørelse for arbeid 

eller oppdrag i og utenfor tjenestefor
hold - nar arbeidet eller oppdraget ikke 
er utført som ledd i selvstendig nærings
virksomhet - herunder honorar, tanti
eme, provisjon, serveringspenger, drik
kepenger og lignende ytelser. Departe
mentet gir regler om medregning av 
verdien av fritt opphold ombord på skip 
og tariffmessig hyretillegg for egen kost. 

b. Godtgjørelse som medlem av styre, re
presentantskap, utvalg, råd og lignende. 

c. Naturalytelser og godtgjørelse til dek
ning av utgifter 1 forbindelse med utfø
relse av arbeid, oppdrag eller verv som 
nevnt under bokstav a og b, i den ut
strekning slike ytelser skal . tas med ved 
beregningen av forskuddstrekk. 

2. Inntekt av selvstendig næringsvirksomhet 
som tilfaller ansvarlig inneliaver av en-

mannsforetak eller ansvarlig medlem av 
selskap med personlig solidarisk ansvar el
ler kommandittselskap eller stille selskap, 
forutsatt at innehaveren eller medlemmet 
personlig deltar i driften. · Følgende med
regnes ikke: 
a. inntekt av bankinnskudd, obligasjoner, 

aksjer og lignende, 
b. inntekt ved bortleie av fast eiendom og 

av rettighet til slik eiendom og 
c. avhendelses€evinster utenom avskriv-

bare driftsmidler og næringstomter. 
Inntekten reduseres med 10 pst. Deretter 
fradras gjeldsrenter som, redusert med inn
tekter nevnt under a. og b., overstiger 20 
pst. av inntekten (før 10 pst. fradraget). 
Fradrag for gjeldsrenter gis . . likevel ik. ke 
med mer enn-'75 psL av inntekten. 

3. Sykepenger i henhold til kapittel 3. Det 
samme gjelder fødselspenger etter § 3-21 
nr. 1-5 og omsorgspenger ved adopsjon et
ter § 3-21 A nr. 1-4, i den utstrekninf de 
ov~rst~er engangsstønad et. ter. § 3-2 nr. 
6, Jfr. § 3-21 A nr. 5. 

4. Dagpenger under arbeidsløyse i medhold 
av kapittel 4. Kongen kan g:iøre unntak for 
visse grupper trygaede. 

Har ektefeller begge pensjonsgivende inn
tekt, skal denne inntekt fastsettes særskilt for 
hver av dem, likevel slik at reglene i skattelo
ven § 16, femte ledd gjelder tilsvarende. 

Når inntekt som nevnt i første ledd er op
pebåret av barn som ikke har fylt 17 år innen 
utgangen av inntektsåret, anses den ikke som 
pensjonsgivende inntekt. Når inntekt som 
nevnt i første ledd nr. 2 lignes på foreldrenes 
hånd i medhold av skatteloven § 16 åttende 
ledd, anses den som pensjonsgivende for for
eldrene. 

Naturalytelser og overskudd på utgiftsgodt
gjørelse, jfr. første ledd nr. 1 c, medregnes i 
den pensjonsgivende inntekt etter den verdi 
som legges til grunn ved utligningen av inn
tektsskatt. 

Deri · pensjonsgivende inntekt begrenses til 
tolv ganger grunnbeløpet. Den del av den 
pensjonsgivende inntekt som overstiger åtte 
ganger grunnbeløpet medregnes bare med. 
1/3. For ektefeller som begge har pensjonsgiv
ende inntekt, gjelder disse begrensninger sær
skilt for hver av dem. Lønnsinntekt og der
etter inntekt i næring hvor den trygdede etter 
særskilt bestemmelse skal svare avgift etter 
lav sats, anses å utgjøre den nederste del av 
inntekten. 

Kongen kan gi forskrifter om hva som skal 
regnes som pensjonsgivende inntekt og om 
beregningsgrunnlag for trygdeavgift, om 
hvilke utgifter som skal komme til fradrag ved 
beregningen av denne inntekt, avrundings
regler m.v. 

For den som blir trygdet etter bestemmel
sene i § 1-4 kan det etter regler som fastsettes 
av departementet bestemmes at den pensjons
givende inntekt - innenfor den ramme som 
er fastsatt i . denne paragraf - skal settes til et 
fast beløp eller til et beløp som står i et be
stemt forhold til grunnbeløpet, jfr. § 6-2. Den 
pensjonsgivende inntekt kan fastsettes slik at 
den bare · dekker en del av vedkommendes 
faktiske ervervsinntekt.» 

Pensjonsgivende inntekt er et sentralt be
grep i det norske trygde- og skattesystemet. 
Denne inntekten utgjør grunnlaget for både 
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trygdeavgiften til folketrygden .og toppskatten 
tH staten. Det er vanlig å skille mellom pen
sjonsgivende inntekt utenfor næring og pen
sjonsgivende inntekt i næring. Utenfor næ
ring utgjør den pensjonsgivende inntekten 
brutto lønn eller annen godtgjørelse som det 
skal leveres lønnsoppgave over. For bereg
ning av pensjonsgivende inntekt i næring tas 
det utgangspunkt i netto næringsinntekt. Den 
pensjonsgivende inntekten i næring deles i 
pensjonsgivende inntekt i jordbruk, skogbruk 
og fiske og pensjonsgivende inntekt i annen 
næring. Denne oppdelingen har sammenheng 
med blant annet at satsene for trygdeavgiften 
er differensiert etter inntektens art. 

De viktigste bestemmelsene som gjelder 
pensjonsgivende inntekt i den någjeldende 
lov er: 
- Pensjonsgivende inntekt som vilkår for rett 

til sykepenger, se lovens § 3-1 første ledd. 
- Det ytes ikke sykepenger på grunnlag av 

den del av den pensjonsgivende inntekten 
som . overstiger · seks ganger grunnbeløpet, 
se 3~4 tredje ledd. 

- Pensjonsgivende inntekt som vilkår for rett 
til fødselspenger, se lovens § 3-21, som kre
ver at kvinnen skal ha vært sikret sykepen
ger, jf. § 3-1 første ledd. 

- Det ytes ikke fødselspenger på grunnlag av 
den del av den pensjonsgivende inntekten 
som overstiger seks ganger grunnbeløpet, 
se lovens § 3-21 tredje ledd, jf. § 3-4 tredje 
ledd. 

- Pensjonsgivende inntekt som vilkår for rett 
til omsorgspenger ved adopsjon, se lovens § 
3-21 A, som krever at den trygdede skal ha 
vært sikret sykepenger, jf. § 3-1 første ledd. 

- Det ytes ikke omsorgspenger ved adopsjon 
for den del av inntekten som overstiger seks 
ganger grunnbeløpet, se lovens § 3-21 A 
andre ledd, jf. § 3-4 tredje ledd. 

- Omregning av pensjonsgivende inntekt til 
pensjonspoeng, se lovens § 6-5. 

- Pensjonsgivende inntekt som vilkår for 
framtidige pensjonspoeng ved uførhet, se 
lovens § 8-4 nr. 3 første ledd, jf. § 6-5. 

- Pensjonsgivende inntekt som vilkår for å 
være trygdet med rett til stønadsfordeler 
ved yrkesskade, se lovens § 11-1 nr. 1 bok
stava. 

- Pensjonsgivende inntekt som grunnlag for 
beregning av trygdeavgift, se lovens§ 16-1. 

Nærmere om innholdet av begrepet pensjons
givende inntekt 

Inntekt som arbeidstaker og oppdragstaker 
Bestemmelsen i lovens § 6-4 første ledd nr. 

1 bokstav a omfatter godtgjørelse både i og 
utenfor tjenesteforhold så lenge det er utenfor 
selvstendig næringsvirksomhet. Lovbestem
melsen foretar en kasuistisk oppregning av 

lønn og likestilt arbeidsinntekt utenfor næ
ring. 

Selv om det ikke er kommet direkte til ut
trykk i lovens ordlyd, er det hevdvunnen tolk
ning at inntekten skal regnes som pensjongiv
ende bare dersom den er skattepliktig. Se S. 
Fagernæs: «Håndbok i skatterett og ligning», 
1986, side 345 og Frederik Zimmer: «Brutto
skatt», 1987, side 30. 

Det er imidlertid ingen tvil om at ikke alle 
fordeler som . er . skattepliktig inntekt vunnet 
ved arbeid etter skatteloven § 42 første ledd, 
er pensjonsgivende inntekt. Som eksempel 
kan nevnes skattepliktige naturalytelser som 
det ikke skal foretas forskotstrekk i for eksem
pel feriereiser for ansatte, fri båt og fri strøm. 

Bestemmelsen om pensjonsgivende inntekt 
omfatter typiske fordeler som en skattyter 
mottar som arbeidstaker eller oppdragstaker. 
I visse tilfeller omfattes også fordeler mottatt 
fra .andre enn oppdrags- eller arbeidsgiver, se 
ordlyden «drikkepenger og lignende ytelser». 
Slike ytelser har imidlertid en tilknytning til 
oppdrags- eller arbeidsforholdet. 

Som pensjonsgivende inntekt utenfor næ
ring anses i praksis også godtgjørelse som en 
person mottar for å avstå fra å ta stilling i en 
konkurrerende bedrift eller fra å etablere en 
slik bedrift selv (karensgodtgjørelse). Se Lig
nings-ABC, 1987, side 254. Det samme gjelder 
erstatning for tapt arbeidsinntekt, midlertidig 
tap i framtidig erverv og såkalt skattepliktig 
sluttvederlag/avfinnelsessum utbetalt når en 
arbeidstaker blir oppsagt eller slutter i stillin
gen. 

Når en kommandittist eller stille interessent 
mottar lønn fra selskapet, skal denne delen 
av inntekten behandles som vanlig lønnsinn
tekt. 

Pensjonsgivende inntekt utenfor næring er 
bruttoinntekt. Det er uttrykkelig presisert i § 
1-1 første ledd i forskrifter av 10. august 1987 
om fastsetting av pensjonsgivende inntekt, 
gitt av Skattedirektoratet med hjemmel i fol
ketrygdloven § 6-4 sjette ledd, jf. kongelig 
resolusjon av 12. august 1966 og Finansdepar
tementets delegasjonsvedtak av 15; august 
1966. Det vil si at utgifter pådratt i forbindelse 
med arbeidsforholdet, f.eks. utgifter til reiser, 
litteratur og redskap, ikke skal trekkes fra. 
Utgifter som ikke er knyttet til arbeidsinntek
ten, f.eks. gjeldsrenter, pensjonspremier og 
underholdsbidrag, skal heller ikke trekkes fra. 

Bestemmelsene i lovens § 6-4 første ledd 
nr. 1 bokstav b omhandler godtgjørelse som 
medlem av styre, representantskap, · utvalg, 
råd og lignende. Slike godtgjørelser behandles 
som inntekt utenfor næring uansett om delta
kelsen i vedkommende organ er ledd i en 
næring. Andre organer enn de som uttrykke
lig er nevnt i lovteksten, kan for eksempel 
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være bedriftsforsamling, kontrollkomite og 
offentlig utredningsutvalg. Se Frederik Zim
mer: «Bruttoskatt», 1987, side 30. 

Bestemmelsene i lovens § 6-4 · første ledd 
nr. 1 bokstav c omhandler naturalytelser og 
utgiftsgodtgjørelser i forbindelse med utfø
relse av arbeid eller oppdrag. Slike godtgjørel
ser skulle tidligere regnes som pensjonsgiv
ende inntekt i den utstrekning slike ytelser tas 
med ved beregningen av forskottstrekk. 

Disse reglene ble endret den 22. desember 
1989. Naturalytelser og overskudd på utgifts
godtgjørelser skal fra og med inntektsåret 
1990 inngå i den pensjonsgivende inntekten 
og dermed i grunnlaget for trygdeavgiften og 
toppskatten til staten, uavhengig av om ytel
sen er trekkpliktig. Grunnlaget for trygdeav
gift, pensjonspoeng og toppskatt vil heretter 
være løsrevet fra trekkplikten. 

Bestemmelsene i lovens § 6-4 første ledd 
nr. 3 og 4 omhandler hvilke folketrygdytelser 
som skal regnes som pensjonsgivende inntekt. 

Lovens § 6-4 andre ledd omhandler fastset
ting av den pensjonsgivende inntekt for ekte
feller. Den pensjonsgivende inntekten skal 
fastsettes særskilt for hver av ektefellene; Det 
er et alminnelig prinsipp i folketrygdordnin
gen at ektefeller behandles som selvstendige 
rettssubjekter. I skattesammenheng derimot 
ses de i stor utstrekning som ett skattesub
jekt. Det er presisert i folketrygdloven at skat
teloven§ 16 femte ledd (om fordeling av inn
tekt fra felles bedrift) gjelder tilsvarende når 
den pensjonsgivende inntekten skal fastsettes. 

Skatteloven § 16 femte ledd lyder: 

«Ved inntekt av bedrift som tilhører den ene 
eller begge ektefeller, kan ektefellene etter 
nærmere åokumentasjon kreve å bli lignet for 
en forholdsmesSil;{ andel av overskuddet som 
svarer til arbeidsmnsats og deltagelse i virk
somheten. Departementet kan g1 forskrifter 
om dokumentasjon.» · 

Lovens § 6-4 tredje ledd gjelder fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt for barn. Hoved
regelen er at barn ikke får godskrevet pen
sjonsgivende inntekt. 

Dette gjelder inntekt som er opptjent av 
barn som ikke har fylt 17 år innen utgangen 
av inntektsåret Barn får altså først godskrevet 
pensjonsgivende inntekt for inntekt som er 
opptjent i det inntektsåret barnet fyller 17 år. 

Lovens§ 6-4 tredje ledd andre punktum har 
en særbestemmelse om barns inntekt av selv
stendig næringsvirksomhet. Dersom slik inn
tekt lignes på foreldrenes hånd i medhold av 
skatteloven § 16 åttende ledd, skal barnets 
inntekt godskrives foreldrene som .pensjons
givende inntekt. 

Lovens§ 6-4 fjerde ledd har en særregel om 
fastsetting av verdien av naturalytelser. Slike 

ytelser skal regnes med i den pensjonsgivende 
inntekten med den verdien som legges. til 
grunn ved utligningen av inntektsskatten. Vi 
viser til omtalen ovenfor . . 

Lovens § 6-4 femte ledd har bestemmelser 
om · «tak» for den pensjonsgivende inntekten. 
Den. pensjonsgivende inntekten er i dag be
grenset til tolv ganger grunnbeløpet. Av den 
del av inntekten som overstiger åtte ganger 
grunnbeløpet, regnes bare en tredel med. 

I femte ledd tredje punktum er det presisert 
at disse begrensningene gjelder særskilt · for 
hver •ektefelle. 

I femte ledd fjerde punktum er det videre 
presisert at lønnsinntekt og inntekt i næring 
som den trygdede skal svare avgift av etter lav 
sats, skal regnes som den nederste delen av 
den pensjonsgivende inntekten. 

Etter lovens § 6-4 sjette ledd har Kongen 
hjemmel til å gi forskrifter om hva som skal 
regnes som pensjonsgivende inntekt og som 
beregningsgrunnlag for trygdeavgiften, samt 
om hvilke utgifter som skal komme til fradrag 
ved beregningen av denne inntekten, om av
rundingsregler m.v. Det er disse forskriftene 
som er nærmere omtalt ovenfor. 

Etter lovens § 6-4 sjuende ledd har departe
. mentet hjemmel til å gi forskrifter om fastset
ting av pensjonsgivende inntekt for den som 
er trygdet etter lovens § 1-4 om frivillig trygd. 
Departementet kan bestemme at den pen
sjonsgivende inntekten for disse trygdede skal 
settes til et fast beløp som står i et bestemt 
forhold til grunnbeløpet. Sosialdepartementet 
har gitt slike forskrifter den 19. september 
1969. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer stort sett til gjeld

ende rett. 
Utkastets første ledd handler om hva som 

skal regnes som pensjonsgivende inntekt i 
folketrygdlovens forstand. 

Når det gjelder inntekt utenfor næring, har 
utvalget sondret mellom inntekt for arbeidsta
ker og inntekt for oppdragstaker. Vi viser til 
utkastets første ledd bokstav a og b. Denne 
sondringen har betydning i flere relasjoner. 
Utvalget har tatt inn definisjoner av begre
pene arbeidstaker, oppdragstaker og selvsten
dig næringsdrivende i utkastets §§ 3-22 til 
3-24. 

Utkastets første ledd bokstav a og b svarer 
til folketrygdloven§ 6-4 første ledd nr. 1 bok
stav a og b. 

I utkastets første ledd bokstav a nevnes lønn 
og godtgjørelse for arbeidstaker. Det er vist til 
utkastets § 3s22, som definerer arbeidstaker 
som en person som har lønn og annen godt
gjørelse i en annens tjeneste. 
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I utkastets første ledd bokstav b nevnes ve
derlag for oppdragstaker. Vi har vist til utkas
tets § 3-23, som definerer oppdragstaker som 
en person som mottar vederlag utenfor tjenes
teforhold. Utvalget har bruktbetegnelsen «ve
derlag» for oppdragstakere, i stedet for «lønn 
og annen godtgjørelse», fordi vi legger til 
grunn at det bare er arbeidstakere som har 
lønn. Det er hensiktsmessig å ha en egen be
tegnelse for godtgjørelsen til oppdragstakere. 

Utkastets første ledd bokstav c handler om 
inntekt for selvstendig næringsdrivende, og 
svarer til den gjeldende lovs § 6-4 første ledd 
nr, 2. Utvalget har her vist til utkastets § 3-24, 
som definerer begrepet selvstendig nærings
drivende. 

Utkastets første ledd bokstav d svarer stort 
sett til den gjelderide lovs § 6-4 første ledd 
nr. I boksktav b, og handler om godtgjørelse 
til medlem av styre; råd og lignende. 

Utkastets første ledd bokstav e handler om 
de trygdeytelser som er pensjonsgivende inn
tekt, og svarer i hovedtrekk til den gjeldende 
lovs § 6-4 første ledd nr. 3 og 4. Sykepenger, 
fødselspenger, adopsjonspenger, omsorgspen
ger og dagpenger ved arbeidsløshet er ytelser 
til livsopphold som erstatter bortfalt inntekt i 
en kortere periode. Disse ytelsene likestilles 
derfor med arbeidsinntekt og næringsinntekt 
og er pensjonsgivende. 

Når det gjelder engangsstønad ved fødsel 
og adopsjon, foreslår utvalget en materiell 
endring. I utkastets kapittel 5 om stønad ved 
fødsel, adopsjon og barneomsorg foreslår vi 
at engangsstønad ved fødsel og adopsjon bare 
skal gis til personer som ikke har vært yrkes
aktive. Løpende fødselspenger og adopsjons
penger gis bare til yrkesaktive, og skal etter 
utvalgets forslag . være minst · like høye som 
engangsstønadene. Vi viser til merknadene til 
utkastets §§ 5-6 og 5-8. Dette forslaget inne
bærer at beløpene som svarer til engangsstø
nadene, må bli pensjonsgivende inntekt. Ut
valget mener dette er en vesentlig lovteknisk 
forenkling. 

Etter utkastets andre ledd skal den pen
sjonsgivende inntekten fastsettes for hvert 
kalenderår fra og med det året medlemmet 
fyller 17 år, til og med det året medlemmet 
fyller 69 år. Forslaget svarer stort sett til gjeld
ende rett, se lovens § 6-3. Vi har ikke tatt med 
bestemmelsen i lovens § 6-4 tredje ledd om 
inntekt oppebåret av barn som ikke har fylt 
17 år. Dette er gjort av forenklingsgrunner. 

Utkastets tredje ledd handler om natural
ytelser, og svarer til den gjeldende lovs § 6-4 
fjerde ledd. 

Etter utkastets fjerde ledd skal den pen
sjonsgivende inntekten reduseres dersom 
medlemmet ikke betaler avgift til trygden. 
Forslaget svarer til lovens § 6-5 andre ledd. 

Etter utkastets femte ledd får departementet 
fullmakt til å gi nærmere forskrifter om pen
sjonsgivende inntekt. · 

I utkastets sjette ledd er det tatt inn en hen
visning til utkastets • § 3-4, som inneholder 
særlige bestemmelser om beregning av pen
sjonsgivende inntekt.for selvstendig nærings
drivende. 

Utkastets § 3-4 Beregning av pensjonsgiv
ende næringsinntekt 

Utgangspunktet for beregningen av pen
sjonsgivende inntekt for selvstendig nærings
drivende som personlig deltar i driften, er den 
skattepliktige næringsinntekten uten fradrag 
for gjeldsrenter. 

Følgende inntektsposter regnes ikke med: 
a) Inntekt av bankinnskudd, obligasjoner, 

aksjer og annen finanskapital. 
b) Inntekt ved bortleie av fast eiendom og av 

rettigheter til slik eiendom. Inntekt av ar
beider- og funksjonærboliger som helt eller 
delvis tjener næringens behov, skal likevel 
regnes med. Også inntekt av bruttolignede 
hus på gårdsbruk som disponeres av går
dens bruker, ansatte eller kårfolk, skal reg
nes med. 

c) Gevinst ved avhendelse av aksjer og andre 
finansobjekter. 

d) Gevinst ved avhendelse av tomt utenfor 
næring. 

e) Gevinst ved avhendelse av ikke-avskriv
bare driftsmidler. 

Fra inntekten trekkes det et standardfra
drag på 10 prosent. 

Deretter trekkes netto gjeldsrenter fra, dvs. 
gjeldsrenter redusert med inntekt som nevnt i 
andre . ledd bokstav a og bokstav b første 
punktum. Det gjøres likevel ikke fradrag med 
den del ·av netto gjeldsrenter som er under 20 
prosent av inntekten før standardfradraget, 
og heller ikke med den del av netto gjeldsren
ter som er over 75 prosent av denne inntekten. 

Departementet gir forskrifter om pensjons
givende inntekt for selvstendig næringsdriv
ende. 

Merknader 
Utkastet svarer til de gjeldende særbestem

melser om beregning av pensjonsgivende inn
tekt for selvstendig næringsdrivende, se lo
vens § 6-4 første ledd nr. 2 med tilhørende 
forskrifter. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsene om beregning av pensjons

givende inntekt for selvstendig næringsdriv
ende i lovens § 6-4 første ledd nr. 2 er gjen
gitt ovenfor i merknadene til utkastets § 3-3, 
som inneholder hovedreglene for beregningen 
av den pensjonsgivende inntekten. 
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Inntekt som selvstendig næringsdrivende 
Bestemmelsene i lovens § 6-4 første ledd 

nr. 2 fastsetter hva som skal regnes som pen
sjonsgivende inntekt for selvstendig nærings
drivende. Utgangspunktet for beregningen av 
pensjonsgivende inntekt i næring er etter ord
lyden i lovteksten «inntekt av selvstendig 
næringsvirksomhet». 

Bestemmelsene fastslo inntil lovendringen 
i juni 1987 klart at det er den skattepliktige 
inntekten som er avgjørende. Det var neppe 
meningen å gjøre . noen forandring i dette da 
loven ble endret. I forskriftene om fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt, gitt av Skattedi
rektoratet med hjemmel i lovens § 6-4 sjette 
ledd, jf. kongelig resolusjon av 12. august 1966 
og Finansdepartementets delegasjonsvedtak 
av 15. august 1968, er det imidlertid presisert 
at det er inntekt beregnet etter skattelovens 
bestemmelser som danner utgangspunktet. 
Dette innebærer at skattefrie inntekter og ut
gifter som det ikke blir gitt fradrag for, skal 
holdes utenfor. På den annen side innebærer 
det at all skattepliktig inntekt skal regnes 
med, selv om den ikke skal regnes som inn
tekt regnskapsmessig. Dette gjelder for eks
empel for skattepliktig inntekt ved uttak av 
driftsmiddel. 

Videre fastslo bestemmelsen i lovens § 6-4 
før lovendringen at det var nettoinntekten som 
skulle legges til grunn. Dette går i dag fram 
av forskriftenes § 2-1. Av dette følger det at 
næringsinntekten ikke skal bruttobeskattes. 
Forskriftene gjør et unntak fra regelen om at 
det er den skattepliktige inntekten som skal 
legges til grunn. Underskudd fra næring for 
tidligere år skal ikke komme til fradrag ved 
beregning av årets pensjonsgivende nærings
inntekt. 

Bortsett fra visse sjablonregler om gjelds
renter er det bare inntekter og utgifter i næ
ringsvirksomheten som skal tas i betraktning. 
Hovedregelen er at det er næringsinntekten 
etter at alle fradragspostene er trukket fra, 
herunder avskrivninger og fondsavsetninger, 
som skal legges til grunn. 

Fradragsposter. som ikke er knyttet til næ
ringen, kan ikke trekkes fra. Som eksempel 
kan nevnes underholdsbidrag og premier til 
egen pensjonsforsikring. Det samme gjelder 
underskudd utenfor næring, f.eks, ved salg av 
egen bolig. Etter. fast administrativ praksis 
regnes reiseutgifter mellom hjem og arbeids
sted også for privatutgifter, se Lignings-ABC 
1987, side 260. Dersom skattyteren er både 
lønnsmottaker og selvstendig næringsdriv
ende, er det bare utgifter som kan henføres 
til næringsvirksomheten som skal trekkes fra. 

De som regnes som selvstendig nærings
drivende etter bestemmelsen om pensjonsgiv
ende næringsinntekt, er: 

- ansvarlige innehavere av enmannsforetak 
- ansvarlige medlemmer av selskap med per-

sonlig solidarisk ansvar 
- ansvarlige medlemmer av kommandittsel

skap (dvs. komplementaren, men ikke kom
mandittisten) 

- ansvarlige · medlemmer av stille selskap 
. (men ikke stille interessent). 

Det forutsettes at innehaveren eller med
lemmet personlig deltar i driften. Kravet om 
personlig deltakelse vil i praksis være oppfylt 
selv om det dreier seg om en beskjeden delta
gelse i næringsvirksomheten, for eksempel i 
forbindelse med administrasjon, planlegging 
eller regnskapsavslutning. Se Lignings-ABC 
1988, side 268. 

Kapitalinntekt som ikke skal regnes med i 
pensjonsgivende næringsinntekt 

Det er bare inntekt som er direkte knyttet 
til næringsvirksomheten som skal gå inn i den 
pensjonsgivende næringsinntekten. På 
samme måte som for arbeidstakere og opp
dragstakere vil typisk kapitalinntekt falle 
utenfor. For slik inntekt er det ikke nødven
dig å ta stilling til om den har karakter av 
næringsinntekt. Regelen har sin bakgrunn i 
prinsippet om at det i utgangspunktet bare er 
inntekt som kan føres tilbake til skattyterens 
aktive arbeidsinnsats som skal være pensjons
givende. 

Etter lovens § 6-4 første ledd nr. 2 bokstav 
a til c og forskriftenes § 2-1 nr. 1 til 5 går det 
fram at følgende kapitalinntektsposter skal 
trekkes ut av næringsinntekten: 
- Inntekt av bankinnskott, obligasjoner, ak

sjer, gjeldsbrev, utestående fordringer, kapi
talinntekter o.l. 

- Inntekt ved bortleie av bygning som ikke for 
noen del benyttes i den trygdedes næring, 
og inntekt ved bruk av egen bolig i slik byg
ning. Se forskrifter av 10. august 1987 om 
fastsetting av pensjonsgivende inntekt. 

- Inntekt av prosentlignet bolig selv om den 
trygdede benytter en del av boligen i næ
ringsvirksomhet. Fradrag skal ikke gjøres 
for inntekt av arbeider- og funksjonærboli
ger som heit eller delvis tjener næringens 
behov, eller for inntekt av bruttolignet hus 
på gårdbruk som disponeres av gårdens bru
ker, ansatte eller kårfolk. 

- Inntekt ved bortfeste eller annen bortleie av 
grunneiendom og av rettighet til slik eien
dom. 

- Avhendelsesgevinster. Gevinst fra avskriv
bare driftsmidler og næringstomter skal li
kevel regnes med. 
Fredrik Zimmer omtaler i sin bok «Brutto

skatt», 1987, side 42 f. nærmere hvilke former 
for inntek.t som ikke skal regnes med når den 
pensjonsgivende inntekten skal fastsettes: 



146 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

Finansinntekt 
«Etter ftl. § 6-4, l. ledd nr. 2 bokstav a skal 

«inntekt av bankinnskudd, obligasjoner, ak
sjer og lignende» holdes utenfor. Det gjelder 
altså også når slike finansobjekter har til
knytning til næring (feks. utbytte av aksjer i 
næring). Gevinster på slike objekter er unn
tatt etter bokstav c; det er derfor ikke i denne 
relasjon nødvendig å ta standpunkt til hvor
vidt de også omfattes av bokstav a. 

Forskriftens bestemmelser er noe mer detals 
jette. Her nevnes også «gjeldsbrev, utestående 
fordringer og lignende kapitalinntekter». 
Dette kan forstås som en presisering av lov
tekstens «og lignende». - På ett punkt oppstil
les i praksis likevel en begrensning: Rente av 
fordringer på varedebitorer regnes som pen
sjonsgivende inntekt, Utv. 1982 s. 602 SD og 
ABC 1986 s. 256. Begrunnelsen må være at 
slik inntekt har nær tilknytning til inntekten 
ved varesalget, som er pensjonsgivende.» · 

Leieinntekt av fast eiendom 
«Etter ftl. § 6-4, 1. ledd nr. 2 bokstav b skal 

«inntekt ved bortleie av fast · eiendom og ret0 

tighet til slik eiendom» ikke regnes med til 
pensjonsgivende inntekt. Denne bestemmelse 
reiser flere spørsmål; Tatt på ordet rekker den 
meget langt; også utleie i stor stil omfattes: 
Eiere av forretningsbygg og boliggårder ville 
med en slik fortolkning kunne slippe brutto
skatt av sine leieinntekter. 

I forskriftens§ 2-1 nr. 2 er imidlertid regelen 
gitt en betydelig snevrere rekkevidde. Den 
gjelder bare for «inntekt ved bortleie av byg
ning som ikke · for noen del benyttes i den 
trygdedes næring, .. ». Dette innebærer to ting: 
For det første at utleie av en del av den byg
ning der skattyter driver sin næringsvirksom
het er pensjonsgivende inntekt. Og for det 
annet at det samme gjelder for utleie av annen 
eiendom i et. slikt omfang at de alminnelige 
vilkår for at det skal foreligge næringsvirk
somhet er oppfylt. 
· Jfr. Utv. 1982 s. 602-03 SD; om de alminne

lige krav til at utleie av fast eiendom skal an
ses som virksomhet, se Aarbakke 1984 s. 
174-75. 

I Utv. 1982 s. 603 gir SD denne presisering: 
«Her må det legges vekt på om den samlede 

utleievirksomhet har et slikt omfang at det er 
mer naturlig å karakterisere denne som næ
ringsvirksomhet enn som kapitalplassering. 
Bl.a. vil det her være av betydning hvilket 
arbeid med administrasjon, tilsyn og direkte 
vedlikehold som eieren/eierne selv tar seg av. 
Det vil kunne være en indikasjon på at det 
foreligger næringsvirksomhet dersom · netto
inntekten av utleievirksomheten år om annet 
i ikke betydelig grad overstiger hva som kan 

anses som en rimelig avkastning av investert 
kapital.» 

Også leieinntektenes absolutte størrelse må 
antas å ha betydning, 

I skatteloven regnes i flere ·sammenhenger 
utleie av boligeiendom ikke som virksomhet, 
se S § 43, 2. ledd · g og 5. ledd. l forhold til 
reglene om hva som er pensjonsgivende inn
tekt gjelder imidlertid ingen slik særregel, 
Utv. 1982 s. 603 SD. Bortleie av boligeiendom 
vil. derfor etter forskriften være pensjonsgiv
ende · hvis de alminnelige vilkår for nærings
virksomhet er oppfylt. 

For bortleie og bortfeste av grunneiendom 
(i motsetning til bygninger) bestemmer for
skriftens § 2-1 nr. 3 at inntekten ikke skal 
anses som pensjonsgivende; det må gjelde 
selv om grunneiendommen for en del benyt
tes i utleiers næringsvirksomhet. Men for
skriften bestemmer videre at unntaket ikke 
gjelder når utleievirksomheten er å anse som 
egen næring hvor eier personlig deltar i drif
ten. Inntekt av slik virksomhet er altså pen
sjonsgivende. Inntekt av skattyters egen bolig 
er som utgangsp·unkt ikke pensjonsgivende, 
hva enten boligen . prosentlignes .· eller lignes 
direkte. Dette synes å gjelde ubetinget for pro
sentlignet bolig, jfr. forskriften § 2-1 nr. 2, 2. 
punktum. Derimot synes reglene å innebære 
at direktelignet bolig i hus som ellers brukes 
i skatteyters næring, skal regnes som pen
sjonsgivende. For våningshus på gårdsbruk 
sies dette uttrykkelig i forskriften § 2-1 nr. 2 
siste punktum. Samme sted fremgår det også 
at inntekt av arbeider- og funksjonærboliger 
som helt eller delvis tjener næringens behov, 
skal regnes som pensjonsgivende.» 3 

Avhendelsesgevinster 
«Etter ftl. § 6-4, 1. ledd nr. 2 bokstav c skal 

«avhendelsesgevinster utenom · avskrivbare 
driftsmidler og næringstomter» ikke regnes 
med til pensjonsgivende inntekt. 

Dette omfatter først og fremst alle finans
objekter som faller inn under bokstav a. Ge
vinst på f.eks. aksjer i næring skal derfor ikke 
regnes som pensjonsgivende inntekt. 

Regelen omfatter også realobjekter, men de 
mest praktiske tilfellene er · unntatt. Gevinst 
på avskrivbare driftsmidler og næringstomter 
er altså pensjonsgivende inntekt. - Også andre 
objekter enn finans- og realobjekter omfattes 
i prinsippet · av unntaket for avhendelsesge
vinster. For goodwill O som nå kan avskrives 
- blir det •avgjørende om de faller inn under 
begrepet «driftsmidler». I andre relasjoner er 
det antatt av svaret er nei, se Gjems-Onstad i 
Skatterett 1984 s. 87. Det bør trolig legges til 
grunn også her. Det leder til at gevinst på 
goodwill faller inn under de avhendelsesge-
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vinster som er unntatt fra pensjonsgivende 
inntekt; men motsatt Utv. 1982 s. 604 i relasjon 
til forskriftene av 1982 slik de da lød. 

Det er bare gevinster innvunnet ved avhen
delse som er unntatt. Tatt på ordet skulle det 
innebære at gevisnter innvunnet ved ødeleg
gelse er omfattet av begrepet pensjonsgivende 
inntekt. Et argument for å tolke loven etter 
ordene, er at gevinster ved ødeleggelse bare 
er skattepliktige i virksomhet. 

I forskriften § 2-1 nr. 4 og 5 er bestemt at 
tap ved salg av slike objekter ikke skal kunne 
fradras i grunnlaget for pensjonsgivende inn
tekt. Det innebærer f.eks. at tap på aksjer i 
næring ikke kan fradrås. Regelen er et natur
lig motstykke til at gevinster skal holdes uten
for.» 

10-prosentfradrag og gjeldsrentefradrag 
Fra den nettoinntekten som framkommer 

etter at ovennevnte inntekter er trukket ut, 
skal det trekkes fra gjeldsrenter etter særlige 
regler som går fram av lovens § 6-4 første ledd 
nr. 2 andre ledd og forskriftenes § 2-1 andre 
ledd. 

Hovedtrekkene i beregningen av 10-pro
sentfradraget og gjeldsrentefradraget er følg-
ende: · 
- Det gis et fast standardfradrag på 10 pro

sent. Dette fradraget er helt uavhengig av 
skattyterens reelle renteutgifter. · 

- Det gis fradrag for gjeldsrenter, som omfat
ter både «private renter» og «næringsrenter». 
Gjeldsrentefradraget reduseres med inntekt 
av bankinnskudd, aksjer og andre finansinn
tekter. Det beløp som framkommer, kan 
trekkes fra i den utstrekning det overstiger 
20 prosent av netto næringsinntekt. Med 
netto næringsinntekt i denne forbindelse 
menes nettoinntekten etter at kapitalinntekt 
er trukket fra, men før standardfradraget på 
10 prosent. Gjeldsrentefradraget kan likevel 
ikke gis med mer enn 75 prosent av det 
nevnte beregningsgrunnlaget. 
Fredrik Zimmer · omtaler 10-prosentfradra

get og gjeldsrentefradraget i sin bok på side 
45 f. 

«Hovedreglene 
Det fremgår av ftl. § 6-4, 1. ledd nr. 2, 2. 

avsnitt at gjeldsrenter skal fradras etter sær
lige regler. Grunnen til dette var opprinnelig 
at man ønsket en viss likestilling mellom de 
næringsdrivende som har og de som ikke har 
gjeld, se Tallag Andersen i LoR 1976 s. 231. 
En slik begrunnelse har overhodet ingen bæ
rekraft når det gjelder å fastlegge beregnings
grunnlaget . for en skatt. Et viktigere syns
punkt i dette perspektivet, er utvilsomt at man 
hittil ikke har funnet en praktisk tilfredsstill
ende metode. til å sondre mellom næringsgjeld 
og privatgjeld - ideelt skal næringsgjefd men 
ikke privatgjeld kunne fradras (gitt at man er 

ute etter å bruttobeskatte lønnsinntekter og 
nettobeskatte næringsinntekter). En viktig del 
av systemet er derfor at man i utgangspunktet 
skal regne alle skatteyters renter med, men 
så gjøre visse skjematiske beskjæringer, rela
tert til næringsinntekten. Man forsøker altså 
overhodet ikke å gjennomføre noen sondrin~ 
mellom næringsgjeld og privatgjeld, basert pa 
reelle forhold. 

Rettsutviklingen har gått i etapper. Den 
første tiden frem til 1974, ble det bare gitt et 
sjablonfradrag på 10% - det som fremdeles 
gjelder. Erfaringenviste imidlertid at dette ga 
urealistisk høy avgift " og pensjonsgivende 
inntekt - for næringsdrivende med mye gjeld. 
Fra og med inntektsåret 1975 ble det derfor 
innført en mer omfattende adgang til gjelds
rentefradrag, omtrent den som fremdeles gjel
der. - I Ot.prp. nr. 4 1986/87 ble det foreslått 
en innstramming av rentefradraget. Av forsla
gene ble bare ett vedtatt, nemlig at visse kapi
talinntekter skal redusere renteutgiftene før 
disse kan fradras. 

Beregningen av 10%- .og gjeldsrentefradra
get foregår 1 store. trekk på denne måten: 

Det gis . et standard fast fradrag på 10% -
helt uavhengig av skatteyters reelle renteut
gifter. 

Det skal så gis fradrag for gjeldsrenter. Alle 
renter skal regnes med, private renter såvel 
som næringsrenter. Men disse skal beskjæres 
på forskjellige måter. Først skal visse finans
inntekter trekkes fra - det er altså netto ut
giftsrenter som (delvis) kan fradras. Det beløp 
som fremkommer, kan fradras i den utstrek
ning det overstiger 20% av netto næringsinn
tekt («gulvet»). Men fradraget er begrenset til 
å gjelde renter som ligger innenfor rammen 
av 75% av inntekten («taket»). 

Nærmere om 10%-fradraget 
Dette fradraget har skattyter krav på uan

sett de faktiske gjeldsrenter. Det innebærer 
at skattyter får fradrag ut over de faktiske 
gjeldsrenter der disse utgjør et lavere beløp 
enn de 10%, jfr. Ot. prp. 4 s. 7 der fradraget 
av den grunn ble foreslått opphevet. 

At beregningsgrunnlaget for 10%-fradraget 
som utgangspunkt er skattepliktig nærings
inntekt, synes å være klart. - For øvrig opr,
står mht beregningsgrunnlaget to spørsmal. 
For det første er det spørsmål . om fradraget 
skal beregnes av skattepliktig næringsinntekt 
før eller etter fradrag for gjeldsrenter. Ordly
den taler nærmest for at fradraget skal bereg
nes før gjeldsrentefradraget (klarere før lov
endringen i juni 1987 enn etter); i samme ret
ning taler det at 10%-fradraget på et vis er en 
del åv gjeldsrentefradraget. Dette er visstnok 
også fast praksis (jfr. ABC 1986 s. 254), og det 
fremgår nå klart av forskriften § 2~ 1. 

For det annet er det spørsmål om fradraget 
skal beregnes før eller etter at netto nærings
inntekt er redusert med kapitalinntekter. Før 
lovendringen i juni 1987 var dette spørsmål 
atskillig tvilsomt. Et hovedformål med lov
endringen var å gjøre det klart at 10%-fradra
get skal beregnes etter at kapitalinntektene 
er trukket ut, jfr. Ot. prp. 67 1986/87 s. 1 og 
forskriften § 2-1. 

At alle næringsutgifter skal fradras ve.d be
regningen av grunnlaget for 10%-fradraget, er 
helt klart. Det samme gjelder underskudd i 
annen næring. 
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Nærmere om gjeldsrentefradraget . 
a. Hvilke gjeldsrenter skal medregnes? Det er 
allerede sagt at skatteyters nærings- såvel som 
private renter skal medregnes. Rentene skal 
altså regnes med selv om de gjelder lån som 
har finansiert objekter hvis avkastning faller 
utenfor beregningsgrunnlaget. 

I utgangspunktet skulle det ikke være 
grunnlag for å oppstille noen annen regel for 
en kommandittists andel av kommandittsel
skapets gjeldsrenter; at inntekt fra komman
dittselskap ikke skal regnes som pensjonsgiv
ende inntekt, kan ikke spille noen rolie i 
denne relasjon, ifr. at også rent private renter 
skal regnes med. Men det synes å være fast 
praksis at kommandittists andel av komman
dittselskapets gjeldsrenter ikke kan regnes 
med, jfr. Utv. 1975 s. 288 SD og Tallag Ander
sen i LoR 1976 s. 233 (med kritiske bemerk
ninger). Det er likevel et åpent spørsmål om 
denne praksis er avgjørende. 

Foreldre kan neppe regne med sambeskat
tede barns gjeldsrenter, jfr. pkt. 3.6 foran om 
at barnas inntekt ikke skal regnes som pen
sjonsgivende for foreldrene. Noe annet må 
kanskje gjelde der foreldrene skal regne 
«overført inntekt» som pensjonsgivende inn
tekt for seg, jfr. ftl. § 6-4, 3. ledd, 2. punktum. 
Gjeldsrenter knyttet til slik inntekt bør vel 
foreldrene kunne kreve medregnet. - Om ek
tefeller henvises til pkt. 5.44 nedenfor. 

b. Fradrag for visse kapitalinntekter. Etter 
ftl. § 6-4,. 1. ledd nr. 2, 2. avsnitt, 2. punktum, 
skal gjeldsrentene reduseres «med inntekter 
nevnt under a. og b.». Henvisningen gjelder 
inntekt av finansobjekter og av utleie av fast 
eiendom, altså de inntektskategorier som er 
omtalt under pkt. 5.32 og 5.33 foran. Regelen 
- som er ny fra 1987 - innebærer at det er et 
nettogjeldsrentefradrag loven gir anvisning 
på .... 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke kapi
talinntekter som skal avregnes i renteutgif
tene, henvises til fremstillingen under 5.32 og 
5.33 foran. Det er grunn til å understreke spe
sielt at slike inntekter skal avregnes uavhen
gig av om de har tilknytning til virksomhet 
eller ikke. Således skal f.eks. renter av :private 
bankinnskudd og prosentinntekt av bohgeien
dom avregnes. Dette er et motstykke til at 
b.åde næringsrenter og private renter som ut
gangspunkt kan fradras. Men avregningsrege
len gjelder også der alle renteutgiftene er 
næringsrenter. 

Derimot følger det av lovteksten at de av
hendelsesgevinster som skal holdes utenfor 
begr. epet pensjonsgivende inntekt Gfr. pkt. 
5.34 foran), ikke skal avregnes i renteutgif
tene. Dette er ikke nærmere begrunnet i forar
beidene, men det har sannsynllgvis sammen
heng med at det her ikke på samme måte lig
ger til rette for tilpasninger av den type som 
er beskrevet foran. Regelen innebærer imid
lertid at en som låner penger for å kjøpe ak
sjer og så etter noen tid selger aksjene med 
gevinst, oppnår fradragsrett for renteutgiftene 
samtidig som gevinsten ikke påvirker bereg
ningsgrunnlaget for bruttoskatten. Tilpas
ningsmuligheter foreligger altså også her. 

Regelen innebærer at det i relasjon til av
regning av kapitalinntekter må trekkes en 
grense mellom de former for kapitalavkast
nin~ som går inn under bokstav a og b og de 
gevmster som går inn under bokstav c. I man
gel av andre holdepunkter må det antas at 

denne grensen skal trekkes på grunnlag av 
samme prinsipper som i alminnelig skatterett, 
se Aarbakke 1984 s. 86 flg., 100 flg. og 109. 
Dette innebærer f.eks. at en rente stipulert 
som kursstigningsgevist på fordring (f.eks. der 
lån utbetales med 90 men skal tilbakebetales 
med 100), må regnes som rente og ikke som 
gevinst, se ABC 1986 s. 524. 

c. Beregningen av gjeldsrentefradraget. De 
netto gjeldsrenter som fremkommer etter 
dette, kan fradras innen visse rammer. Det 
gjelder begrensninger i form av både et gulv 
og et tak. 

Gulvet består i at bare netto gjeldsrenter 
som «overstiger 20 pst. av inntekten (før 10 
pst. fradraget)» kan fradras . Sammenholdt 
med sjablonfradraget på 10% innebærer det 
at skattyter ikke får noen glede (ved beregnin
gen av pensjonsgivende inntekt) av renter 
mellom 10% og 20% av inntekten. 

20%-begrensningen skal etter lovteksten 
beregnes av «inntekten». Dette begrep er ikke 
entydig, og det er ikke nærmere beskrevet i 
forarbeidene. Det er imidlertid neppe tvil om 
at det refererer seg til netto næringsinntekt 
som beskrevet foran under pkt. 5.2, og før fra
drag for gjeldsrenter, jfr. na forskriften§ 2-1, 
2. ledd. Slik ble regelen dessuten tolket i tidli
gere rett, jfr. ABC 1986 s. 254. 

Videre må det nå, slik loven er redigert, 
antas at de kapitalinntekter som ikke skal reg
nes med til pensjonsgivende inntekt, heller 
ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget . for 
20% gulvet. Dette synes å fremgå av at de 
oppregnede kapitalinntekter ikke skal inngå i 
den inntekten som de 20% skal beregnes av; 
løsningen synes også - på grunnlag av den tid
ligere ordlyd i loven - forutsatt i ABC 1986 s. 
254-55; jfr. nå også Sk.meld. nr. 4/1987 s. 1. 

Endelig er det klart sagt i lovteksten at 
grunnlaget er inntekten før fradrag for 10%
fradraget. 

Beregningsgrunnlaget for 20%-begrensnin
gen blir etter dette det samme som for 10%
fradraget jfr. pkt. 5.42 foran. 

Taket består i at fradrag for gjeldsrenter 
ikke kan gis «med mer enn 75 pst. av inntek
ten.» Gjeldsrenter ut over dette får altså skatt
yter ingen glede av under bruttoskatten. Sam
menho1dt med sjablonfradraget på 10% inne
bærer dette at næringsdrivende maksimalt får 
fradrag for gjeldsrenter som utgjør 85% av inn
tekten. 

En slik regel kan forsvares innenfor ram
men av en pensjonsavgift, men den er irrasjo
nell innenfor et skattesystem. Den rammer 
dem med store gjeldsrenter sammenlignet 
med inntekter, og den innebærer at omfanget 
av fradragsretten for gjeldsrenter vil kunne 
variere fra år til år avhengig av inntekten. Det 
har i den sammenheng vært fremhevet at det 
nettopp er i tider med lav inntekt at personlig 
næringsdrivende vil ha behov for å låne . og 
dermed pådra seg gjeldsrenter. Som tiltak for 
å «skrelle vekk» private gjeldsrenter, virker 
regelen helt tilfeldig. 

Beregningsgrunnfaget for 7 5%-begrensnin
gen må antas å være det samme som for 10%
fradraget og 20%-gulvet: Netto skattepliktig 
inntekt før gjeldsrentefradrag, etter at kapitaf.. 
inntektene er trukket fra og før 10%-fradraget. 
At det er netto skattepliktig inntekt før gjelds
rentefradrag men etter fradrag for kapitalinn
tekter som skal legges til grunn, følger av 
samme betraktninger som for 20%-gulvet fo-
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ran. I relasjon til 75% begrensningen nevner 
riktignok ikke loven - slik den gjør i relasjon 
til 20%-gulvet - at det er inntekten før 10%-fra
draget som skal legges til grunn. Men slik ble 
reglene praktisert tidligere (jfr. ABC 1986 s. 
254-55), og det er intet i forarbeidene til de 
nye reglene som tyder på at man har tenkt seg 
noen endring i dette. At parentesen om 10%
fradraget ikke er tatt med her, må antas å skyl
des stilistiske hensyn.» 

Fredrik Zimmer har i boka laget et eksem
pel på hvordan en skal beregne den ·pensjons-
givende inntekten: · 

«Eksempel. Sett at netto næringsinntekt før 
gjeldsrentefradrag er 575, kapita1inntekter 75 
og gjeldsrenter 300. Pensjonsgivende inntekt 
beregnes da slik: 

Næringsinntekt før gjeldsrentefradrag .. . 
minus kapitalinntekter ............................. . 

10%-fradrag: 500x0,10= ........................... . 

Gjeldsrenter ..................................... . 
minus kapitalinntekter .................. . 
N1;tto gjeldsren~er ............ :.:.: ............ . 
mmus 20%-gulv. 500x0,20- .......... . 
Pensjonsgivende inntekt ............... . 

300 
75 

225 
100 

575 
75 

500 
50 

450 

125 
325 

Sett så at gjeldsrentene ikke utgjør 300, men 
1 000. Dette berører ikke fradraget for kapital
inntektene og 10%-fradraget. Utregningen blir 
altså som over frem til 450 
Gjeldsrenter ...................................... 1 000 
minus kapitalrenter ......................... 75 
Netto gjeldsrenter ............................ 925 
20%-gulv, som foran ........................ 100 

825 
75% tak:500x0,75=375 ..................... 375 
Pensjonsgivende inntekt ................ 75 

I dette tilfellet avskjærer altså «taket» en 
meget vesentlig del av gjeldsrentene fra fra
dragsrett. Pensjonsgivende inntektblir positiv 
til tross for at nettoinntekt er klart negativ.» 

Vi kan gi følgende oppsummering: Den his
toriske begrunnelsen for standardfradraget på 
10 prosent synes åvære uklar. Det er imidler
tid naturlig å ta utgangspunkt i at den pen
sjonsgivende næringsinntekten i størst mulig 
grad skal gi uttrykk. for den del av nærings
inntekten som representerer aktiv arbeidsinn
tekt. I prinsippet skulle en dele næringsinn
tekten i arbeidsinntekt og inntekt av den kapi
talen som er nedlagt i næringen. Det er imid
lertid umulig å foreta en helt riktig deling et
ter slike retningslinjer. Det kan derfor hevdes 
at standardfradraget på 10 prosent er en måte 
å beregne den kapital som er nedlagt i nærin
gen. Det som er igjen etter standardfradraget, 
er uttrykk for den næringsdrivendes inntekt 
av arbeid nedlagt i næringen. 

De skjematiske begrensningene i gjeldsren
tefradraget er det naturlig å oppfatte som en 
måte til å begrense de næringsdrivendes fra
drag i beregningsgrunnlaget for den såkalte 
bruttoskatten (trygdeavgiften og toppskatten). 
Begrensningene i rentefradraget oppfattes 
som en måte til å hindre at næringsdrivende 
får fradrag i bruttoskattegrunnlaget for «pri
vate» gjeldsrenter. 

De nevnte sjablonregler om gjeldsrentefra
drag for næringsdrivende slår tilfeldig ut og 
kan føre til resultater som ikke er tilsiktet. 
Som eksempel kan nevnes en næringsdriv
ende advokat eller økonom som driver konsu
lentvirksomhet med liten kapital knyttet til 
næringsvirksomheten. All gjeld kan være tatt 
opp i forbindelse med kjøp av vedkommendes 
egen bolig. Ofte vil den næringsdrivende i 
slike tilfeller få fradrag ved beregningen av 
bruttoskatten for den vesentligste del av sine 
«private» gjeldsrenter. Er derimot advokaten 
eller økonomen ansatt, men for øvrig driver 
samme type arbeid, vil han ikke få noe gjelds
rentefradrag ved beregningen av bruttoskat
tene. 

Fordi den pensjonsgivende inntekten inngår 
i beregningsgrunnlaget for den såkalte brutto
skatten, har det vært pekt på at reglene for 
beregning av pensjonsgivende inntekt fører til 
at lønnsmottakere blir bruttobeskattet, mens 
næringsdrivende blir tilnærmet nettobeskat
tet. Se Frederik Zimmer: «Bruttoskatt», 1987, 
side 99 og F. Zimmer: «Lov og Rett», 1989, 
side 166 f. 

Utvalgets forslag 
Utkastet har særbestemmelser som gjelder 

beregningen av den pensjonsgivende inntek
ten for selvstendig næringsdrivende. 

Bestemmelsene i den gjeldende lov er kom
pliserte og tekniske. Beregningen av pen
sjonsgivende næringsinntekt er sværtressur
skrevende for ligningsmyndighetene. De end
ringene i regelverket som ble innført ved lov 
den 9. januar 1987 nr. 7, har komplisert bereg
ningsmåten vesentlig og har medført ufor
holdsmessig merarbeid for ligningsmyndighe
tene. 

Utvalget mener det er svært uheldig at reg
elverket er blitt ytterligere komplisert i for
bindelse med at det skulle legges større vekt 
på bruttobeskatning. I denne sammenhengen 
vil utvalget nøye seg med å peke på at reglene 
om beregningsmåten bør forenkles. 

I utkastet har utvalget søkt å framstille be
stemmelsene på en enklere måte uten å foreta 
noen realitetsendringer. Forslaget medfører 
ingen endringer i beregningsmåten. 

Av utkastets første ledd går det fram at en 
for selvstendig næringsdrivende skal ta ut-
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gangspunkt i skattepliktig næringsinntekt, 
altså nettoinntekten. Det gjøres imidlertid 
ikke fradrag for gjeldsrenter. 

Av utkastet andre ledd går det fram hvilke 
inntektsposter som ikke skal regnes med ved 
beregningen av den pensjonsgivende inntek
ten. Den nærmere presiseringen av hvilke for
mer for kapitalinntekt dette gjelder, må gis i 
forskrifter. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Etter utkastets tredje ledd skal det fram
komne beløp reduseres med et standardfra
drag på 10 prosent av inntekten. Forslaget 
svarer.til lovens§ 6-4 andre ledd første punk
tum. 

Av utkastets fjerde ledd går det fram at det 
deretter skal trekkes fra gjeldsrenter med 
visse begrensninger. Som i den gjeldende lov 
skal netto gjeldsrenter trekkes fra i den ut
strekning de overstiger 20 prosent av inntek
ten. Fradraget er begrenset til renter som lig
ger innenfor rammen av 75 prosent av inntek
ten. 

Utkastets § 3-5 Pensjonspoeng 
Pensjonspoeng er en beregningsfaktor som 

brukes ved beregning av tilleggspensjon etter 
kapitlene 10, 11 og 12. 

Ved beregningen av tilleggspensjonen reg
nes det med 
a) faktiske pensjonspoeng, som er opptjent 

ved pensjonsgivende inntekt, se §§ . 3-6 og 
3-7, 

b) framtidige pensjonspoeng som benyttes ved 
beregning av uførepensjon, og som gis for 
hvert år fra og med det året vedkommende 
fikk rett til uførepensjon, til og med det 
året vedkommende fyller 66 år, se §§ 3-8 
og 3-9, 

c) framtidige pensjonspoeng som benyttes ved 
beregning av etterlattepensjon, og som gis 
for hvert år fra og med året for dødsfallet 
til og med året da vedkommende ville ha 
fylt 66 år, se§ 11-6 andre ledd, 

d) godskrevne pensjonspoeng, · som gis for 
hvert år vedkommende har mottatt uføre
pensjon eller etterlattepensjon med til
leggspensjon beregnet på grunnlag av 
framtidige pensjonspoeng, se bokstavene b 
og c og § 3-10. 

Merknader 
Paragrafen gir en definisjon av begrepet 

pensjonspoeng og en oversikt over de forskjel
lige måter å få pensjonspoeng på. En tilsva
rende paragraf finnes ikke i den gjeldende 
folketrygdlov. 

Gjeldende rett 
Hovedregelen er at pensjonspoeng fastsettes 

på grunnlag av den pensjonsgivende inntekt, 

dvs. arbeidsinntekt og enkelte folketrygdytel
ser til livsopphold, se lovens § 6-4. 

En trygdet kan dessuten få fastsatt pen
sjonspoeng i form av framtidige pensjonspo
eng. Det er aktuelt å fastsette/godskrive slike 
framtidige pensjonspoeng dersom . den tryg
dede blir arbeidsufør og helt eller delvis mis
ter muligheten til å opptjene pensjonspoeng 
på vanlig måte ved inntektsgivende arbeid. 
Folketrygdloven kapittel 8 har således be
stemmelser om framtidige pensjonspoeng til 
trygdede som er blitt arbeidsuføre. Vi viser til 
lovens § 8-4 nr. 3 og merknadene til utkastets 
§ 3-8. 

Det gjelder særlige gunstige bestemmelser 
for medregning av framtidige pensjonspoeng 
for de såkalt fødte uføre, se lovens § 8-4 andre 
ledd. Disse bestemmelsene er nærmere omtalt 
i merknadene til utkastets § 3-9. 

Ved dødsfall gjelder det tilsvarende regler 
for medregning av framtidige pensjonspoeng 
for avdøde. Se lovens § 10-5 nr. 2, jf. § 8-4 nr. 
3 andre ledd. Disse bestemmelsene er også 
omtalt i merknadene til utkastets § 3-8. 

Folketrygdloven § 6-6 har særskilte bestem
melser om fastsetting av pensjonspoeng for 
den som mottar uførepensjon med tilleggs
pensjon beregnet på grunnlag av framtidige 
pensjonspoeng etter lovens § 8-4 'n.r. 3 andre 
eller tredje ledd. Disse bestemmelsene går ut 
på at de framtidige pensjonspoengene god
skrives den trygdede for hvert år fra det året 
arbeidsevnen ble nedsatt. Det vil si at de se
nere legges til grunn ved beregning av alders
pensjonen, se merknadene til § 3-10. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har samlet alle bestemmelsene om 

pensjonspoeng i utkastets kapittel 3. Det 
samme gjelder de særskilte bestemmelsene 
for beregning av tilleggspensjon til uførepen
sjonister. Utvalget mener det er mest praktisk 
og gir best oversikt å samle alle bestemmel
sene i ett kapittel. 

Utvalget mener videre det vil gi best over
sikt hvis en i loven skiller mellom pensjonspo
eng som er opptjent ved inntektsgivnde ar
beid o.l., og pensjonspoeng . som har et annet 
grunnlag. Utvalget har derfor foreslått sær
skilte paragrafer om opptjening av pensjons
poeng ved pensjonsgivende inntekt (se utkas
tets§§ 3-6 og 3-7), om framtidige pensjonspo
eng (se §§ 3-8 og 3-9), og om godskriving av 
framtidige pensjonspoeng (se § 3-10). Dess
uten foreslår vi en særskilt paragraf om pen
sjonspoengtallet, dvs. poengtallet for det en
kelte år (se utkastets § 3-11). 

I utkastets første ledd beskrives pensjonspo0 

eng som en beregningsfaktor som benyttes 
ved beregning av tilleggspensjon etter kapit-
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lene 10, 11 og 12. Det vil si at disse poengene 
bare benyttes når størrelsen på uførepensjon, 
etterlattepensjon og alderspensjon skal fast
settes. 

Utkastets andre ledd inneholder beskrivel
ser av uttrykkene «faktiske pensjonspoeng», 
«framtidige pensjonspoeng» og «godskrevne 
pensjonspoeng». 

Utkastets § 3-6 Opptjening av pensjonspo
eng - hovedregler 

Et medlem opptjener pensjonspoeng for 
hvert kalenderår han eller hun har en pen
sjonsgivende inntekt som overstiger grunnbe
løpet. 

Pensjonspoengene beregnes ved at den del 
av den pensjpnsgivende inntekten som oversti
ger grunnbeløpet, divideres med grunnbelø
pet. 

Er grunnbeløpet blitt endret i løpet av ka
lenderåret, skal det gj~nnomsnittlige grunnbe
løpet legges til grunn. 

Ved beregningen av pensjonspoengene skal 
det ses bort fra inntekt over tolv ganger 
grunnbeløpet. Av inntekt mellom åtte og tolv 
ganger grunnbeløpet skal bare en tredel tas 
med. 

Poengtallet fastsettes med to desimaler. 

Merknader 
Bestemmelser om opptjening av pensjons

poeng er i dag å fin11e i lovens § 6-5. 
En trygdet kan få pensjonspoeng på for

skjellig grunnlag. Hovedprinsippet er at man 
skal opptjene pensjonspoengved inntektsgiv
ende arbeid. Dessuten gir enkelte av folke
trygdens ytelser grunnlag for opptjening av 
pensjonspoeng. Dette gjelder sykepenger, fød
selspenger, omsorgspenger ved adopsjon og 
dagpenger under arbeidsløyse, se lovens §. 6-4 
første ledd nr, 3 og 4. 

Gjeldende rett 
Ordningen med beregning og opptjening av 

pensjonspoeng ble innført med folketrygdlo
ven. Vi viser til St.meld. nr. 75 for 1963-64 om 
folkepensjon, side 20-21, og omtalen der av 
«Det tilviste system for opptjening av pen
sjon». Videre viser vi til Ot.prp, nr. 17 for 
1965-66, side 20, om «Systemet for opptjening 
av tilleggspensjon». 

Den gjeldende folketrygdlov har flere be
stemmelser om pensjonspoeng. Pensjonspo
eng er en beregningsfaktor som uttrykker 
hvor stor en inntekt er i forhold til grunnbelø
pet. 

Pensjonspoengene regnes ut på grunnlag av 
den pensjonsgivende inntekten som den tryg
dede har hatt i det enkelte kalenderår. Vi vi
ser til folketrygdloven § 6-5 første ledd, · som 
lyder: 

«Den pensjonsgivende inntekt for kalender
året omregnes til pensjonspoeng som godskri-
ves den trygdede.» . 

Folketrygdloven § 6-5 tredje og fjerde ledd 
lyder: 

«Årets poengtall beregnes slik: 
a. Fra den pensjonsgivende inntekt trekkes 

grunnbeløpet. ... 
b. ·· Den gjenværende inntekt divideres der

etter med grunnbeløpet~ 
Er grunnbeløpets størrelse blitt endret i 

løpet av kalenderåret, nyttes ved omreg
ningen det gjennomsnittlige grunnbeløp 
for året, avrundet til nærmeste krone.» 

Den pensjonsgivende inntekten (se utkas
tets §§ 3-3 og 3-4) for hvert kalenderår omreg
nes altså til pensjonspoeng. Årets poengtall 
beregnes ved at den pensjonsgivende inntek
ten reduseres med grunnbeløpet. Differansen 
divideres med grunnbeløpet. Resultatet blir 
årets poengtall, som ifølge lovens § 6-5 første 
ledd godskrives den trygdede. 

Når grunnbeløpet er endret i løpet av året, 
legges det gjennomsnittlige grunnbeløpet til 
grunn ved beregningen av pensjonspoengene. 
Inntekt over tolv ganger grunnbeløpet regnes 
ikke som pensjonsgivende inntekt og tas der
for ikke med ved beregningen. Av inntekt 
mellom åtte og tolv ganger grunnbeløpet tas 
bare en tredel med. Dette følger av folketrygd
loven § 6-4 første ledd, s?m lyder: 

«Den pensjonsgivende inntekt begrenses til 
tolv ganger grunribeløpet. Den del av den 
pensjonsgivende inntekt som overstiger åtte 
ganger grunnbeløpet medregnes med bare 
1/3. For ektefeller som begge liar pensjonsgiv
ende inntekt, gjelder disse begrensninger sær
skilt for hver av dem. Lønnsinntekt og der
etter inntekt i næring hvor den trygdede etter 
særskilt bestemmelse skal svare · avgift etter 
lav sats, anses å utgjøre den nederste del av 
inntekten.» 

Etter lovens § 6-5 femte ledd fastsettes po
engtallet. med to desimaler. 

Poengtallet har betydning for retten til til
leggspensjon og for størrelsen på den. 

Poengtallet gir · altså uttrykk for nivået på 
den pensjonsgivende inntekten i det enkelte 
år. Grunnbeløpet er den sentrale faktoren i 
dette regnestykket. Dersom grunnbeløpet re
guleres noenlunde i samsvar med lønns- · og 
prisutviklingen i samfunnet, vil en ved å sam
menligne poengtallene for de enkelte år få et 
noenlunde riktig inntrykk av medlemmets 
inntektsnivå i de enkelte år. Hvis en person 
har fått godskrevet fem pensjonspoeng for to 
forskjellige år, vil det si at vedkommendes 
inntektsnivå i de to årene var noenlunde likt 
selv om inntekten uttrykt i kroner var svært 
ulik. 

Sluttpoengtallet er en beregningsfaktor som 
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nyttes når tilleggspensjonen skal regnes ut. 
Poengtallene er avgjørende når sluttpoengtal
let skal fastsettes. Sluttpoengtallet er nær
mere omtalt i merknadene til utkastets§ 3-12. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til de gjeldende bestem

melser i lovens § 6-5 om fastsetting av pen
sjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende 
inntekt. Vi viser til framstillingen av gjeld
ende rett ovenfor. 

Utkastets første ledd viser at den pensjons
givende inntekten for hvert kalenderår blir 
omregnet til pensjonspoeng, og at bare inntekt 
over grunnbeløpet regnes med. 

Av utkastets andre ledd går det fram hvor
dan pensjonspoengene for det enkelte år be
regnes. 

I utkastets tredje ledd slås det fast at når 
grunnbeløpet er endret i løpet av kalender
året, skal en ved beregningen av pensjonspo
engene benytte .. det gjennomsnittlige grunn
beløpet. 

Av utkastets fjerde ,ledd første punktum går 
det fram at en skal se bort fra inntekt over 
tolv ganger grunnbeløpet når pensjonspoen
gene beregnes. Andre punktum har en be
stemmelse om at bare en tredel av inntekt 
mellom åtte og tolv ganger grunnbeløpet skal 
regnes med. Tilsvarende bestemmelser finnes 
i dag i lovens § 6-4 femte ledd. 

Bestemmelsen i utkastets femte ledd om at 
årets poengtall fastsettes med to desimaler 
svarer til lovens § 6-5 femte ledd. 

Utkastets § 3-7 Opptjening av pensjonspo
eng for medlemmer som 
mottar uførepensjon 

Når et medlem mottar hel uførepensjon (se 
§ 10-15), beregnes pe~jonspoengene ved at 
den pensjonsgivende inntekten divideres med 
grunnbeløpet. Medlemmet kan opptjene opptil 
0,5 pensjonspoeng for hvert år. 

Når et medlem mottar gradert uførepensjon 
(se § 10-15), gjøres det først et fradrag i den 
pensjonsgivende inntekten med en så stor pro
sent av grunnbeløpet som svarer til den gjen
værende arbeidsevnen. Deretter beregnes pen
sjonspoengene ved at differansen divideres 
med grunnbeløpet. 

Begrensninger i adgangen til å få medreg
net opptjente pensjonspoeng i pensjonspoeng
tallet går fram av§ 3-11. 

For det året inntektsevnen/arbeidsevnen ble 
nedsatt, regnes det med 
a) opptjente pensjonspoeng på grunnlag av 

medlemmets pensjonsgivende inntekt, se 
§ 3-6, eller 

b) framtidige pensjonspoeng, se§§ 3-8 og 3-9. 
Det alternativet som er gunstigst for med

lemmet, legges til grunn. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
tilsvarendefor personer som mottar avtalefes
tet pensjon med statstilskott. 

Merknader 
Bestemmelser om opptjening av pensjons

poeng for trygdede som mottar uførepensjon 
står i dag i lovens § 6-5 tredje ledd bokstav a 
og § 6-6 nr. 2. En særbestemmelse som gjel
der for personer som mottar avtalefestet pen
sjon med statstilskott, finnes i § 6-6 nr. 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 6"5 tredje ledd bokstav a 

og b lyder: 

«Årets poengtall beregnes slik: 
a. Fra den pensjonsgivende inntekt trekkes 

· grunnbeløpet. For·den som oppebærer ufø
repensjon fratrekkes dog, for år~ne etter 
det år ervervsevnen ble nedsatt, Jfr .. § 6-6, 

. bare så stor del av grunnbeløpet som tilsva
rer den del av den trygdedes ervervsevne 
som ved pensjonsfastsettelsen er ansett ror 
å være i behold .. Reglene for uførepensJo
nister gjelder tilsvarende for personer som 
har avtalefestet pensjon med .statstilskott. 

b . Den gjenværende inntekt divideres der
etter med grunnbeløpet.» 

Hovedregelen, som gjelder for helt arbeids
føre, er at grunnbeløpet trekkes fra den pen
sjonsgivende inntekten før den divideres med 
grunnbeløpet. Hvis denne hovedregelen også 
skulle gjelde for personer med gradert uføre
pensjon, måtte disse personene utnytte sin 
gjenværende arbeidsevne i større grad enn 
forutsatt ved uførepensjoneringen for å få 
samme antall pensjonspoeng som de ville fått 
som helt arbeidsføre. For å unngå dette er det 
i lovens § 6-5 tredje ledd bokstav a andre 
punktum bestemt at bare så stor del av grunn
beløpet som svarer til den gjenværende er
vervsevnen skal trekkes fra den pensjonsgiv
ende inntekten før den divideres med grunn
beløpet. Konsekvensen av regelen er dessuten 
at helt arbeidsuføre, som ikke har noen gjen
værende ervervsevne, ikke får inntekten re
dusert før den divideres med grunnbeløpet. 

Etter folketrygdloven § 6-6 nr. 2 andre ledd 
kan helt arbeidsuføre maksimalt opptjene 0,5 
pensjonspoeng for hvert år i tillegg til de po
engene som godskrives for uførheten. 

Det er nylig innført en maksimumsgrense 
på 4 pensjonspoeng. Over denne grensen får 
vedkommende ikke noe tillegg for eget ar
beid. Det samme gjelder i prinsippet ved gra
dert uførepensjon. Dette er kommentert nær
mere i merknadene til utkastets § 3-11. 

Folketrygdloven § 6-6 nr. 2 fjerde og femte 
ledd lyder: . . 

«For den som er ansett for å være delvis 
ervervsufør, skal summen av godskriving for 
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hvert år etter nr. 1 og 2 ikke overstige det 
poengtall vedkommende ville fått som helt 
ervervsufør, likevel slik at det kan godskrives 
inntil 4 pensjonspoeng samlet etter nr. 1 og 2. 

Det samlede poengtall for året etter nr. 1 
og 2 må ikke overstige 8,33.» . 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd gjelder personer som 

mottar hel uførepensjon dvs. at de regnes som 
100 prosent uføre. Leddet er delt i to. Første 
punktum viser hvordan pensjonspoengene for 
arbeid regnes ut. Bestemmelsen skiller seg fra 
hovedregelen om beregning av pensjonspo
eng (se utkastets § 3-6) ved at inntekten ikke 
reduseres før den divideres med grunnbelø
pet. Selv svært små inntekter gir derfor pen
sjonsopptjening. Andre punktum begrenser 
muligheten til opptjening til 0,5 poeng. Inn~ 
tekt over halvparten av det gjennomsnittlige 
grunnbeløpet for året fører ikke til ekstra pen
sjonsopptjening. Bestemmelsen svarer til 
gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd gjelder personer med 
gradert uførepensjon, og er bygd opp på 
samme måte som første ledd, Regelen om 
beregning av pensjonspoeng er imidlertid til
passet at pensjonisten har en gjenværende 
arbeidsevne. Bestemmelsen svarer til gjeld
ende rett. Vi viser derfor til merknadene fo
ran. 

Utkastets tredje ledd inneholder en nødven
dig henvisning til § 3-11, der det er tatt inn 
bestemmelser som begrenser adgangen til å 
opptjene pensjonspoeng ved eget arbeid når 
man er uførepensjonist. 

Utkastets fjerde ledd slår fast at en pensjo
nist det året vedkommende ble ufør, enten får 
godskrevet pensjonspoeng for eget arbeid el
ler får godskrevet de framtidige pensjonspo
engene. Det høyeste av disse poengtallene blir 
godskrevet. 

Utkastets femte ledd slår fast at paragrafen 
også gjelder personer som mottar avtalefestet 
pensjon med statstilskott. Leddet svarer til 
lovens § 6-6 nr. 3. 

Utkastets § 3-8 Framtidige pensjonspoeng 
for uførepensjonister - ho
vedregler 

Den som har fått sin inntektsevne/arbeids
evne nedsatt med minst halvparten på grunn 
av sykdom, skade eller lyte, har rett til å få 
framtidige pensjonspoeng etter denne para
grafen. Det er et vilkår at vedkommende da 
han eller hun ble arbeidsufør, 
a) hadde en årlig pensjonsgivende inntekt (se 

§§ 3-3 og 3-4) minst så stor som grunnbelø
pet 

b) hadde opptjent pensjonspoeng i det nær
mest foregående året, eller 

c) hadde opptjent pensjonspoeng i minst to 
av de nærmest foregående fire årene. 

Framtidige pensjonspoeng gis for hvert år 
fra og med det året vedkommendes inntekts
evne/arbeidsevne ble nedsatt, til og. med det 
året vedkommende fyller 66 år. 

De framtidige pensjonspoengene beregnes 
etter de.t q,v de to følgende alternativene som 
er gunstigst for vedkommende: 
a) De framtidige pensjonspoengene for hvert 

år settes til gjennomsnittet av pensjonspo
engene for de tre siste årene før vedkom
mendes inntektsevne/arbeidsevne ble ned
satt. 

b) De framtidige pensjonspoengene for hvert 
år settes til gjennomsnittet av de pensjons
poengene vedkommende har opptjent i 
halvparten av alle årene fra og med året 
da vedkommende fylte 17 år, til og med 
årt!t før inntektsevnen/arbeidsevnen ble 
nedsatt. Arene med de høyeste poengtallene 
legges til grunn. Dersom det · samlede an
tall år blir et ulikt tall, skal tallet avrun
des oppover. 

Merknader 
Bestemmelsene om beregning av framtidige 

pensjonspoeng er i . dag å finne i lovens § 8-4 
nr. 3 og 4. Lovens § 8-4 nr. 3 er endret ved lov 
16. juni 1989 nr. 84. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Lovens §. 8-4 nr. 3 første og andre ledd og 

nr. 4 lyder: 

«3. Full tilleggspensjon skal svare til til
leggspensjon fastsatt etter .bestemmelsene i § 
7-3. 

Hvis den trygdede på det tidspunkt da .hans 
ervervsevne ble nedsatt: 
a. hadde en ervervsinntekt som tilsvarer en 

årlig pensjonsgivende inntekt minst så stor 
som grunnbeløpet, eller . 

b. var godskrevet pensjonspoeng for det nær
mest foregående kalenderår eller i dette 
kalenderår hadde avtjent militær eller sivil 
førstegangstjeneste, eller 

c. var godskrevet pensjonspoeng for minst tre 
av de nærmest foregående fire kalenderår, 
skal . det ved pensjonsberegningen, foruten 
de faktisk godskrevne pensjonspoeng, reg
nes med framtidige pensjonspoeng av stør
relse som nevnt i nr. 4 for hvert år fra og 
med det år ervervsevnen ble nedsatt til og 
med det år vedkommende fyller 66 år .... 

4. Det fremtidige årlige poengtall som 
det skal regnes med etter nr. 3 annet ledd 
settes lik gjennomsnittet av poenø;allene 
fra og med det år vedkommende rylte 17 
år til og med året. før det år ervervsevnen 
ble nedsatt. . .. 

For kalenderår hvori en trygdet har av
tjent militær- eller sivil førstegangstje
neste, skal det regnes med et poengtall på 
minst 2. Er den trygdede for kalenderåret 
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før tjenesten tok til, godskrevet et høyere 
poengtall enn 2, legges imidlertid dette 
poengtall til grunn . for kalenderår som 
nevnt. 

V ed beregningen etter første ledd ses 
bort fra de år, inntil halvparten av samtlige 
år, hvori vedkommende ikke er blitt goa
skrevet pensjonspoeng eller hvor poengtal
let er lavest. 

Blir det fremtidige årlige poengtall der
ved større, skal det settes lik gjennomsnit
tet av poengtallene for . de tre siste 
kalenderar før det år ervervsevnen ble ned
satt.» 

Rikstrygdeverket har en nærmere omtale 
av beregningen av framtidige pensjonspoeng 
i sitt rundskriv Kom 08-03 av 30. juli 1982, 
side 38 f. Det sies her: 

«Pensjonspqeng . · 
Den århge pensjonsgivende inntekterr om

regnes til pensjonspoeng. Angående bereg-
ningsmåten vises det til § 6-5 og rundskriv 
06.01. De pensjonspoengene den trygdede fak
tisk har opptjent, kalles faktiske pensjonspo
enf. Det kan ikke regnes med høyere poeng
tal enn 8,33 for hvert år. 

For at tilleggspensjonen skal kunne tilsvare 
den tilleggspensjonen den trygdede ville ha 
fått som alderspensjonist, regner man for uten 
de faktiske pensjonspoengene også med po
eng fra og med det året ervervsevnen ble ned
satt til og med det året pensjonisten fyller 66 
år. Vilkårene for å kunne ta med fremtidige 
pensjonspoeng ved beregningen av tilleggs
pensjonen framgår av § 8-4 nr. 3 annet ledd 
bokstavene a, b og c. Vilkårene er alternative, 
dvs. at det er nok at ett av dem er oppfylt. 
For å kunne få m.edregnet fremtidig pensjons
poeng etter bokstav a, må den trygdede forut 
for uføreåret være godskrevet pensjonspoeng 
for minst ett år. · 

Det er to alternative måter for beregningen 
av det fremtidige poengtallet. Man må alltid 
beregne etter begge alternativene. Den tryg
dede skal ha lagt til grunn det høyeste poeng-
tallet. . · 

Beregningen gjøres slik: 

Alternativ 1. 
Man tar utgangspunkt i den trygdedes po

engtall fra og med det året han fylte 17 år og 
til og med året før det året ervervsevnen ble 
nedsatt. Det ses imidlertid bort fra inntilhalv
parten av samtlige år, hvor pensjonspoengene 
var lavest eller den trxgdede ikke var godskre
vet pensjonspoeng. Ved å ta gjennomsnittet 
av de resterende poengtallene- kommer man 
fram til det fremtidige poengtallet. 

Alternativ 2. 
Det fremtidige poengtallet er lik gjennom

snittet av poengtallene for de tre siste kalen
derårene før det året ervervsevnen ble ned
satt. 

Eksempel. · 
En trygdet, født i 1945, blir ufør i 1980. Han 

har hatt følgende pensjonspoeng: 

1967: 2,75 
1968: 2,91 
1969: 3,46 
1970: 3,72 

1971: 3,20 
1972: 3,80 
1973: 3,45 
1974: 3,42 

1975: 3,70 
1976:3,20 
1977: 3,80 · 

1978: 3,75 
1979: 3,70 

Beregning av fremtidig poengtall: 

Alternativ 1. 
Man ser bort fra de 6 laveste poengtallene 

og får følgende beregning: 

3,46+3,72+3,80+3,70+3,80+3,75+3,70 
7 

25,93 = 3 70 
7 ' 

Alternativ 2. 

3,80 + 3375 + 3,70 = 11325 = 3,75 

For den trygdede vil det være en fordel å 
benytte poengtallet regnet ut etter alternativ 
2; og poenø;allet 3, 75 skal derfor legges til 
grunn ved beregningen av sluttpoengtallet.» 

Beregning av framtidige pensjonspoeng for 
fødte uføre er nærmere omtalt i merknadene 
til utkastets § 3-9. 

Utvalgets forslag 
Paragrafen gjelder primært beregning av 

framtidige pensjonspoeng for uføre. Den har 
også betydning for gjenlevende ektefelle som 
får tilleggspensjon på grunnlag av den avdø
des pensjonspoeng, herunder framtidige po
eng fra dødsfallet til vedkommende ville ha 
fylt 67 år. 

Utkastetsførste ledd har bestemmelser om 
hvilke vilkår som må være oppfylt for at en 
person skal få medregnet framtidige pensjons
poeng. Vilkårene svarer stort setttil den gjeld
ende lovs § 8-4 nr. 3 andre ledd. På ett punkt 
har imidlertid utvalget foreslått en endring. I 
utkastets § 3-8 første. ledd bokstav c er det 
foreslått at framtidige pensjonspoeng skal reg
nes med for uføre hvis de har opptjent pen
sjonspoeng i minst to av de nærmest foregå
ende fire årene. Etter den gjeldende lov kre
ves tre av de nærmest foregående · fire årene. 
Forslaget innebærer en fordel for kvinner som 
er hjemme for å ta seg av barna sine mens de 
er små. Etter dagens regler kan en kvinne 
miste retten til å få medregnet framtidige pen
sjonspoeng ca. ett år etter at fødselspengepe
rioden etter lovens § 3-21 er over, dvs. ett og 
et halvt år etter fødselen. Mange kvinner er 
hjemme lenger enn dette, bl.a. fordi det ofte 
er vanskelig å skaffe barnehageplass for små 
barn. Utvalget har derfor kommet til at kra
vene på dette området bør bli mindre strenge. 

Utkastets andre ledd svarer til gjeldende 
rett, se lovens§ 8-4. Bestemmelsen angir hvil
ket tidsrom det beregnes framtidige pensjons
poeng for, 

Utkastets tredje ledd har regler om hvordan 
de framtidige pensjonspoengene regnes ut. 
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Dette leddet svarer til lovens § 8-4 nr. 4 første, 
tredje og fjerde ledd. Etter de gjeldende regler 
beregnes det framtidige årlige poengtall på to 
forskjellige måter. En av beregningsmåtene 
går fram av § 8-4 nr. 4 første og tredje ledd, 
mens den andre følger av fjerde ledd. Man 
må lese hele nr. 4 for å se at det finnes to alter
native beregningsmåter. Dette gir etter utval
gets mening dårlig oversikt, og vi har i stedet 
valgt å beskrive reglene i to punkter som 
markeres med bokstavene a og b. Leddet inn
ledes dessuten med en setning som viser at 
det finnes to alternative beregningsmåter. 

Etter lovens § 8-4 nr. 4 andre ledd skal det 
medregnes et poengtall på minst 2 for hvert 
år en person har avtjent militær eller sivil før
stegangstjeneste. Utvalget antar at denne be
stemmelsen først og fremst har betydning for 
personer . som blir uføre forholdsvis kort tid 
etter at de har fylt 20 år. Vi antar derfor at 
bestemmelsen har liten selvstendig betydning 
ved siden av bestemmelsen i lovens § 8-4 nr. 
3 tredje ledd som gjelder personer som blir 
uføre før fylte 22 år. Disse personene får med
regnet et framtidig poengtall på minst 3 for 
hvert år. Forslaget kan føre til at enkelte per
soner som blir arbeidsuføre kort tid etter fylte 
22 år, kommer dårligere ut etter utkastet enn 
etter den gjeldende lov. Dette må kunne løses 
ved å heve denne aldersgrensen. 

På denne bakgrunn har utvalget ikke tatt 
inn i forslaget noen særregel om medregning 
av pensjonspoeng for år da militær eller sivil 
førstegangstjeneste er avtjent. Dette inne
bærer også en forenkling av lovteksten'.. 

Utkastets § 3-9 Spesielt om framtidige pen-
sjonspoeng for unge uføre 

Et medlem som før fylte 22 år har fått sin 
inntektsevne/arbeidsevne nedsatt med minst 
halvparten på grunn av sykdom, skade eller 
lyte, får medregnet framtidige pensjonspoeng 
med minst 3 for hvert år. 

Framtidige pensjonspoeng etter denne para
grafen gis for hvert år fra og med det året 
medlemmets inntektsevne/arbeidsevne ble ned
satt, til og med det året vedkommende fyller 
66 år. Det skal likevel ikke regnes med pen
sjonspoeng for år før medlemmetfyller 20 år. 

Tilleggspensjon etter denne paragrafen kan 
ytes tidligst fra og med den måneden medlem
met fyller 20 år. 

Merknader 
Bestemmelser om godskriving av pensjons

poeng til unge uføre står i dag i lovens § 8-4 
nr. 3 tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 8-4 nr. 3 tredje ledd lyder: 

«Fødte uføre og andre som før fylte 22 år 
har tapt minst halvparten av ervervsevnen, 
jfr. § 8-3, får medregnet et framtidig årlig po
enITTall på minst 3 selv om vilkårene i annet 
leda ikke er oppfylt. Slik medregning skjer fra 
og med det kalenderår ervervsevnen ble ned
satt, men tidligst fra o~ med det kalenderår 
den trygdede fyller 20 ar. Tilleggspensjon på 
grunnlag av slik medregning kan tilstås fra 
og med den kalendermåned ervervsevnen ble 
nedsatt, men tidligst fra og med den kalender
måned vedkommende fyller 20 år. Departe
mentet gir nærmere forskrifter om hvem som 
omfattes av bestemmelsene i leddet her.» 

Den gjeldende lov bruker uttrykket «fødte 
uføre» om personer som har tapt minst halv
parten av arbeidsevnen før fylte 22 år. Uttryk
ket tyder på at personkretsen for denne sær
bestemmelsen er personer som er født medi
sinsk uføre, det vil si med sykdom, skade eller 
lyte. Det er unaturlig å snakke om at barn er 
arbeidsuføre. Vi viser til Ot.prp. nr. 42 for 
1980-81 der ordningen med minste garanterte 
tilleggspensjon er omtalt for første gang. Ord
ningen ble innført ved lov 30. april 1980 nr. 
12. Departementet uttaler på side 5: 

«Slik loven lyder i dag vil visse gr11pper 
uføre falle helt eller delvis utenfor systemet 
når det gjelder rett til tilleggspensjon. De har 
hatt ingen eller svært liten mulighet til å opp
tjene tilleggspensjonsrettigheter. Det gjelder 
først og fremst trygdede som er født med en 
slik sykdom, skade eller lyte at de aldri vil 
kunne oppnå ervervsinntekt og de som blir 
uføre før fylte 18 år, jfr. avsnitt 1.2 Videre gjel
der det mange av dem som blir uføre i ung 
alder, blant andre de som blir uføre mens de 
ennå er under utdanning. Noen unge kan også 
ha rett til medregning av framtidige pensjons
poeng, men har så liten ervervsinntekt at til
leggspensjonen selv om den · beregnes . etter 
full opptjeningstid, blir svært lav. 

Sammenlignet med jevnaldrende som er 
blitt uføre i en normal arbeidssituasjon vil de 
unge uførepensjonister som her er nevnt, etter 
gjeldende regler for all sin framtid bli stående 
på et vesentllg lavere pensjonsnivå. Sammen
lignet med de noe eldre som i dag blir uføre, 
vil de også bli liggende under i ytelser, idet 
de eldre normalt vil ha opparbeidet ikke ubec 
tydelige tiHeggspensjonsrettigheter. En står 
derfor etter departementets oppfatning over
for en meget spesiell og vanskelig stilt gruppe 
som det er god grunn til å prioritere.» · 

Av departementets merknader for øvrig går 
det fram at det ikke skal være tilstrekkelig at 
en person har fått sykdom, skade eller lyte i 
ung alder. Vedkommende må også anses som 
ervervsufør for å få godskrevet pensjonspoeng 
som «født ufør». Departementet uttalte: 

«En gjør forøvrig oppmerksom på at det 
ikke er et vilkår . at den trygdede allerede er 
tilstått uførepensjon ved fyrte 20 år. Ordnin
gen forutsettes å skulle omfatte også den som 
på dette tidspunktet er minst 50 prosent er-
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vervsufør, men fortsatt er under sykebehand
ling eller attføring på grunn av uførheten .... 
Trygdede som på grunn av medfødte misdan
nelser o.l. eller skade de har fått før fylte 20 
årkog som senere i livet blir ervervsuføre, vil 
ik e omfattes av ordningen med minste til
leggspensjon. De ville hatt muligheter for å 
opptjene tilleggspensjon på vanlig måte.» 

Siden ordningen ble innført, er aldersgren
sen hevet for personer som kommer inn under 
bestemmelsen. Minste pensjonspoengtall er 
også hevet siden ordningen ble innført. I dag 
gjelder bestemmelsen personer som blir ar
beidsuføre før fylte 22 år. Minste pensjonspo
engtall er 3. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til dert gjeldende lovs § 8-4 

nr. 3 tredje ledd. Utvalget har imidlertid ikke 
funnet grunn til å tarried noen hjemmel til å 
gi forskrifter. Det er ikke gitt slike forskrifter 
og det er heller ikke behov for det. 

Utkastets første ledd beskriver personkret
sen, som et medlemmer som har fått nedsatt 
inntektsevne/arbeidsevne før fylte 22 år. Disse 
.personene får medregnet framtidige pensjons
poeng med minst 3 for hvert år. Forslaget sva~ 
rer til gjeldende rett. 

Etter utkastets andre ledd regnes det · med 
framtidige pensjonspoeng for årene fra og 
med det året vedkommende fylte 20 år, tilog 
med ,det året vedkommende fyller 66 år, men 
tidligst fra det året vedkommende ble ufør, 
Forslaget svarer tH gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd har en bestemmelse 
om at tilleggspensjon etter denne paragrafen 
tidligst ytes fra den måneden vedkommende 
fyller 20 år; Forslaget svarer til gjeldende rett; 

Utkastets § 3-10 Godskriving av pensjons-
poeng for uførepensjonis
ter 

Den som mottar uførepensjon med tilleggs0 

pensjon beregnet på grunnlag av framtidige 
pensjonspoeng (se§§ 3-8 og 3-9), får godskre
vet pensjonspoeng etter paragrafen her for 
hvert år han .eller hun mottar slik pensjon. 

Dersom pensjonisten mottar hel uførepen
sjon, skal de godskrevne pensjonspoengene 
svare til de framtidige pensjonspoengene. 

Dersom pensjonisten . mottar gradert uføre
pensjon, skal de godskrevne pensjonspoengene 
svare til en så stor del av de framtidige pen
sjonspoengene som den graderte pensjonen 
utgjør av hel uførepensjon. For det året inn
tektsevnen/arbeidsevnen ble nedsatt, skal de 
godskrevne pensjonspoengene svare til de 
framtidige pensjonspoengene. 

Bestemmelsene i denne paragrafe~ gjelder 
tilsvarende for den som · mottar avtalefestet 
pensjon med statstilskott. 

Merknader 
Bestemmelser om godskriving av pensjons

poeng for personer som mottar uførepensjon 
beregnet ut fra framtidige pensjonspoeng, er 
i dag å finne i lovens § 6-6 nr. 1. 

Gjeldende rett 
Lovens § 6-6 nr. 1 lyder slik: 

<<Den som oppebærer uførepensjon med til
leggspensjon fastsatt etter reglene i § 8-4 nr. 
3, annet eller tredje ledd, skal - hvis ved
kommende er ansett for å være helt ervervsu
før - hvert år fra og med det år ervervsevnen 
ble nedsatt, godskrives de pensjonspoeng som 
ved beregningen av uførepensjonen ble forut
satt godskrevet ham for vedkommende år. 
Tilsvarende gjelder for den som oppebærer 
uførepensjon med tilleggspensjon fastsatt et
ter reglene i § 11-6. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsva
rende for. den som er ansett for å være delvis 
ervervsufør, for det år ervervsevnen ble ned
satt, mens vedkommende for senere år skal 
godskrives en forholdsmessig del av de nevnte 
poeng.» 

Bestemmelsene gjelder både for ordinær 
uførepensjon etter lovens kapittel 8 og for ufø
repensjon med yrkesskadefordeler etter kapit
tel 11, se siste punktum i første ledd. 

Første ledd inneholder hovedregelen om at 
personer som mottar hel uførepensjon, får de 
framtidige pensjonspoengene, som er grunn
laget for beregningen av uførepensjonen, god
skrevet for hvert år. Det vil si at poengene 
senere skal legges til grunn . ved beregningen 
av alderspensjonen .. Det samme gjelder når 
en person igjen blir ufør etter å ha vært i ar
beid en periode, og i visse tilfeller når uføre
graden endres. Bestemmelsen modifiseres noe 
ved at lovens § 6-6 nr. 2 åpner en viss mulig
het til å opptjene pensjonspoeng i tillegg ved 
eget arbeid. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 3-7 og 3-11. 

Personer som mottar gradert uførepensjon, 
får godskrevet pensjonspoeng i forhold til ufø
regraden. Når det gjelder reglene for opptje
ning av pensjonspoeng ved eget arbeid, viser 
vi til merknadene til § 3-7 og 3-11. 

Etter folketrygdloven § 5-5 første ledd skal 
attføringspengene ·svare til llførepensjon etter 
lovens § 8-4. Det må derfor beregnes framti
dige pensjonspoeng når en person får rett til 
attføringspenger. Personer som mottar attfø~ 
ringspenger, får likevel ikke godskrevet pen
sjonspoeng etter lovens § 6-6, som gjelder for 
uførepensjonister. Bare hvis vedkommende 
senere ffµ- uførepensjon også for attførings
pengeperioden, blir poengene godskrevet. 
Hvis en person blir yrkesaktiv etter en periode 
med attføringspenger, blir de framtidige pen
sjonspoengene ikke godskrevet. Attførings
penger er ikke pensjonsgivende inntekt og 
omfattes ikke av lovens § 6-6. 
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Utvalgets forslag 
Av utkastets første ledd går det fram at de 

framtidige pensjonspoengene etter §§ 3-8 og 
3-9 godskrives for hvert år. Det innebærer at 
poengene registreres for bruk ved alderspen
sjoneringen. Disse årene blir dessuten regnet 
som poengår, se § 3-13. Begge faktorer har 
betydning for beregningen av tilleggspensjo
nen ved alderspensjoneringen. Forslaget er i 
samsvar med gjeldende rett. . 

Utkastets andre og tredje ledd svarer tH lo
vens § 6-6 nr. 1, og har bestemmelser om i 
hvilken grad de framtidige pensjonspoengene 
godskrives. Andre ledd gjelder hel uførepen
sjon. Tredje ledd gjelder gradert uførepensjon. 
Pensjonister med hel uførepensjon får god
skrevet de framtidige poengene fullt ut. Når 
pensjonisten mottar gradert uførepensjon, 
gjelder det samme for det året uførheten opp
stod. For dette året kan vedkommende i ste
det få pensjonspoeng for arbeidsinntekt, se 
utkastets § 3-7 fjerde ledd. For senere år god
skrives så stor del av de framtidige pensjons
poengene som svarer til uføregraden. Forsla
get svarer til gjeldende rett . . 

Utkastets fjerde ledd svarer til lovens § 6-6 
nr. 3, og slår fast at personer som mottar avta
lefestet pensjon med statstilskott skal få god
skrevet poeng i samme utstrekning som uføre
pensjonister. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

Utkastets § 3-11 Fastsetting av pensjonspo
engtall 

En person får fastsatt et pensjonspoengtall 
for hvert år han eller hun har opptjent pen
sjonspoeng i (se §§ 3-6 og 3-7) og/eller er god
skrevet pensjonspoeng for (se § 3-10). Pen
sjonspoengtallet for året utgjør summen · av 
opptjente og godskrevne pensjonspoeng. 

For år da vedkommende har mottatt hel 
uførepensjon, kan han eller hun ikke få med
regnet opptjente pensjonspoeng (se§ 3-7) hvis 
de godskrevne pensjonspoengene ( se § 3-10) er 
4 eller høyere. Hvis de godskrevne pensjonspo
engene er mindre enn 4, kan vedkommende få 
medregnet en så. stor del av de opptjente pen
sjonspoengene at summen av de opptjente 
pensjonspoengene og de godskrevne pensjons
poengene blir høyst 4. 

For år da vedkommende har mottatt gra
dert uførepensjon, kan summen av de opp
tjente og de godskrevne pensjonspoengene ( se 
§§ 3-7 og 3-10) ikke overstige de framtidige 
pensjonspoengene (se§§ 3-8 og 3-9). Summen 
kan likevel utgjøre opptil 4 pensjonspoeng. 

Det regnes bare med pensjonspoengtall opp 
til 8,33. Se § 3-6. 

Merknader 
Utkastet svarer til hovedbestemmelsene om 

pensjonspoengtallet i folketrygdloven §§ 6-5 
og 6-6. 

Gjeldende rett 
Etter folketrygdloven § 6-5 første ledd skal 

den pensjonsgivende inntekten for kalender~ 
året omregnes til pensjonspoeng som godskri
ves den trygdede. Resultatet av omregningen 
omtales i loven som det årlige pensjonspoeng
tallet. 

Lovens § 6-5 tredje til femte ledd beskriver 
hvordan det årlige pensjonspoengtallet bereg
nes. Vi viser til omtale i merknadene til utkas
tets §§ 3-5, 3-6 og 3-9. 

Folketrygdloven har også bestemmelser om 
godskriving av såkalte framtidige pensjonspo
eng for den som mottar uførepensjon med til
leggspensjon etter folketrygdloven. Denne 
godskrivingen er omtalt i merknadene til ut
kastets § 3-10. 

Folketrygdloven § 6-6 nr. 2 første til tredje 
ledd lyder: 

«Pensjonspoeng for egen åensjonsgivende 
inntekt, jfr. § 6-5 annet led , kommer med 
bestemte begrensninger i tillegg til pensjons
poeng som er godskrevet etter nr. L 

Den som er ansett for å være helt ervervsu
før, kan hvert år godskrives inntil et halvt 
pensjonspoeng for egen pensjonsgivende inn
tekt. Slik godskriving kan bare skje i den ut
strekning ·samlet poenggodskriving· etter nr. 1 
og 2 ikke overstiger 4 poeng. 

For den som er ansett for å være delvis er
vervsufør, skal summen av godskriving for 
hvert år etter nr. 1 og nr. 2 ikke overstige det 
poengtall vedkommende ville fått som helt 
ervervsufør, likevel slik at det kan godskrives 
inntil 4 pensjonspoeng samlet etter nr. 1 og 
nr. 2.» · 

Disse tre leddene begrenser mulighetene for 
personer som mottar uførepensjon fra folke
trygden, til å opptjene pensjonsp<>eng. 

Bestemmelsene må ses i sammenheng med 
hovedbestemmelsen i lovens § 6-6 nr. 1, som 
er omtalt i merknadene til utkastets § 3-10. 
Der er det bestemt at en uførepensjonist for 
hvert år skal godskrives de framtidige pen
sjonspoengene. Personer med delvis (gradert) 
uførepensjon godskrives en forholdsmessig 
del. Det forutsettes at de utnytter den gjen
værende arbeidsevnen. 

Etter lovens § 6-6 nr. 2 første ledd er ut
gangspunktet at en ufør får godskrevet framti
dige pensjonspoeng og pensjonspoeng opp
tjent ved arbeid i det enkelte år. I de følgende 
leddene er imidlertid muligheten til å få pen
sjonspoeng på grunn av arbeid sterkt begren
set. 

Dersom de framtidige pensjonspoengene er 
4 eller høyere, får pensjonisten maksimalt like 
mange pensjonspoeng hvert år som de framti
dige pensjonspoengene. Pensjonister med hel 
uførepensjon opptjener derfor ikke pensjons
poeng for arbeidsinntekt i disse tilfellene. 

Dersom de framtidige pensjonspoengene er 
under 4, kan det godskrives maksimalt 4 po-
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eng for hvert år. Dette gjelder selv om sum
men av framtidige og opptjente poeng er høy
ere. Pensjonister som mottar hel uførepen
sjon, kan maksimalt opptjene 0,5 poeng ved 
eget arbeid. 

Pensjonister som mottar hel uførepensjon, 
vil på grunn av disse bestemmelsene ha liten 
mulighet til å bedre alderspensjonen ved eget 
arbeid. 

Bestemmelsen innebærer en urimelig for
skjellsbehandling av personer som mottar hel 
uførepensjon i forhold til dem som mottar 
gradert uførepensjon. Så lenge summen av 
framtidige og opptjente pensjonspoeng ikke 
overstiger 4, er det ingen grense for hvor 
mange poeng personer med gradert uførepen
sjon kan opptjene ved eget arbeid. En person 
uten tilleggspensjon kan således opptjene 
opptil 4 poeng pr. år. Til sammenligning kan 
det nevnes at den som er 100 prosent arbeid
sufør, maksimalt kan opptjene 0,5 poeng. 

Utvalgets forslag 
Paragrafen svarer til gjeldende rett. 
Av utkastets første Ledd følger det at en per

son skal få fastsatt pensjonspoengtall for hvert 
kalenderår han eller hun har opptjent pen
sjonspoeng og/eller har fått godskrevet pen
sjonspoeng. I utkastet viser vi til bestemmel
sene om opptjening og godskriving av pen
sjonspoeng, og sier at det årlige pensjonspo
engtallet utgjør summen av opptjente og god
skrevne pensjonspoeng. 

Utkastets andre og tredje Ledd begrenser 
adgangen til å opptjene pensjonspoeng ved 
eget arbeid når man mottar uførepensjon. Når 
en sammenholder disse leddene med utkas
tets § 3-7 og§ 3-10, går det fram at en uføre
pensjonist alltid kan få opptil samme pen
sjonspoengtall som det framtidige poengtallet 
som er beregnet etter utkastets § 3-8. 

Det er ellers satt en grense på 4 pensjonspo
eng. Over dette nivået får en ikke pensjonspo
eng i tillegg til de som er godskrevet på grunn
lag av de framtidige pensjonspoengene. Under 
dette nivået kan en ufør som mottar hel uføre
pensjon, opptjene opptil 0,5 poeng pr. år ved 
eget arbeid (se utkastets § 3-7), mens det ikke 
er noen slik grense for personer som mottar 
gradert . uførepensjon. Bestemmelsene svarer 
til gjeldende rett, og vi viser derfor til framstil
lingen ovenfor. 

I utkastets fjerde Ledd er det presisert at det 
bare regnes med poengtall opp til 8,33. 

utkastets § 3-12 Sluttpoengtall 
SLuttpoengtaUet er gjennomsnittet av de 20 

høyeste pensjonspoengtaUene (se § 3-11). Har 
en person pensjonspoengtaH for mindre enn 
20 år, er sluttpoengtallet gjennomsnittet av · 
aue poengtallene. 

Merknader 
Utkastet svarer stort sett til bestemmelsene 

i folketrygdloven § 7-3 nr. 2 tredje ledd, og 
omhandler hva som forstås med begrepet 
sluttpoengtallet. 

Gjeldende rett 
Sluttpoengtallet utgjør etter hovedregelen 

et gjennomsnitt av de 20 høyeste pensjonspo
engtallene, og er utgangspunktet for bereg
ningen av tilleggspensjonen. Lovens § 7-3 nr. 
2 tredje ledd lyder: 

«Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 
20 høyeste poenø;all som er godskrevet den 
trygdede. Er vedkommende godskrevet pen
sjonspoeng for færre enn 20 år, er sluttpoeng
tallet gjennomsnittet av samtlige poengtall 
som er godskrevet vedkommende.» 

I lovteksten brukes i dag uttrykket «den 
trygdede». Men det er ikke noe vilkår at en 
må være trygdet for å få rett til alderspensjon. 
Sluttpoengtallet fastsettes først på pensjone
ringstidspunktet i forbindelse med beregnin
gen av pensjonen. Det fastsettes således i 
praksis også sluttpoengtall for personer som 
ikke lenger er trygdet. Det samme gjelder ved 
beregning av tilleggspensjon til etterlatte. 

Utvalget vil gjøre oppmerksom på at det 
gjelder forskjellige prinsipper for fastsetting 
av sluttpoengtallet og for fastsetting av framti
dige pensjonspoeng, se utkastets § 3-8. 

Ved fastsettingen av sluttpoengtallet når 
pensjonspoengtallene er færre enn 20, regnes 
gjennomsnittet av de faktiske pensjonspoeng
tallene. År uten pensjonspoeng regnes således 
ikke med. 

Ved fastsetting av framtidige pensjonspo
eng er det noe strengere regler, siden en også 
regner med såkalte 0-år. 

Utvalgets forslag 
Sluttpoengtallet er etter hovedregelen 

gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspo
engtallene. Er antallet poengår lavere, er slutt
poengtallet gjennomsnittet av alle poengtal
lene. Sluttpoengtallet er grunnlaget for bereg
ning av tilleggspensjonen. 

Forslaget svarer til den gjeldende lovs § 7-3 
nr. 2 tredje ledd, men ordlyden er noe anner
ledes. 

Denne bestemmelsen er plassert i defini
sjonskapitlet fordi den er generell og benyttes 
ved beregningen av alderspensjon, uførepen
sjon · og etterlattepensjon. I den gjeldende lov 
står bestemmelsen i kapitlet om alderspen
sjon, med henvisninger til den i kapitlene om 
uførepensjon, attføringspenger, etterlattepen
sjon og overgangsstønad til etterlatte. 

utkastets § 3-13 Poengår 
Et poengår er et kalenderår etter 1. januar 

1967 som en p~rson har opptjent pensjonspo-
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eng i, /1,ar framtidige pensjonspoeng for eller 
er godskrevet pensjonspoeng for. Se§§ 3-5 til 
3-10. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og inneholder en defi

nisjon av begrepet poengår. Dette begrepet 
finnes ikke i lovteksten i dag, men det nyttes 
i praksis. 

Gjeldende rett 
Retten til tilleggspensjon er betinget av at 

en har minst tre poengår, og. størrelsen av til
leggspensjonen avhenger av hvor mange po
engår en har. Tilleggspensjon kan inngå som 
komponent i attføringspenger, uførepensjon, 
etterlattepensjon og overgangsstønad til etter
latte, samt i . alderspensjon. 

De viktigste bestemmelser der poengår har 
betydning, er: 
- vilkår for og beregning av attføringspenger, 

se § 5•5 første ledd 
- vilkår for og beregning av alderspensjon, . se 

§ 7-3 nr. 2 og 3, jf. § 7-5 og § 19-5 
- vilkår for og beregning .av uførepensjon, se 

§ 8"4 nr. 3, § 11-5 nr. 2 og § 11-6 nr. 2 
- vilkår for og beregning av overgangsstønad 

og etterlattepensjon, se § 10-5 nr. 2 jf. §§ 
10-4 og 11-9. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår å definere poengår som et 

kalenderår som en person har opptjent pen
sjonspoeng i, har framtidige · pensjonspoeng 
for eller er godskrevet pensjonspoeng for. 
Begrepet poengår i forslaget svarer til dette 
begrepet slik det brukes i dag. 

utkastets § 3-14 Trygdetid 
Trygdetid er en beregningsfaktor som bru

kes ved beregning av ytelser til livsopphold 
etter kapitlene 10, 11 og 12. 

Som trygdetid regnes tidsrom etter 1. januar 
1967 da en person har vært medlem i trygden 
mellom fylte 1.6 år og fylte 67 år. 

Et kalenderår som medlemmet har opptjent 
pensjonspoeng i, regnes som et helt års trygde
tid. 

Som trygdetid regnes også 
a) kalenderår da medlemmet fyller 67, 68 el

ler 69 år og opptjener pensjonspoeng, 
b) tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 

1967 dersom vedkommende da ville ha fylt 
vilkårenefor medlemskap etter kapittel 2, · 

c) ··framtidig trygdetid for en uførepensjonist 
etter kapittel 10 for tidsrommet fra . ved0 

kommende ble arbeidsufør til han eller hun 
fyller 67 år, 

d) framtidig trygdetid for en etterlattepensjo
nist etter kapittel . 11 for tidsrommet fra 
dødsfallet til den avdøde ville ha fylt 67 år, 

e) tidsrom da en person uten å være medlem 
har mottatt uførepensjon etter kapittel 10 
eller etterlattepensjon etter kapittel 11 be
regnet på grunnlag av framtidig trygdetid 
etter bokstav c eller d. 

Merknader 
Utkastet definerer hva som ligger i begrepet 

trygdetid som beregningsfaktor. Bestemmel
ser om dette begrepet er i dag å finne i folke
trygdloven § 7~2, § 8-4 nr. 2, § 10-5 nr. 2 andre 
ledd og § 19-3 første ledd. Disse bestemmel
sene er endret ved lov 16. juni 1989 nr. 84. 
Utvalget har ikke hatt anledning til å innar
beide endringene. 

Gjeldende rett 
Begrepet trygdetid er ikke klart definert i 

loven i dag. 
I utgangspunktet er trygdetiden den tid ved

kommende etter fylte .16 år og før fylte 67 år 
har vært trygdet etter folketrygdloven. Hvem 
som er trygdet, går fram av lovens kapittel 1 
om formål og omfang. I utgangspunktet er 
alle de trygdet, som er bosatt i Norge, eller 
som arbeider i Norge uten å være bosatt her. 
Barn som ikke har fylt 16 år, er også trygdet. 
En kan således være trygdet uten å ha trygde
tid. Enkelte personer kan også være trygdet 
og opparbeide trygdetid selv om de er bosatt 
i utlandet. Vi viser til merknadene til utkas
tets kapittel 2 om medlemskap i folketrygden, 
som redegjør for hvem som er trygdet. 

Trygdetidens lengde har betydning for be
regningen av de fleste ytelser til livsopphold. 

I folketrygdloven kapittel 7 om alderspen
sjon finnes hovedbestemmelsene om hva som 
ligger i · begrepet trygdetid. De sentrale be
stemmelsene står i§ 7-2 nr. 1, som lyder slik: 

«Rett til grunnpensjon har . den som har 
vært trygdet sammenlaø; i minst tre år etter 
fylte 16 år og før fylte 67 år. Kalenderår hvori 
vedkommende er blitt godskrevet pensjons
fieng, regnes i denne forbindelse som et helt 

Som trygdetid for rett til grunnpensjon 
medregnes også kalenderår hvori trygdet fyl
ler 67, 68 eller 69 år og har opptjent pensjons
poeng.» 

Lovens § 7-2 nr. 3 lyder: 

«Full grunnpensjon ytes til den som har 
vært trygdet i minst 40 år. Har vedkommende 
vært trygdet i mindre enn 40 år, utgjør grunn
pensjonen en forholdsmessig del av full 
grunnpensjon. Uten hensyn til bestemmel
sene i nr .. . 2 legges for person som nevnt i nr. 
2 bokstav b ektefellens trygdetid til grunn 
hvis den er lengst. Denne trygdetid beholdes 
etter ektefellens død, med mindre vedkomm
ende inngår nytt ekteskap.>> 

Det følger av den siterte bestemmelsen at 
pensjonister som er gift med hverandre, kan 
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få lagt til grunn trygdetiden til den av ektefel
lene som har lengst trygdetid. Vi viser til be
stemmelsene i folketrygdloven §§ 7-2 nr. 3, 
8-1 andre ledd og 8-4 nr. 2. 

Lovens § 7-2 nr. 4 lyder: 

«Tidsrom hvori vedkommende under opp
hold utenfor riket har oppebåret grunnpen
sjon etter kapittel 8 eller 10 på grunnlag av 
trygdetid fram til fylte 67 år, kan ved overgang. 
til alderspensjon medregnes som trygdetid 
etter nærmere forskrifter fastsatt av departe
mentet.» 

Slike forskrifter er ikke fastsatt. Men det er 
en fast praksis at disse tidsrommene regnes 
med som trygdetid. 

For uførepensjonister og etterlattepensjonis
ter gjelder det tilsvarende trygdetidsbestem
melser som for alderspensjonister, og dess
uten særlige bestemmelser om beregning av 
framtidig trygdetid. Vi viser til foUcetrygdlo
ven § 8-4 nr. 2 og § 10-5 nr. 2 andre ledd. 

Lovens § 8-4 nr. 2 lyder: 

«Full grunnpensjon skal svare til grunnpen
sjon fastsatt etter. bestemmelsene i § 7-2 nr. 
1-3, dog slik at tiden fram til fylte 67 år med
regnes ved fastsettelse av trygdetidens 
lengde.» 

Lovens § 10-5 nr. 2 andre ledd lyder: 

«Hvis avdøde på grunn av trygdetidens 
lengde ville ha .fått . eller hadde .·· redusert 
grunnpensjon, jfr. § 7-2 nr. 3, reduseres gjenle
vendes grunnpensjon tilsvarende, dog . slik at 
gjenlevendes egen trygdetid regnet fram til 
fylte 67 år legges til grunn hvis den er lE:!nger.» 

Bestemmelsene om framtidig trygdetid gjel
der også for attføringspenger. Dette følger av 
henvisningene til kapitlet om uførepensjon i 
§ 5-5. 

Bestemmelsene om framtidig trygdetid gjel
der dessuten for overgangsstønad til ugift, 
skilt eller separert forsørger. Dette følger av 
henvisningene i § 12-3 første ledd. 

Folketrygdloven § 19-3 har bestemmelser 
om at botid i Norge før folketrygdlovens 
ikrafttredelse skal regnes med når bestemmel
sene om beregning av trygdetid skal anven
des. Denne paragrafen lyder: 

«For trygdet .som er bosatt i riket når krav 
om ytelse settes fram, medregnes som trygde
tid også tidsrom før lovens ikrafttreden hvori 
vedkommmende fylte de vilkår som er satt i 
§ 1-2, jfr. § 1-3, for å være trygdet. Tilsvarende 
gjelder tidsr.om hvori norsk statsborger var 
ansatt ved virksomhet med hovedsete i~orge. 

Departementet kan i særlige tilfelle fravike 
vilkåret om at vedkommende skal være bosatt 
i riket når kravet settes fram. Departementet 
kan i slike tilfelle bestemme at bare en del av 
den trygdetid som kan godskrives etter be
stemmelsen i første ledd, skal legges til grunn 

ved beregningen .av pensjonen og kan be
grense pensjonsretten også i forhold til lovens 
øvrige bestemmelser.» 

Lovens § 19-3 stiller krav om at man · må 
være bosatt i Norge når man setter fram krav 
om en ytelse, for å få godskrevet trygdetid før 
folketrygdlovens ikrafttredeldse. Sosialdepar
tementet har den 28. september 1973 fastsatt 
nærmere forskrifter om dispensasjon fra bo
stedsvilkåret i § 19-3 første ledd når det gjel
der krav om alderspensjon fra personer som 
er bosatt i utlandet. 

Etter disse forskriftene kan personer som 
er bosatt i utlandet når krav om alderspensjon 
settes fram, få godskrevet som trygdetid også 
botid i Norge før 1. januar 1967. Det er et vil
kår at vedkommende har vært bosatt i Norge 
i minst 5 år etter 1. januar 1937. Som botid 
regnes bare årene mellom fylte 16. og 67 år. 

Ifølge forskriftenes § 2 kan de nevnte perso
ner etter hovedregelen bare få godskrevet som 
trygdetid sin botid i Norge mellom 1. januar 
1937 og 1. januar 1967. 

Dersom vedkommende har mindre enn 40 
års botid i Norge, kan det likevel ikke godskri
ves en større del av botiden mellom 1937 og 
1967 enn svarende til full trygdetid med fra
drag for vedkommendes botid i utlandet etter 
1. januar 1937 fram til fylte 67 år. 

I enkelte tilfeller kan det godskrives botid 
før I.januar 1937 blant annet for personer som 
flytter fra Norge etter fylte 62 år, og som da 
har minst 40 års botid her. Det samme gjelder 
for personer som har bosatt seg i utlandet av 
helsemessige grunner, eller som har mottatt 
uførepensjon eller annen norsk offentlig pen
sjon under utenlandsoppholdet. 

Bestemmelsene i forskriftene om godskri
ving av botid i Norge gjelder tilsvarende for 
personer som før lovens ikrafttredelse fylte 
vilkårene i§ 1-2 for å være trygdet, eller som 
var ·. ansatt i en virksomhet med hovedsete i 
Norge. Det vil si at personer som etter 1. ja
nuar 1967 ville ha vært trygdet som bosatt i 
utlandet, får sin trygdetid regnet som botid i 
Norge i relasjon til disse forskriftene. Det 
samme gjelder de som har vært ansatt ved en 
virksomhet med hovedsete i Norge, og som 
etter 1. januar 1967 kunne ha blitt frivillig 
trygdet i utlandet i medhold av lovens § 1-4 
bokstav b. 

Forskriftenes § 5 har bestemmelser om be
grensning av retten til ektefelletillegg og om 
fastsetting av trygdetid for ektefeller som 
begge har alderspensjon. Forskriftenes § 6 har 
bestemmelser om forholdet til særtillegget. 
Retten til særtillegg er sterkt begrenset etter 
forskriftene. 

Sosialdepartementet har den 25. mai 1978 
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gitt tilsvarende forskrifter om dispensasjon fra 
bostedsvilkåret i§ 19-3 ved krav om uførepen
sjon og etterlattepensjon. 

Innholdet av dispensasjonsforskriftene ved 
krav om uførepensjon og etterlattepensjon 
kan kort beskrives slik: Dersom uførheten el
ler dødsfallet inntrådte i tidsrom som kan reg
nes som try~detid, får vedkommende medreg
net som trygdetid all tid før 1967. Dersom 
uførheten eller dødsfallet inntrådte i en peri
ode som ikke kan regnes som trygdetid, reg
nes det med trygdetid og gis det rettigheter 
for øvrig i samsvar med bestemmelsene i for
skriftene av 28. september 1973. 

Etter bestemmelsene i ·lovens § 19-3 første 
ledd er det tilstrekkeligfor rett til full medreg
ning av tidsrom før 1967 at personen er bosatt 
i Norge når krav om pensjon settes fram. Den 
godskrevne trygdetiden beholdes selv om 
vedkommende kort tid etter flytter til utlan
det. Likeså blir pensjonen omregnet dersom 
en pensjonist som var bosatt i utlandet • ved 
pensjonskravet, senere flytter til Norge. Også 
her beholdes trygdetiden etter ny flytting til 
utlandet. 

Utvalgets forslag 
Forslaget går ut på å definere trygdetid som 

beregningsfaktor. Utvalget mener det er hen
siktsmessig å ha en slik definisjon .. Når det 
gjelder såkalt forutgående trygdetid som vil
kår for rett til de enkelte ytelser, har utvalget 
foreslått å bruke formuleringen «forutgående 
medlemskap». Utvalget mener det er mest 
naturlig å bruke denne formuleringen når det 
gjelder inngangsvilkåret for rett til ytelser, i 
og med at personkretsen etter utkastet er be
nevnt som «medlemmer». Uttrykket «forutgå
ende trygdetid» er ikke dekkende. Når det 
skal vurderes om vilkåret er oppfylt, kan en 
nemlig også ta hensyn til tid vedkommende 
har vært medlem før fylte 16 år, mens trygde
tiden etter definisjonen er tid mellom fylte 16 
år og fylte 67 år. Som eksempel viser vi til 
merknadene til utkastets § 10-2 om forutgå
ende medlemskap som vilkår for rett til uføre
pensjon. Det er en forenkling å få klarlagt ter
minologien her. Når det gjelder beregnings
faktoren, har vi valgt å beholde uttrykket tryg
detid. 

I utkastets første ledd blir det presisert at 
trygdetiden er en beregningsfaktor som bru
kes ved beregning av pensjonene. Vi har her 
vist til de aktuelle kapitlene, som .omhandler 
uførepensjon, etterlattepensjon og alderspen
sjon. 

Utkastets andre ledd gir hovedbestemmel
sen om beregning av trygdetiden. Bestemmel
sen følger av den gjeldende lovs § 7-2 nr. 1 
første ledd. Trygdetiden skal utgjøre det tids-

rom · en person har vært medlem i trygden 
etter fylte 16 år og før fylte 67 år. 

Utkastets tredje ledd svarer til lovens § 7•2 
nr. 1 første ledd andre punktum. Etter denne 
bestemmelsen skal et kalenderår da medlem
met har opptjent eller er godskrevet pensjons
poeng, regnes som et helt kalenderår. 

Utkastets fjerde ledd inneholder .særregler 
om hvilke tidsrom som regnes som trygdetid. 

Utkastets fjerde ledd bokstav a har en be
stemmelse om at også de kalenderår da med
lemmet fyller 67, 68 og 69 år, regnes som tryg
detid dersom vedkommende opptjente pen
sjonspoeng i disse årene. Bestemmelsen sva
rer til lovens § 7-2 nr. 1 andre ledd. 

Utkastets fjerde ledd bokstav b gjelder med
regning av trygdetid før folketrygdloven 
trådte i kraft. Forslaget svarer til bestemmel
sene i lovens § 19-3 første ledd. Forslaget inne
bærer visse endringer . i forhold til gjeldende 
rett. Utvalget foreslår at bestemmelsen skal 
gjelde generelt for alle som i det aktuelle tids
rommet ville fylt vilkårene i utkastets kapittel 
2 om medlemskap i folketrygden, se det nå
gjeldende kapittel 1. Vi har ikke sondret mel
lom personer som på søknadstidspunktet var 
bosatt i Norge, og de som var bosatt i utlan
det. Forslaget fører til at alle som fylte vilkå
ret om pliktig eller frivillig medlemskap skal 
omfattes. 

Vi foreslår videre at bare tidsrom. mellom 
1. januar 1937 og 1. januar 1967 da vedkomm
ende fylte vilkårene for medlemskap, skal 
regnes med som trygdetid. Forslaget er i sam
svar med forslag i Ot.prp. nr. 65 for 1988-89 
om pensjon til personer med utenlandsopp
hold i yrkesaktiv alder og om utbetaling av 
pensjoner i utlandet, og er begrunnet i admini
strative hensyn. Endringene representerer ve
sentlige lovtekniske forenklinger, men vil få 
liten betydning for medlemmene. De vil over
hodet ikke få betydning for personer som er 
født i 1921 eller senere. Berørt av endringene 
blir bare personer som er bosatt i utlandet og 
først krever pensjon flere år etter fylte 67 år. 
Vi viser til nevnte proposisjon, side 42. 

Av forenklingshensyn har utvalget foreslått 
at dispensasjonsadgangen etter § 19-3 andre 
ledd blir opphevet. Disse bestemmelsene er 
noen av de mest kompliserte i folketrygdloven 
i dag. I Ot.prp. nr. 65 for 1988-89 er det for 
øvrig allerede foreslått at de skal oppheves. 

Utkastets fjerde ledd bokstav c og d om
handler medregning av framtidig trygdetid for 
uførepensjonister og etterlattepensjonister, og 
svarer til den gjeldende lovs § 8-4 nr. 2 og § 
10-5 nr. 2. En uførepensjonist vil etter bokstav 
c ved beregningen av grunnpensjonen få med
regnet som trygdetid tidsrommet fra uføre
tidspunktet til det året vedkommende fyller 
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67 år. Etter bokstav d gjelder det tilsvarende 
for en etterlattepensjonist når det gjelder tids
rommet fra dødsfallet til den avdøde ville fylt 
67 år. Uten slike regler kunne spesielt de 
yngre av disse pensjonistene få lav eller ingen 
grunnpensjon, siden det trengs en trygdetid 
på 40 år for å få full grunnpensjon. Hvis tryg
detiden er kortere, reduseres grunnpensjonen 
tilsvarende. 

Utkastets fjerde ledd bokstav e følger av 
lovens § 7-2 nr. 4. Etter denne bestemmelsen 
kan tidsrom da vedkommende under opphold 
utenfor Norge har mottatt grunnpensjon etter 
kapittel 8 eller 10 på grunnlag av trygdetid 
fram til fylte 67 år, regnes med som trygdetid 
ved overgang til alderspensjon. Paragrafen gir 
departementet hjemmel til å fastsette nær
mere forskrifter. Slike forskrifter er ikke fast
satt, men det er en fast praksis at disse tids
rommene regnes med som trygdetid. Utvalget 
foreslår derfor at denne praksisen knesettes 
som en rettighet iloven. 

Av forenklingshensyn har utvalget ikke tatt 
med bestemmelsene om medregning av ekte
fellens trygdetid etter § 7-2 nr. 3, § 8-1 andre 
ledd og § 84 nr. 2. Dette forslaget er også i 
samsvar · med utvalgets prinsipielle syn om at 
trygderettighetene i størst mulig grad bør 
være individuelle. 

Utkastets § 3-15 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen fastsettes på. grunnlag av 

trygdetid (se§ 3°14), og er uavhengig av tidli
gere inntekt. 

Det er et viLkå.r for rett til grunnpensjon at 
vedkommende har minst tre å.rs trygdetid. 

Full grunnpensjon ytes til den som har 
minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er 
kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende 
mindre. 

Merknader 
Utkastet gir en kort beskrivelse av hva som 

skal forstås med begrepet grunnpensjon i fol
ketrygdsystemet. 

Mer utførlige bestemmelser om grunnpen
sjon er tatt inn i de enkelte stønadskapitlene. 
Vi viser til utkastets §§ 10-9, 11°5 og 12-4. 

Gjeldende rett 
Lovens § 7-2 bruker betegnelsen «full 

grunnpensjon» om grunnpensjon ved full 
trygdetid. Dette går fram av bestemmelsene i 
§ 7-2 nr. 3. Slik brukes også denne betegnel
sen i Ot.prp. nr. 17 for 1965-66, side 89. Lo
vens § 7-2 nr. 3 lyder: ' 

«Full grunnpensjon. ytes til den som har 
vært trygdet i minst 40 år. Har vedkommende 
vært trygdetimindre enn 40 år, utgjør grunn
pensjonen en forholdsmessig del · av full 

grunnpensjon. Uten hensyn til bestemmel
sene i nr. 1 legges for person som nevnt i nr. 
2 bokstav b ektefellens trygdetid til grunn 
hvis den er lengst. Penne trygdetid belioldes 
etter ektefellens død, med mindre vedkomm
ende inngår nytt ekteskap. 

Hvis særlige grunner gjør det rimelig, kan 
utenlandsk flyktning som er bosatt i riket, til
stås inntil full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid i første· ledd og 
i nr. L Departementet gir nærmere forskrifter 
og kan herunder bestemme at det samme skal 
gjeld~ norsk statsborger som kan, anses å stå 
f lignende stilling som utenlandsk flyktning.» 

Her går det altså fram at en person må ha 
vært trygdet i minst 40 år for å få rett til full 
grunnpensjon. Den som har vært trygdet i 
mindre enn 40 år, får en forholdsmessig redu
sert grunnpensjon. Hva som skal regnes som 
trygdetid er nærmere omtalt i utkastets§ 3-14. 

Dersom pensjonisten har en ektefelle som 
mottar pensjon fra folketrygden eller avtale
festet pensjon med statstilskott, legges ekte
fellens trygdetid,til grunn hvis den er lengst. 

Når særlige grunner gjør det rimelig, kan 
en utenlandsk flyktning som er bosatt i Norge, 
få full grunnpensjon uten hensyn til vedkom
mendes trygdetid. Vi viser til lovens § 7-2 nr. 
3 andre ledd. Departementet er i loven gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
dette, Disse forskriftene er omtalt i merkna
dene tilutkastets§ 3-21, som har en definisjon 
av flyktningbegrepet. 

I dag gjelder det særlig gunstige regler om 
beregning av grunnpensjon til personer som 
er arbeidsuføre på grunn av en godkjent yr
kesskade etter folketrygdloven kapittel 11. Vi 
viser til lovens § 11-6 nr. 1 og § 11-9. Ved yr
kesskade skal grunnpensjonen ikke reduseres 
på grunn av manglende trygdetid . . Se nær
mere omtale i merknadene til utkastets § 
10-21 (uførepensjon ved yrkesskade). 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd presiserer at grunnpen

sjonens størrelse er avhengig av medlemmets 
trygdetid. Vi har vist til utkastets § 3-14, som 
har nærmere bestemmelser om trygdetid. Ut
kastet slår dessuten fast at grunnpensjonen 
er uavhengig av inntekt. Grunnpensjonen skal 
således ikke opptjenes ved inntektsgivende 
arbeid. Utvalget mener dette leddet innehol
der viktig informasjon, som bør gå fram av 
lovteksten. 

Utkastets andre ledd står i den gjeldende 
lovs§ 7-2 nr. 1, og angir minstekravet til tryg
detid for rett til grunnpensjon, nemlig tre år. 

Utkastets tredje ledd omhandler · nærmere 
betydningen av trygdetidens lengde for pen
sjonens størrelse, og svarer til bestemmelsene 
i § 7-2 nr. 3 første og andre punktum. 
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Utvalget har valgt å beholde betegnelsen 
full grunnpensjon om grunnpensjon ved tryg
detid på 40 år (full trygdetid). 

Vi har ikke tatt med bestemmelsen i den 
gjeldende lov om medregning av ektefellens 
trygdetid ved fastsetting av grunnpensjonen. 
Bestemmelsen er sløyfet både ut fra forenk
lingshensyn og ut fra utvalgets generelle syn 
om at folketrygdens ytelser i størst mulig ut
strekning skal bygge på individuelle rettighe
ter. Se også merknadene til utkastets § 3-14. 

utkastets § 3-16 Tilleggspensjon 
Tilleggspensjonen beregnes på grunnlag av 

tidligere pensjonsgivende inntekt uttrykt ved 
sluttpoengtallet, og ut fra hvor mange poen
går vedkommende har. Se §§ 3-12 og 3-13. 

Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon 
at vedkommende har minst tre poengår. 

Full tilleggspensjon utgjør 45 prosent av 
grunnbeløpet multiplisert med sluttpoengtal
let. 

Full tilleggspensjon ytes til den som har 
minst 40 poengår. Har vedkommende færre 
poengår, blir tilleggspensjonen tilsvarende 
mindre. 

For personer som er født før 1937, gjelder 
følgende særbestemmelser: 
a) For dem som er født i et av årene 1898-

1917, skal 40 poengår i fjerde ledd erstattes 
med 20 poengår. 

b) For dem som er født i et av årene 1918-
1936, skal 40 poengår i fjerde ledd erstattes 
med 20 poengår pluss 1 poengår for hvert 
år vedkommende er født senere enn 1917. 

Tilleggspensjon etter særbestemmelsene i 
femte ledd beregnes på grunnlag av opptil 4 
pensjonspoeng for det enkelte år. Tilleggspen
sjon for den del av poengtallet som overstiger 
4, beregnes etter de vanlige bestemmelsene i 
fjerde ledd. 

Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon 
etter femte og sjette ledd at vedkommende har 
minst 10 års trygdetidfør 1967 (se§ 3-14fjerde 
ledd bokstav b). Dette vilkåret gjelder ikke for 
flyktninger (se § 3-21). 

Merknader 
Utkastet omhandler tilleggspensjonen. Be

stemmelsene om tilleggspensjon må ses i sam
menheng med bestemmelsene om pensjons
poengtall, poengår og sluttpoengtall. Vi viser 
til utkastets §§ 3-11 til 3-13. 

Hovedbestemmelsene om tilleggspensjon er 
i dag å finne i lovens § 7-3 om tilleggspensjon 
til alderspensjon. I uførekapitlet henvises det 
i § 8-4 nr. 3 til bestemmelsene i § 7-3. Attfø
ringspenger etter kapittel 5 og etterlattepen
sjon etter kapittel 10 beregnes etter bestem~ 
melsene om uførepensjon. Se henvisningene 

i § 5-5 første ledd og§ 10"5 nr. 2. Bestemmel
ser om såkalt overkompensasjon finnes i lo
vens § 7-5. Med unntak av § 5-5 · er alle de 
nevnte paragrafene endret ved lov 16. juni 
1989 nr. 84. Utvalget har ikke hatt anledning 
til å ta hensyn til endringene. 

Gjeldende rett 
Etter folketrygdloven § 7-3 nr. 1 har den 

som er blitt godskrevet pensjonspoeng. for 
minst tre år, rett til tilleggspensjon. Det skal 
regnes med både faktisk opptjente pensjons
poeng og godskrevne framtidige pensjonspo
eng. Hvordan en opptjener pensjonspoeng er 
omtalt i merknadene til utkastets §§ 3-6 og 
3-7. Hvordan en får godskrevet pensjonspo~ng 
uten. å ha hatt inntekt, er omtalt i merknadene 
til utkastets §§ 3-8 til 3-10. 

Lovens § 7-3 nr. 2 første og andre ledd lyder: 

«Til den som er blitt godskrevet pensjonspo
eng fot minst 40 år, ytes tilleggspensjon med 
45 pst. av det beløp som framkommer ved at 
grunnbeløpet multipliseres med sluttpoeng-
tallet, jfr. tredje ledd. · 

Til den som er blitt ~odskrevet pensjonspo
eng for færre enn 40 ar, ytes forholdsmessig 
redusert tilleggspensjon.» 

Full tilleggspensjon til uføre som har pen
sjon etter folketrygdloven kapittel 8, svarer i 
utgangspunktet til full tilleggspensjon til al
derspensjonister etter lovens § 7-3, se § 8-4 
nr. 3. Men ved beregning av tilleggspensjon 
til uføre tas også framtidige pensjonspoeng i 
betraktning. Videre gjelder det særlige regler 
om beregning av tilleggspensjon til fødte og 
unge uføre. Vi viser til bestemmelsene i lo
vens § 8-4 nr. 3 tredje ledd om medregning 
av minst 3 pensjonspoeng for hvert år. Disse 
bestemmelsene omtales nærmere i merkna
dene til utkastets § 3-9. 

Lovens § 8-4 om uførepensjon viser til lo
vens§ 7-3 om alderspensjon, fordi bestemmel
sene om beregning av alderspensjon blir an
sett som hovedbestemmelsen. Men ved bereg
ning av alderspensjon får en beholde allerede 
godskrevne pensjonspoeng som uføre:. eller 
etterlattepensjonist. En konstruksjon av be
stemmelsen med henvisninger til kapittel 7 
kan virke noe tungvint. 

Tilleggspensjon ytes også til gjenlevende 
ektefelle, dersom den avdøde på dødsfallstids
punktet mottok alderspensjon, uførepensjon 
eller attføringspenger med tilleggspensjon. 
Det samme gjelder dersom den avdøde ville 
ha hatt rett til tilleggspensjon som uførepen
sjonist eller alderspensjonist. Tilleggspensjo
nen til gjenlevende ektefelle utgjør 55 prosent 
av den tilleggspensjonen den avdøde · mottok 
eller ville ha hatt rett til som uførepensjonist. 
Vi viser til lovens § 10-5 nr. 2 og til merkna-
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dene til utkastets§ 11-6 om tilleggspensjon til 
gjenlevende ektefelle. 

Det gjelder særskilte bestemmelser om be
regning av tilleggspensjon til personer som 
var så gamle da folketrygdloven trådte i kraft 
at de ikke har hatt mulighet til å oppnå 40 
poengår. Vi viser til bestemmelsene i lovens 
§ 7-5 om reduksjon av opptjeningstiden på 40 
år for rett til full tilleggspensjon. Denne ord
ningen kalles overkompensasjon. Bestemmel
sene om overkompensasjon gjelder ved bereg
ning av attføringspenger, uførepensjon, etter
lattepensjon, overgangsstønad til gjenlevende 
ektefelle og alderspensjon. 

Lovens § 7 -5 lyder slik: 

«For den som er norsk statsborger skal til
leggspensjonen økes ved at tallet 40 i § 7-3 
nr. 2 erstattes med: 
a. tallet 20 hvis vedkommende er født i et av 

årene 1898-1917, og 
b. tallet 20 tillagt 1 for hvert år vedkommende 

er født senere enn 1917, hvis vedkomm
ende er født i et av årene 1918-1936. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder bare for 
den tilleggspensjon som framkommer når det 
ved beregning av sluttpoengtallet ikke regnes 
med høyere poengtall enn 4 for det enl<elte 
år. Tilleggspensjon for den del av poengtall 
som for det enkelte år overstiger 4, beregnes 
særskilt etter bestemmelsene 1 § 7-3, nr. 2. 

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder 
også for utenlandsk flyktning og statsløs så 
lenge vedkommende er bosatt i riket, og kan 
i den utstrekning departementet bestemmer 
også gjøres gjeldende for andre trygdede som 
er bosatt i riket.» 

Bakgrunnen for bestemmelsene om over
kompensasjon i § 7-5 er at personer som er 
født før 1937 ikke kan oppnå 40 poengår. Pen
sjonspoeng kan bare opptjenes og godskrives 
fra 1. januar 1967 (da folketrygdloven trådte i 
kraft) til og med det år en person fyller 69 år. 
Personer som er født før 1937, fyller 70 år 
mindre enn 40 år etter I.januar 1967, og vil 
derfor aldri kunne få 40 poengår. I § 7-5 er 
det gitt særlig gunstige regler for denne al
dersgruppen. 

For personer som er født i perioden 1898-
1917, skal tallet 40 i§ 7-3 nr. 2 erstattes med 
tallet 20. Dette innebærer at tilleggspensjonen 
for disse personene blir dobbelt så høy som 
den ville blitt etter vanlige regler, under forut
setning av at den trygdedes pensjonspoengtall 
ikke for noe år overstiger 4. På den andre side 
vil personene i denne gruppen (med unntak 
av de som er født i 1917) alltid få redusert sin 
tilleggspensjon som følge av manglende poen
går, Grunnen er at de maksimalt kan bli god
skrevet 1 til 20 poengår, alt etter fødselsår, 
mens det skal deles på 20 etter§ 7-3 nr. 2 og 
§ 7-5 første ledd bokstav a. 

For personer som er født i perioden 1918-

1936, skal tallet 40 i § 7-3 nr. 2 erstattes med 
tallet 20 tillagt 1 for hvert år vedkommende 
er født etter 1917, jf. § 7-5 første ledd bokstav 
b. En person som er født i 1918, må således 
ha 21 poengår for å få full tilleggspensjon. 
Dette kan vedkommende få ved å fortsette i 
arbeid fram til og med det året han eller hun 
fyller 69 år. 

I forskrifter fastsatt med hjemmel i lovens 
§ 7-5 tredje ledd er det gitt regler om over
kompensasjon for utenlandske statsborgere 
som ikke er flyktninger eller statsløse. For
skriftenes § 1 stiller som krav at vedkomm
ende 
a. har vært bosatt i Norge i til sammen minst 

10 år etter fylte 16 år og før 1. januar 1967, 
eller 

b . har vært bosatt i Norge i til sammen minst 
20 år etter fylte 16 år og før fylte 67 år, 
eventuelt før sin død hvis han dør før fylte 
67 år. Fra fylte 70 år medregnes også 
kalenderår da den trygdede fylte 67, 68 el
ler 69 år og opptjente pensjonspoeng. 

Retten til overkompensasjon etter forskrif
tene gjelder bare så lenge den utenlandske 
statsborgeren er bosatt i Norge. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 er forskjellsbe
handlingen av norske og utenlandske stats
borgere ikke direkte kommentert, men forhol
det omtales som følger: 

«Videre foreslås at bestemmelsene etter be
stemmelse av departementet også skal kunne 
gjøres gjeldende for andre trygdede som er 
bosatt ner i landet uten å være norske stats
borgere eller utenlandske flyktninger. Det 
tenkes her på personer som har bodd og arbei
det her i landet i en årrekke når folkepensjo
neringen trer i kraft, og som det derfor kan 
være rimelig å likestille med norske statsbor
gere når det gjelder opptjening av pensjon.» 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag er stort sett i samsvar med 

gjeldende rett. 
Utkastets første ledd gir hoveddefinisjonen 

av begrepet tilleggspensjon og viser til de to 
viktigste faktorene i pensjonsberegningen: 
sluttpoengtallet og antallet poengår. 

Utkastets andre ledd angir minstevilkåret 
om tre poengår for rett til tilleggspensjon, og 
svarer til lovens § 7 -3 nr. 1. 

Utkastets tredje ledd viser hvordan tilleggs
pensjonen beregnes. En tilsvarende bestem
melse finnes i lovens § 7-3 nr. 2 første ledd. 

Utkastets fjerde ledd angir betydningen av 
antall poengår for rett til full tilieggspensjon, 
og svarer til § 7-3 nr. 2 første og andre ledd. 

Utkastets femte ledd har bestemmelser om 
overkompensasjon. Det er foretatt noen 
mindre justeringer her i forhold til gjeldende 
rett. 
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Vi har for det første foreslått at bestemmel
sen ikke bare skal gjelde norske statsborgere, 
men også utenlandske statsborgere. Videre 
foreslår vi ikke krav om at medlemmet skal 
oppholde seg i Norge for å få beregnet tilleggs
pensjonen etter overkompensasjonsbestem
melsene. 

En tilsvarende forslag er fremmet i Ot. prp. 
nr. 65 for 1988-89. Begrunnelsen for forslaget 
er blant annet a.t en ikke bør ha den forskjells
behandlingen mellom norske og utenlandske 
statsborgere s9m vi har i dag. Den trygdemes
sige tilknytningen bør etter departementets 
syn være avgjørende for rett til overkompen
sasjon. 

Departementets forslag innebærer at det 
ikke stilles noe krav til bosted. Det hevdes at 
personer med så nær tilknytning til Norge 
som forslaget legger opp til, bør ha rett til 
overkompensasjon. 

Utvalget slutter seg til departementets be
grunnelse for endringer i bestemmelsen om 
overkompensasjon. 

I utkastets sjette ledd er det foreslått at bare 
tilleggspensjon for opptil 4 pensjonspoeng for 
det enkelte år kan beregnes etter særbestem
melsene i femte ledd. Resten beregnes etter 
de vanlige regler. Forslaget svarer til lovens § 
7 -5 andre ledd. 

Utkastets sjuende ledd har en bestemmelse 
om at særbestemmelsene i femte og sjette 
ledd bare gjelder for personer .som har minst 
10 års trygdetid før 1967. Det er gjort unntak 
for flyktninger. 

Unntaket fra kravet om 10 års trygdetid for 
flyktninger som er medlemmer i trygden, føl
ger som en naturlig konsekvens av utvalgets 
forslag. Forslaget er stort sett i samsvar med 
forslaget i Ot.prp. nr. 65 for 1988-89. 

utkastets § 3-17 Særtillegg 
Særtillegg er en ytelse til personer som mot

tar grunnpensjon og som ikke har rett til til
leggspensjon, eller som har lav tilleggspen
sjon. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid (se § 3-14). Dersom trygdeti
den er kortere, blir særtillegget tilsvarende 
mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon. 

Merknader 
Utkastet omhandler særtillegget i folke

trygdordningen. Bestemmelser om særtilleg
get finnes i lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtil
legg til ytelser fra folketrygden. Loven er end
ret ved lov 26. mai 1989 nr. 24 og lov 15. de
sember 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide disse endringene. 

Innledning 
Ordningen med særtillegg trådte i kraft den 

I. juli 1969. 
Loven om særtillegg tar sikte på å gi et visst 

tillegg til folketrygdens grunnpensjon til per
soner som ikke har kunnet opptjene vanlig 
tilleggspensjon på grunn av alder eller av 
andre årsaker 

I forbindelse med innføringen av særtil
leggsordningen ble personkretsen for rett til 
denne ytelsen diskutert. Vi viser til Ot.prp. 
nr. 51 for 1968-69, side 2 og 3. Det sies her: 

«Den diskusjon som har vært ført og de for
slag som har vært reist i saken, bygger på den 
forutsetning at en eventuell særordning bare 
skal omfatte dem som på grunn av sin alder 
ikke har kunnet opptjene tilleggspensjon, el
ler bare har kunnet opptjene en meget liten 
tilleggspensjon. Den som etter sin alder har 
hatt mulighet for å opptjene tilleggspensjon, 
men som for eksempel på grunn av lav ar
beidsinntekt likevel ikke har opptjent noen 
slik pensjon, skulle således ikke. omfattes av 
særordningen. . . . 

En slik ordning ville i første rekke komme 
til å omfatte personer som er født før 1. januar 
1898. Særordningen ville i tilfelle bare bli en 
overgangsordning-. 

Det er imidlertid på det rene at det er andre 
grupper enn de eldre som av forskjellige årsa
ker ikke vil tjene opp tilleggspensjon. Det 
gjelder i første rekke de som er født uføre el
ler som blir uføre i ungdoms- eller utdannel
sestiden. Det vil videre være en del personer 
som av en eller annen årsak ikke oppnår en 
tilstrekkelig inntekt til å få beregnet .Pensjons
poeng, eller hvis innsats i arbeidslivet er. så 
kortvarig at den ikke kvalifiserer til tilleggs
pensjon. 

Dersom man bare gjennomfører en ordning 
for dem som er født før 1. januar 1898, vil det 
selv etter at . folketrygden er fullt utbygget, 
være eldre personer som ikke har greid a opp
tjene noen tilleggspensjon. Disse vil i så fall 
stilles dårligere enn overgangstidens tilsya
rende gamle. Særlig hardt vil dette virke over
for personer som p.g.a. uførhet i tidlig alder 
ikke har hatt noen mulighet til å tjene opp 
tilleggspensjon. En viser til det som Sosialko
miteen har uttalt om dette forhold i Innst.O. 
VIII (1965-66) og som er sitert foran. 

Departementet er enig i de synspunkter som 
Sosialkomiteen har gitt uttrykk for. En finner 
det lite rimelig å la uføre- og etterlattepensjo
nistene bli stående utenfor en ordning med 
særskilt tillegg til grunnpensjonene. 

Konsekvensen av at alle grupper av pensjo
nister tas med vil være at man får en perma
nent ordning og ikke utelukkende en over
gangsordning.» 

Det går fram av proposisjonen at departe
mentet var noe i tvil om det skulle ytes særtil
legg til overgangsstønad til gjenlevende ekte
felle. Departementet gikk imidlertid ikke inn 
for dette. Departementet foreslo at det heller 
ikke skulle gis særtillegg til attføringspenger, 
og begrunnet dette med at denne ytelsen var 
av rent midlertidig karakter. 
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Også under behandlingen av saken i sosial
komiteen ble det tatt opp om det skulle ytes 
særtillegg til overgangsstønad til gjenlevende 
ektefelle. Det ble . pekt på at det i praksis ofte 
ble gitt overgangsstønad også. i tilfeller der 
den gjenlevende ektefellen oppfylte vilkårene 
for rett til pensjon. Vi viser til Innst. 0. XXIII 
for 1968-69. 

Spørsmålet om å gi særtillegg til personer 
som hadde attføringspenger, ble ikke omtalt 
i innstillingen fra sosialkomiteen. Men det ble 
presisert i innstillingen at det ikke skulle ytes 
særtillegg til enslige mødre som hadde over
gangsstønad, og heller ikke til etterlatte fami
liepleiere som hadde overgangsstønad eller 
pensjon. Begrunnelsen var at disse stønads
mottakerne ikke ville ha fått rett til tilleggs
pensjon selv om · stønadstilfellet hadde · inn
truffet etter 1. januar 1967. 

Før loven trådte i kraft, ble. personkretsen 
imidlertid utvidet ved lov 19. desember 1969 
nr. 83. Særtillegg ble også gitt til etterlatte 
familiepleiere som hadde overgangsstønad el
ler pensjon etter folketrygdloven § 10"9, og til 
foreldreløse barn som hadde barnepensjon 
etter§ 10-11 m. 2 tredje ledd første punktum, 
jf. fjerde ledd. Vi viser til Ot.prp. nr. 12 for 
1969-70. Departementet uttalte i proposisjo
nen at en senere var kommet til at det var ri
melig at etterlatte familiepleiere fikk særtil
legg. «Det dreier seg stort sett om eldre men
nesker som gjennom oppofrende arbeide . for 
nære pårørende har mistet sine muligheter for 
å komme i inntektsgivende erverv og som for 
de aller flestes vedkommende varig trenger 
pensjon.» 

Da bestemmelsene om stønad til skilte og 
separerte ble inkorporert i folketrygdloven, 
ble særtilleggslo:ven endret slik at det nå også 
ble gitt særtillegg til enslige . forsørgere som 
hadde . overgangsstønad etter folketrygdloven 
kapittel 12. Vi viser til lov 25. april 1980 nr. 
9. Etter dette tidspunktet var det altså bare 
de som mottok attføringspenger, som ikke 
hadde særtiHegg. 

Da ordningen med særtillegg trådte i kraft, 
utgjorde særtillegget 7 ,5 prosent av grunnbe
løpet. Det gjaldt samme sats for alle stønads
mottakerne. Prosentsatsen for særtillegget 
gikk fram av loven. Senere er satsen blitt for
høyet. 

Satsen ble forhøyet til 12,5 prosent av 
grunnbeløpet fra 1. januar 1971 og til 14 pro
sent av grunnbeløpet fra 1. mai 1971. I forbin
delse med behandlingen av forslaget om 
øking av særtillegget fra 1. januar 1971 over
sendte Odelstinget følgende enstemmige ved
tak til Regjeringen: 

«Regjeringen anmodes om å utrede mulig
heten for en øking av minsteytelsene i folke-

trygden, slik at pensjonene for dem som ikke 
har. tilleggspensjon eller lave tillegg, år etter 
år blir hevet til et beløp som minst svarer til 
det som utbetales på grunnlag av regelen om 
overkompensasjon, oasert på en rimelig 
gjennomsnittsinntekt.» 

På denne bakgrunn ble det i St.meld. nr. 
14 for 1971-72 om folketrygdens økonomi og 
finansiering foretatt beregninger av utgiftene 
ved en opptrapping av særtillegget etter disse 
retningslinjer fra 14. prosent av grunnbeløpet 
i 1971 til 52 prosent av grunnbeløpet i 1980. 
Stortingsmeldingen konkluderte med at Re
gjeringen ikke fant det mulig å legge en fast 
plan for heving av særtillegget. 

I forbindelse med behandlingen av St.meld. 
nr. 14 bad imidlertid Stortingets sosialkomite 
Sosialdepartementet om å foreta beregninger 
av utgiftene ved en svakere opptrapping av 
særtillegget, slik at det i 1977 ville utgjøre 30 
prosent. Sosialkomiteen bad også om å få be
regnet hvilke besparelser det ville innebære 
dersom det ikke ble gitt fullt særtillegg til to 
pensjonsberettigede ektefeller. En ordning 
med en lavere sats for særtillegg til slike pen
sjonister omtales i Ot.prp. nr. 71 for 1971-72: 

«Ektepar som begge har rett til grunnpen
sjon i folketrygden får i dag to fulle særtil
legg. En del utgifter er imidlertid i mange til
felle like store for en enslig pensjonist som for 
et ektepar. Departementet er på denne bak
grunn enig i at dette kan være grunnlag for å 
redusere særtillegget noe for ektepar i forhold 
til enslige. Departementet foreslår at for ekte
par som begge har rett til foJketrygdpensjon 
forhøyes satsen for det samlede særtillegg fra 
28 prosent til 32 prosent av grunnbeløpet, d. 
v.s. 16 pst. for hver av ektefellene. Dette betyr 
en liten nedtrapping av det samlede særtillegg 
for ektepar i forhold til gjeldende regler.» 

V ed endringen av særtilleggssatsen i mai 
1972 ble det således vedtatt to forskjellige sat
ser for særtillegget. For ektepar som begge 
hadde rett til særtillegg, ble satsen for den 
enkelte ektefellen satt en prosent lavere enn 
den satsen som gjaldt for andre som mottok 
særtillegg. 

Gjeidende rett 
Særtilleggsloven § 1 lyder: 

«Særtillegg ytes til personer som oppebærer 
ytelser etter lov om folketrygd i form av: 
a) alderspensjon, 
b) uførepensjon etter kapittel 8, 
c) overgangsstønad og ~ensjon til gjenlev

ende ektefeller etter § 10-4 og 10-5i jfr. § 
10-6, overgangsstøna og pensjon ti ugift 
person etter § 10-9, pensjon til foreldreløst 
barn etter § 10-11 nr. 2 tredje ledd første 
punktum, jfr. fjerde ledd, og overgangsstø
nad til ugift, skilt eller separert mor eller 
far etter § 12-3.» 
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Etter særtilleggsloven § 1 ytes det i dag 
særtillegg til alle ytelser til livsopphold etter 
folketrygdloven med unntak av attføringspen
ger. 

Særtilleggsloven § 2 lyder: 

«Fullt særtillegg utgjør et beløp som fastset
tes av Stortinget i prosent av folketrygdens 
grunnbeløp. For person som har ektefelle s?m 
etter lov om folketrygd oppebærer pensJon 
eller attføringspenger i ventetid før uførepen
sjon kan tilstås kan fastsettes en lavere pro
sentsats enn for person som er ugift eller har 
ektefelle som ikke oppebærer pensjon eller 
attføringspenger som nevnt etter lov om fol
ketrygd. 

Er grunnpensjonen satt ned .som følge ?-V 
at trygdetiden er kortere enn 40 ar, skal særtil
legget settes ned forholdsmessi~. 

Ytes ikke full uførepensjon pa grunn av at 
ervervsevnen bare er delvis nedsatt, skal sær
tillegget fastsettes forholds.me_ ssig. Det samme 
gjelder når det tas ut gradert alderspensjon 
etter bestemmelsene i lov om folketrygd § 
7-10. · 

Er ytelse satt ned på grunn av ervervsinn
tekt som nevnt i lov om folketrygd§ 10-5, nr. 
3, skal særtillegget settes ned etter nærmere 
regler som fastsettes av departementet.» 

Særtillegget ytes etter to forskjellige satser, 
som fastsettes av Stortinget, se særtilleggslo
ven § 2. Særtillegg etter laveste sats ytes til 
personer som har en ektefelle som _mottar 
pensjon etter folketrygdloven, eller attførings
penger i ventetid før det kan innvilges uføre
pensjon. Utvalget antar at begrunnelsen for 
at attføringspenger i ventetid før uførepensjon 
er likestilt med uførepensjon, er at ektefellen 
i de fleste tilfeller får uførepensjon med tilba
kevirkende kraft. 

Etter love.ns § 2 andre ledd .skal særtillegget 
settes ned forholdsmessig, dersom grunnpen
sjonen er satt ned som følge av at trygdetiden 
er kortere enn 40 år. 

Dersom det ikke ytes full uførepensjon fordi 
inntektsevnen bare er delvis _nedsatt, skal 
særtillegget settes ned forholdsmessig. Det 
samme gjelder nåi: det tas ut gradert alders
pensjon etter bestemmelsene i folketrygdlo
ven § 7-10. Dette følger av særtilleggsloven § 
2 tredje ledd. 

Er en ytelse satt ned på grunn av forventet 
arbeidsinntekt som nevnt i folketrygdloven § 
10-5 nr. 3, skal særtillegget settes ned etter 
nærmere regler fastsatt av departementet. Se 
særtilleggslovE?n § 2 fjerde ledd. · Forskrifter 
om dette er gitt . av Sosialdepartementet den 
30. desember 1969, og innebærer at særtilleg
get nedsettes i samme forhold som den uredu
serte pensjonen/overgangsstønaden er nedsatt 
etter § 10-5 nr. 3. Forskriftenes § 1 lyder: 

«Er pensjon eller overgangsstønad satt ned 
på grunn av forventet ervervsinntekt, skal 

særtillegget etter at det er foretatt eventuell 
nedsettelse etter bestemmelsene i lovens § 2, 
andre ledd og dernest bestemmelsene i.lovens 
§ 3 settes ned i samme forhold som den ure
au~erte pensjon/overgangsstønad er satt ned 
i henhold til lov om folketrygd § J0-5 nr. 3.» 

Bestemmelsen innebærer at personer med 
minsteytelser (særtillegg) får stønaden redu
sert etter strengere regler enn stønadsmotta
kere med tilleggspensjon. For dem med til
leggspensjon reduseres den samlede ,stønaden 
med 40 prosent av den inntektensom oversti
ger 1/2 G. For dem med særtillegg reduseres 
først grunnpensjonen med 40 prosent av den 
inntekten som overstiger 1/2 G. Deretter redu
seres særtillegget med like stor andel som 
grunnpensjonen er redusert med. I praksis vil 
altså stønadsmottake.re med særtillegg få en 
prosentvis større reduksjon enn de med til
leggspensjon. Denne skjevheten har departe
mentet nå foreslått å rette opp i St.meld. nr. 
12 for 1988c89. 

Særtilleggsloven § 3 lyder: 

«Særtillegg faller bort i den ut_strekni~g d~t 
ytes tilleggspensjon og ventetillegg tir til
leggspensjon fra folketrygden.» 

Etter særtilleggsloven § 3 faller særtillegget 
bort i den utstrekning det ytes tilleggspensjon 
og ventetillegg til alderspensjon. Ventetil
leggsordningen ble opphevet ved lov 9, de
sember 1983 nr. 71. Bestemmelsen har betyd
ning for personer som har opparbeidet seg 
rett til ventetillegg. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelser om særtillegg er å finne i de 

aktuelle stønadskapitlene. Men for oversik
tens skyld har vi funnet det hensiktsmessig å 
ta inn en bestemmelse om særtillegget i kapit0 

let om folketrygdens grunnbegreper også. 
Utkastets.første Ledd angir personkretsen for 

rett til særtillegg. Den er ikke helt nøyaktig 
angitt her, da hvert av stønadskapitlene har 
utførlige bestemmelser om særtillegg. Person
kretsen for særtillegget er i utkastet her angitt 
som personer som ikke har rett til tilleggspen
sjon eller som har lav tilleggspensjon. . 

Etter utkastets andre Ledd skal det ytes fullt 
særtillegg til den som har minst 40 års trygde
tid. Dersom vedkommende har mindre enn 
40 års trygdetid, blir særtillegget tilsvarende 
mindre. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Etter utkastets tredje Ledd skal Stortinget 
fastsette størrelsen på særtillegget. I dagfast
settes det en sats for enslige og en for ektepar 
der begge ektefellene mottar pensjon fra fol
ketrygden. Utvalget mener det ikke er hen
siktsmessig at denne praksis.går fram av lov
teksten. 
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I utkastets fjerde ledd er det presisert at 
særtillegget faller bort i den utstrekning det 
ytes tilleggspensjon. 

utkastets § ·. 3-18 Ektefelletillegg og barnetil
legg 

Det ytes ektefelletillegg og/eller barnetillegg 
til den sorn mottar overgangsstønad ved syk
dom, uførepensjon eller å.tderspensjon hvis 
han eller hun forsørger ekfefeUe og/eller barn. 

Bestemmelser om ektefelletillegg står i §§ 
7-11, 10-12 og 12-7. · 

Bestemmelser om barnetillegg står i§§ 7-11, 
10-13 og 12°8. 

Merknader 
Utkastet angir kort hva som skal forstås 

med pensjonskomponehterie ektefelletillegg 
og barnetillegg. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om ektefelletillegg er i dag å 

finne i §§ 5-5, 7-7 og 8-7. Se merknadene til 
utkastene om ektefelletillegg i de. enkelte stø
nadskapitlene. 

Bestemmelser om barnetillegg er i dag å 
finne i §§ 5-5, 7-8 og 8-8. Se merknadene til 
utkastene om barnetillegg i de enkelte stø
nadskapitlene. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er hensiktsmessig å angi 

kort i utkastet hva som skal forstås med ekte
felletillegg og barnetillegg. 

Av utkastetsførste ledd følger det at ektefel
letillegg og barnetillegg er en del av pensjons
ytelsen. Det er omtalt hvilke ytelser til livs
opphold som kan inneholde komponentene 
ektefelletillegg og barnetillegg, nemlig over
gangsstønad ved sykdom, uførepensjon og al
derspensjon. 

I· utkastets andre og tredje ledd er det vist 
til de mer utførlige bestemmelser om ektefel
letillegg og barnetillegg som er tatt inn i stø
nadskapitlene. 

Utkastets § 3-19 Sivilstand 
Når en persons rettsstilling etter denne lo

ven er avhengig av om vedkommende er ugift, 
gift, separert eller skilt, er det avgjørende om 
ekteskap er inngått eller oppløst etter lov 
31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning 
av . egteskap. Likestilt med slikt ekteskap er 
utenlandsk ekteskap som anerkjennes i Norge. 

Ekteskapet består i separasjonstiden, og 
opphører ved skilsmisse eller død. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. Det foreligger ingen 

definisjon av begrepet ekteskap i folketrygd
loven i dag. 

Gjeldende rett 
Ekteskap som sivilstand har betydning både 

når det gjelder rett til ytelser etter folketrygd
loven, når ytelsenes størrelse skal beregnes, 
og når det gjelder bortfall av rettigheter. 

Utvalget gir nedenfor en oversikt over de 
bestemmelser i folketrygdloven der ekteskap 
har betydning: 
- Etter lovens§ 1-2 nr. 3 har Kongen fullmakt 

til å gi regler om i hvilken utstrekning ekte
felle til personer som er trygdet etter § 1-2 
nr. 1, skal være trygdet uten selv å være 
bosatt i Norge. 

- Etter lovens § 1-5 tredje ledd kan det ytes 
stønad til ektefelle til en person som er tryg
det. 

- Etter lovens § 6-4 andre ledd skal bestem
melsen i skattelov~n § 16 femte ledd om 
felles ligning av ektefeller også gjelde når 
den pensjonsgivende inntekten fastsettes. 

- Lovens§ 7-2 nr. 2 og§ 8-4 nr. 2 har bestem
melser om beregning av grunnpensjon. 
Grunnpensjonens størrelse avhenger av om 
pensjonisten er gift eller ugift. 

- Lovens § 7-2 nr. 3 har bestemmelser om 
grunnpensjon beregnet etter trygdetid, her
under bestemmelser om medregningavek
tefellens trygdetid. 

- Bestemmelser om beregning av pensjon til 
ektefeller som lever atskilt, står i § 7-6 og § 
8-4 nr. 5. 

- Bestemmelser om at ytelser til etterlatte for
utsetter at det har foreligget ekteskap, står 
i kapittel 10. 

- Ytelser etter § 10-9 til en tidligere familie
pleier, forutsetter at vedkommende er ugift. 

- Ytelser etter kapittel 12 gis til personer som 
ikke er gift (ugifte og skilte), samt til sepa
rerte. 

- Ytelser til etterlatte etter kapittel 10 og til 
enslige forsørgere etter kapittel 12 faller 
bort ved giftemål. 
Bestemmelser om beregning av ektefelletil

legg står i 
- lovens § 5-5 om ektefelletillegg til attfø

ringspenger 
- lovens § 8-7,jf. § 11-1 nr. 6 om ektefelletil

legg til uførepensjon 
- lovens § 7-7 om ektefelletillegg til alders

pensjon. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd slår fast at folketrygd

loven bygger på det formelle ekteskap, dvs. 
at bare ekteskap stiftet av lovlig vigselsmann 
etter ekteskapslovens bestemmelser godtas. 
Også ekteskap inngått etter utenlandsk lov 
godtas hvis ekteskapet er anerkjent etter 
norsk rett. Det vil det være dersom det ikke 
anses som ugyldig i Norge etter prinsippet i 
internasjonal privatrett om ordre public (i 
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strid med norsk rettsoppfatning eller sam
funnsorden). 

Samliv uten vigsel likestilles ikkemed ekte
skap i folketrygdloven. Det innebærer for eks
empel at to samboere som begge er alderspen
sjonister, hver har rett til en grunnpensjon 
som utgjør 100 prosent av grunnbeløpet, ikke 
75 prosent av grunnbeløpet som for gifte pen
sjonister. 

På den . andre siden gir samboerskap . ikke 
rett til etterlattepensjon når den ene dør. Etter 
den gjeldende lovs kapittel 12 er samliv bort
fallsgrunn for stønad til ugift mor eller far og 
til skilt eller separert forsørger. Dette gjelder 
imidlertid bare for samboere som har felles 
barn. 

Det har vært reist kritikk mot at folketryg
dens regelverk sondrer mellom formelt ekte
skap og samboerskap. l St.meld. nr. 12 for 
1988-89 (kapittel 13) går Sosialdepartementet 
inn for at det bør være et langsiktig mål å 
foreta en gradvis utjevning av forskjellene i 
ytelser og skatteregler mellom enslige, gifte 
og samboere. Departementet går blant annet 
i prinsippet inn for at det bør bli lik .grunnpen
sjon til gifte og samboere. Spørsmålet om å 
likestille ektefeller og samboere i folketryg
den er et politisk spørsmål, og det ligger uten
for utvalgets mandat å foreslå endringer her. 

Utkastets andre ledd er tatt med av informa
sjonshensyn. 

utkastets § 3-20 Barn 
Med barn menes personer under 18 år. 
Når en persons rettsstilling etter denne lo

ven · er avhengig av om vedkommende har 
barn, gjelder bestemmelsene i lov 8. april 1981 
nr. 7 om barn og foreldre og. i lov 28. februar 
1986 nr. 8 om adopsjon. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og slår fast hvem som 

skal anses som barn i folketrygdlovens for
stand. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven har mange bestemmelser 

som gjelder for barn. Det er både bestemmel
ser om at barn er stønadsberettiget, bestem
melser som angir personkretsen for en stønad 
til personer som har omsorg for barn, og be
stemmelser om at det skal ytes særskilt tillegg 
for barn .. Begrepet · barn avgrenses ved hjelp 
av to sett av kriterier, alder og familierettslig 
stilling. 

Etter praksis i dag skal begrepet barn i. fol
ketrygdloven forstås som personer under 18 
år. Det vil si personer som ikke har nådd 
myndighetsalderen. I folketrygdloven kapittel 
11 om yrkesskade er det imidlertid en særre-

gel om at det . kan ytes barnepensjon helt til 
fylte 21 år dersom dette fin.nes rimelig av hen
syn til barnets utdanning. Hvis begge foreld
rene er døde, kan det ytes barnepensjon etter 
de alminnelige stønadsbestemmelsene til fylte 
20 år. 

Med barn menes først og fremst foreldrenes 
egne (biologiske barn). Lov 8. april 1981 nr. 7 
om barn og foreldre regulerer rettsforholdet 
mellom barn og foreldre i disse situasjonene. 

Hvem som er foreldre til adoptivbarn, følger 
av lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon. 

Folketrygdloven har også særskilte bestem
melser om at det kan ytes barnetillegg for fos
terbarn. Etter lovens § 7-8 andre ledd og § 8-8 
tredje ledd kan det ytes barnetillegg for foster
barn dersom pensjonisten har forsørget foster
barnet i de siste to årene før krav om barnetil
legg settes fram. 

De viktigste bestemmelsene om barnepen
sjon står i følgende paragrafer i folketrygdlo
ven: 
- Vilkår for og beregning av barnepensjon står 

i § 10-11 nr. 1. 
- Barnepensjon ved flere barnekull står i § 

10-11 nr. 2. 
- Barnepensjon til søsken av barn som er un

der offentlig forpleining, står i§ 10-11 nr. 4. 
- Bortfall av barnepensjon i den utstrekning 

barnet har rett til uførepensjon, står i§ 10-11 
nr. 5, se § 8-6 nr. 3. 

- Barnepensjon ved yrkesskade står i § 11-9 
nr. 2. 

De viktigste bestemmelsene om barnetil
legg står i følgende paragrafer i loven: 
- Barnetillegg til alderspensjon står i § 7-8. 

Barnetillegg til uførepensjon står i § 8-8. 
Barnetillegg til attføringspenger står i § 5-5. 
Barnetillegg til dagpenger ved arbeidsløyse 
står i § 4-3 nr. 5. 
Bestemmelsen om at det skal ytes bare ett 
tillegg for hvert barn selv om begge foreld
rene mottar kontantytelser, står i § 4c3 nr. 
5, § 7-8 tredje ledd og § 8-8 tredje Jedd. 
Bortfall av barnetillegg når barnet har uføre
pensjon eller barnepensjon, står i § 7-8 
femte ledd og § 8-8 tredje ledd. 
Barnetillegg ;ved gradert pensjon står i § 7-8 
første ledd og § 8-8 andre ledd. 
Fradrag av barnetillegg . i underholdsbidrag 
står i §. 15-6 andre ledd. 

Barn er også omhandlet i endel andre para
grafer i loven. De viktigste bestemmelsene er: 
- Forholdet til lovens omfang står i § . l-2 nr. 

3 og § 1-5 siste ledd. 
- Medisinsk stønad til barn utlandet står i § 

2-8 nr. 3. 
- Fødselspenger står i § 3-21 . . 



170 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

- Omsorgspenger ved adopsjon av barn under 
15 år står i § 3-21 A. 

- Sykepenger ved små barns sykdom står i§ 
3-22. 

- Sykepenger til en trygdet som har · omsorg 
for et barn under 16 år og må oppholde seg 
i helseinstitusjon sammen med barnet, står 
i § 3-23 nr. 1. 

- Sykepenger til en trygdet som har omsorg 
for eUangvarig sykt eller funksjonshemmet 
barn og må delta i kurs eller opplæring, står 
i § 3-23 nr. 2. 

- Hjelpestønad til tilsyn og pleie av et funk
sjonshemmet barn står i § 8-2 første ledd 
bokstav b. 

- Gravferdshjelp, herunder for et dødfødt 
barn, står i § 9-1. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd foreslår utvalget at 

barn defineres som per:,oner som ikke har 
nådd myndighetsalderen, dvs. personer som 
er under 18 år. Forslaget svarer til hovedrege
len i lov og praksis i dag. 

I utkastets andre ledd gir vi en anvisning 
om hvilke lovbestemmelser som gjelder når 
en persons rettsstilling etter folketrygdloven 
er · avhengig av om vedkommende har barn. 
Barneloven og adopsjonsloven må her være 
avgjørende. Begge disse lovene har bestem
melser om forholdet til utenlandsk lovgiv
ning. Det trengs derfor ikke noen særskilt 
bestemmelse om dette i denne paragrafen. 

Utvalget har særskilt vurdert fosterbarns 
rettsstilling i forhold til folketrygdloven. Som 
nevnt gjelder det i dag enkelte særregler som 
gir hjemmel for barnetillegg til fosterbarn. 
Men det er ikke noen generell likestilling av 
en pensjonists egne barn og fosterbarn. 

Utvalget vil ikke foreslå å likestille foster
barn med medlemmets egne fødte og adop
terte barn. Vi · har vurdert om· det er behov for 
å opprettholde særreglene som gjelder for fos
terbarn i dag. I denne forbindelse viser vi til 
merknadene til utkastets § 10-13 om barnetil
legg. 

utkastets § 3~21 Flyktning 
Med flyktning menes i denne loven en per

son som er innvilget asyl i Norge, eller som 
harfått reisebevis for utlendinger etter § 19 
andre ledd i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlen
dingers adgang til riket og deres opphold her. 

En person med norsk statsborgerskap kan 
likestilles med en flyktning dersom han eller 
hun i det vesentlige er i samme stiLling som 
en flyktning. 

Merknader 
Paragrafen er ny, og angir hvem som etter 

folketrygdloven skal regnes som flyktning. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven har i dag særregler for 

flyktninger når .det gjelder beregningen av 
grunnpensjonen. Etter folketrygdlovens be
stemmelser om alderspensjon. i § 7-2 nr. 3 
andre ledd kan en flyktning som er bosatt i 
Norge, få full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid. Det samme 
gjelder for grunnpensjonen som del av uføre
pensjon, etterlattepensjon, overgangsstønad 
til etterlatte . og overgangsstønad til enslige 
forsørgere. Dette følger av § 7•2 nr. 3 andre 
ledd, § 8-4 nr. 2, § 10-5 nr. 2 andre ledd, jf. § 
7-2 nr. 3, § 10-4. fjerde ledd, jf. § 10-5 nr. 2, og 
§ 12-3 første ledd, jf. § 10-4. 

Sosialdepartementet har gitt nærmere for
skrifter om adgangen til å gi utenlandske 
flyktninger m.m. opptil full · grunnpensjon 
uten hensyn til trygdetid. Vi viser til forskrif
ter fastsatt den 29. desember 1971 i medhold 
av folketrygdloven § 7-2 nr. 3 andre ledd; 
Disse forskriftene gjelder altså alle de oven
nevnte trygdeytelsene. 

Forskriftenes § 2 angir momenter som det 
skal legges vekt på når det vurderes om. det 
foreligger særlige grunner. Ved denne vurde
ringen skal det legges avgjørende vekt på ved
kommendes , inntektsforhold. Dersom flykt
ningen er bosatt sammen med sin ektefelle, 
kan.det også tas hensyn tilektefellens inntekt. 

Etter forskriftenes § 4 kan Rikstrygdeverket 
også gi full grunnpensjon til en norsk statsbor
ger som er bosatt i Norge, dersom vedkom
mende står i en lignende stilling som en uten
landsk flyktning. 

Det er Rikstrygdeverket som avgjør hvem 
som skal anses som flyktning, se forskriftenes 
§ 3. Rikstrygdeverket har utgitt et særskilt 
rundskriv om pensjon til utenlandske flykt
ninger m.m. Se rundskriv 07-02 nr. 3 andre 
ledd av 5. mai 1972. 

Det er · to hovedkategorier av flyktninger. 
For det første er det personer som kommer til 
Norge på egen hånd, og som søker politisk 
asyl her. Dersom de får innvilget asyl, er de å 
anse som flyktninger. Det er Justisdeparte
mentet som innvilger politisk asyl. 

Flesteparten av flyktningene i Norge i dag 
hører imidlertid til den andre kategorien. De 
er overføringsflyktninger - dvs. personer som 
er anerkjent som flyktninger av FNs høykom
misær for flyktninger, og som er blitt overført 

. til Norge etter søknad fra høykommisæren. 
Overføringsflyktninger trenger ikke søke om 
politisk asyl. De får utdelt reisebevis for. flykt
ninger fra Utlendingsdirektoratet. For eksem
pel er de fleste vietnamesiske flyktninger 
overføringsflyktninger. 

Til slutt vil utvalget nevne en gruppe perso
ner som ikke anerkjennes som flyktninger av 
Utlendingsdirektoratet. Det er personer som 
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kommer til Norge for å gjenforenes med flykt
ninger, men som ikke anerkjennes som flykt
ninger selv, fordi de ikke tilhører kjernefami
lien. De får nemlig ikke utstedt reisebevis for 
flyktninger, men fremmedpass. Ektefelle og 
barn som gjenforenes med en flyktning i 
Norge får selv flyktningstatus. Men foreldre 
og søsken til flyktninger får ikke denne sta
tus. · Sosialdepartementet likestiller likevel 
slike personer med flyktninger når det gjelder 
støtte til motta:kerkommu:nene. De får imidler
tid i dag ikke trygd som flyktninger. 

Når det gjelder norske statsborgere som li
kestilles med flyktninger i folketrygdsam
menheng, dreier det seg om norske statsbor
gere som har bodd og arbeidet i utlandet, og 
som må reise hjem til Norge på grunn av øko
nomiske eller politiske omveltninger, krig el
ler lignende. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er hensiktsmessig å ta 

inn i loven en definisjon av begrepet flykt
ning. Denne definisjonen bør være slik at den 
også omfatter norske statsborgere som står i 
en lignende stilling som flyktninger. I lovteks~ 
ten kan en da nøye seg med å bruke betegnel
sen flyktning. Dette innebærer en lovteknisk 
forenkling. 

Utkastet svarer til gjeldende praksis. Utval
get har ikke ment å gjøre noen materielle end
ringer. 

Utkastets § 3-22 Arbeidstaker 
Med arbeidstaker menes enhver som arbei

der i en annens tjeneste for lønn eller annen 
godtgjørelse. 

Ved avgjørelsen av om en person skal reg
nes som arbeidstaker, legges det vekt på 
- om det foreligger en arbeidsavtale, 
- om vedkommende har stilt sin arbeidskraft 

til disposisjon for en annen person ( arbeids
giveren), 

- om vedkommende er underlagt en annen 
persons (arbeidsgiverens) instruksjonsmyn
dighet og tilsyn, 

- om vedkommende har · plikt til å utføre ar
beidet personlig, 

- om vedkommende benytter en annens ( ar
beidsgiverens) redskaper, materialer og lo
kaler, 

- om det er avtalt at godtgjørelsen skal utbe
tales med jevne mellomrom. 

Merknader 
Paragrafen er ny, og angir hva som skal for

stås med begrepet arbeidstaker. 

Gjeldende rett 
Begrepet arbeidstaker er ikke definert i den 

gjeldende lov. Betegnelsen «arbeidstaker» 

brukes bare ett sted i loven - i § 11-1 nr. 1 
bokstav a der det heter at arbeidstakere med 
pensjonsgivende inntekt som nevnt i § 6-4 
første ledd nr. 1 har rett til ytelser ved yrkes
skade. 

Folketrygdloven har ·imidlertid .viktige be
stemmelser som spesielt gjelder for arbeidsta
kere - dvs. trygdede som arbeider i en annens 
tjeneste. I praksis har således begrepet ofte 
vært brukt i trygdesammenheng. 

Utvalget vil nedenfor gi en oversikt over de 
bestemmelser som særskilt nevner personer 
som arbeider i en annens tjeneste: 
- Etter folketrygdloven § 1-2 nr. 1 bokstav a 

vil en som ikke er bosatt i Norge, likevel 
være medlem i trygden dersom vedkom
mende arbeider «i annens tjeneste her i riket 
for lønn eller annen godtgjørelse som nevnt 
i § 6-4». 

- Når det gjelder sykepengedekning, har ar
beidstakere som regel 'rett til full lønn under 
sykdom fra første fraværsdag og rett til sy
kepenger på grunnlag av egenmelding, jf. § 
2-4. Arbeidsgiveren plikter å betale syke
penger i arbeidsgiverperioden. Loven bru
ker ikke betegnelsen «arbeidstaker», men i 
stedet «trygdet som arbeider i annens tje
neste». 

- Etter de gjeldende bestemmelser om stønad 
ved arbeidsløyse er det i utgangspunktet 
bare trygdede som har hatt arbeidsinntekt i 
offentlig eller privat tjeneste, som har rett 
til ytelser, se lovens § 4-3 nr. 2. 
Arbeidstakerbegrepet står sentralt i arbeids-

miljøloven (se §§ 1 til 3), ferieloven (se § 1) 
og skadeerstatningsloven (se § 2-1). 

Etter § 1 i arbeidsmiljøloven er det denne 
lovens målsetting å sikre arbeidsmiljøet til 
arbeidstakerne: Loven gjelder for enhver virk
somhet som sysselsetter arbeidstakere, . se lo
vens§ 2. 

Begrepet arbeidstaker er definert i arbeids
miljøloven § 3 nr. 1 første ledd: «Med arbeids
taker mener denne lov enhver som utfører 
arbeid i annens tjeneste.» Denne definisjonen 
svarer til den formuleringen som brukes i fol
ketrygdloven: 

Arbeidstakerbegrepet er nærmere omtalt i 
Odd Fribergs bok, «Arbeidsmiljøloven», 1978, 
side 48 f: 

«Arbeidstakerbegrepet har dannet seg ut fra 
den form for sysselsetting som. oppsto i forbin
delse med industrialiseringen. Et viktig trekk 
i den rettsdannelse som kalles arbeidsrett, er 
den avhengige stilling arbeideren står i over
for arbeidsgiveren. Dette gir seg utslag særlig 
på to måter. Normalt er arbeideren økonomisk 
avhengig som lønnsmottaker. Videre står ar
beidstakeren i et organisatorisk avhengighets
forhold som særlig kjennetegnes ved at han 
må underordnede seg arbeidsgiverens ledelse 
av arbeidet. Etter hvert har det utviklet seg 
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et tradisjonelt arbeidstakerbegrep som er lagt 
til grunn i arbeidervern- og sosiallovgivning 
og tariffrett. 

Begrept arbeidstaker forutsetter en motpart, 
arbeidsgiver. Det er avgjørende for rettsfor
holdet mellom disse parter om det kommer 
inn under karakteristikken arbeidsavtale. En 
arbeidsavtale fører automatisk med seg at en 
rekke rettsregler kommer til anvendelse selv 
om det i selve avtalen ikke bestemmes annet 
enn at en person får ansettelse hos den annen. 
Derfor er det viktig at man har et noenlunde 
ensartet arbeidstakerbegrep å bygge på. Noe 
felles begrep for de forskjellige lover har vi 
imidlertid ikke, og det er derfor ikke mulig å 
slutte seg til om en person er arbeidstaker . i 
arbeidsvernlovens forstand ut fra for eksem

. pel om han er det etter trygdelovgivningens
bestemmelser om arbeidstakerforhold, jfr. 
HRD av 20. juni 1968 (Rt 1968 s. 726). 

En rekke momenter spiller inn ved vurde
ring av _ om det foreligger et arbeidstakerfor
hold. Av slike momenter som taler for at det 
er opprettet et arbeidsforhold er: 
1. _ Arbeidstakeren har plikt til å stille sin per

sonlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke 
bruke medhjelpere for egen regning. 

2. Arbeidstakeren har plikt til å underordne 
.seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av 
arbeidet. 

3. Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeids
rom, maskiner, redskap, arbe1dsmaterialer 
eller andre hjelpemidler som er nødven
dige for arbeidets utførelse. 

4. Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeids
resultatet. 

5. Arbeidstakeren får vederlag i en eller an
nen form for lønn. 

6. Tilknytningsforholdet mellom partene har 
en noenlunde stabil karakter og er som re
gel oppsigelig med bestemte frister. 

Disse kriterier gir_ en rettesnor, men ikke 
absolutte holdepunkter. De kan veksle i be
tydning og må vurderes skjønnsmessig. Det 
er heller ikke nødvendig at alle kriteriene fo
religger. For eksempel er akkordlønnssyste
met 1 dag utbredt, og punktene 4 og 5 må da 
delvis settes ut av betraktning. Selv om en 
arbeidstaker har akkordlønn, behøver ikke det 
på noen måte endre arbeidsforholdets karak
ter. 

Utenfor arbeidstakerbegrepet faller entre
prise og verksleie, dvs. oppdrag som går ut 
på å prestere et bestemt arbeidsresultat uten 
at det oppstår noe personlig tilknytnings- eller 
underordningsforhold. Den som har tatt på 
seg oppdraget, bærer risikoen for at arbeidsre
sultatet er 1 samsvar med avtalen. Eksempel 
på verksleie er at en skredder tar på seg å sy 
en dress til en kunde eller at en pianostem
mer går rundt og stemmer pianoer. 

Et forhold som ofte kan volde tvil om en 
person har påtatt seg et oppdrag som ledd i 
arbeidforhold eller som entreprise er når avta
len dreier seg om et begrenset arbeid Gobb), 
vederlaget består i en fastsatt rund sum 
(slumpaKkord) og den som utfører arbeidet 
holder maskinelt utstyr (f.eks. kompressor, 
gravemaskin) uten å ha fast kontor. Er han 
alene om jobben og den utføres for en bedrift 
(f,eks. entreprenørfirma), vil forholdet tendere 
i retning av arbeidstakersituasjon.» 

Vi fikk ny ferielov den 28. april 1988. Etter 
ferieloven § 1 skal denne loven sikre at ar-

beidstakere årlig får ferietid og feriepenger. 
Lovens § 2 har bestemmelser om hvem loven 
omfatter: 

«Enhver som utfører arbeid i annens tje
neste (arbeidstaker) har rett til ferie etter 
denne lov.» 

Ferieloven har samme definisjon a~ begre
pet arbeidstaker som arbeidsmiljøloven og fol
ketrygdloven. Definisjonen av arbeidstakerbe
grepet i den nye ferieloven svarer til definisjo
nen i den gamle ferieloven. 

Skadeserstatningsloven kapittel 2 har be
stemmelser om det offentliges og andre ar
beidsgiveres erstatningsansvar. Lovens § 2-1 
nr. 2 har en definisjon av begrepet arbeidsta
ker: 

«Med arbeidstaker menes enhver som gjør 
arbeid eller utfører verv i arbeidsgivers tje
neste. Like med arbeidstaker regnes ombuds
mann i offentlig virksomhet, befal eller menig 
under militærtJeneste og andre under pålagt 
tjenestegjøring for det offentlige samt innsatte 
pasienter o.l. som deltar i arbeidsvirksomhet 
i fengselsvesenets anstalter, i helseinstitusjo
ner e.l.» 

Som det går fram av denne lovteksten, har 
arbeidstakerbegrepet et meget vidt omfang i 
erstatningsretten. 

I skatteretten har arbeidstakerbegrepet ikke 
noen sentral plass, for den viktigste sondrin
gen går mellom inntekt i og utenfor næring. 
Selvstendig næringsdrivende har rett til å få 
forskjellige fradrag i bruttoinntekten. Ut
gangspunktet for skatteplikten er således 
netto næringsinntekt. Arbeidstakere og opp
dragstakere og andre som har inntekt utenfor 
næring, må imidlertid betale en bruttoskatt 
(trygdeavgift og toppskatt) av sin bruttoinn
tekt. 

Arbeidstakerbegrepet har alltid hatt en sen
tral plass i trygderetten. 

I yrkesskadetrygdordningen var det også før 
inkorporeringen i folketrygdloven av avgjør
ende betydning om en yrkesaktiv person var 
arbeidstaker eller ikke, da som utgangspunkt 
bare «den som arbeidet i annens tjeneste», var 
pliktig yrkesskadetrygdet. Vi viser til yrkes
skadetrygdloven § 1 og folketrygdloven § 11-1 
nr. 1 bokstava. 

Trygdeetaten har således en lang praksis 
med hensyn til tolkning av begrepet arbeids
taker. 

I sykepengesaker og yrkesskadesaker bru
kes stort sett det samme arbeidstakerbegre
pet, og det er hovedsakelig det samme som i 
de tidligere lovene om yrkesskadetrygd og 
syketrygd. Men gruppen oppdragstakere har 
etterhvert dukket opp som en gruppe mellom 
arbeidstakere og selvstendig næringsdriv-
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ende. Det har resultert i at arbeidstakerbegre
pet er blitt noe snevrere. 

Etter de undersøkelser som utvalget har 
gjort av praksis, ser det ut til at «arbeidstaker» 
blir tolket på samme måte i folketrygdlovens 
forskjellige kapitler, med unntak av kapittel 4 
om stønad ved arbeidsløyse. Dette kapitlet 
administreres ikke av Sosialdepartementet og 
Rikstrygdeverket, men av Kommunal- og ar
beidsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet opp
nevnte i mars 1976 et utvalg som skulle vur
dere visse yrkesgruppers forhold til kapittel 4 
(bestemmelser om stønad ved arbeidsløyse) 
og kapittel 16 (avgiftsbestemmelsene). Dette 
gjaldt bygningshåndverkere, tømmerkjørere, 
bygdesnekkere o.l. Bakgrunnen for oppnev
ningen av utvalget var at en etter kapittel 4 
vurderte mange personer i disse yrkesgrup
pene som personer med inntekt fra tjeneste
forhold, samtidig som skattemyndighetene 
anså dem som selvstendig næringsdrivende 
etter loven om merverdiavgift, og da også et
ter avgiftsbestemmelsene i folketrygdloven 
kapittel 16. 

Arbeidstakerbegrepet grenser mot begrepet 
oppdragstaker, se merknadene til utkastets § 
3-23. Begge begrepene omfatter personer som 
mottar lønn eller annen godtgjørelse for ar
beid uten å være selvstendig næringsdriv
ende. En arbeidstaker mottar lønn for sitt ar
beid, og noen ganger annen godtgjørelse. En 
oppdragsmottaker får ikke lønn for sitt arbeid, 
men vederlag eller godtgjørelse. 

En arbeidstaker arbeider i en arbeidsgivers 
tjeneste. Det foreligger et arbeidsforhold. En 
oppdragstaker er sin egen sjef (arbeidsherre), 
og utfører oppdrag for andre. 

Om en person skal anses for å utføre arbeid 
i eller utenfor tjeneste, beror på en helhetsvur
dering der det i praksis blant annet legges 
vekt på: 
- om det foreligger en arbeidsavtale, 
- om vedkommende har stilt sin arbeidskraft 

til disposisjon for en annen person (arbeids
giveren), 

- om vedkommende er underlagt en annen 
persons (arbeidsgiverens) instruksjonsmyn
dighet og tilsyn, 

- om vedkommende har plikt til å utføre ar
beidet personlig, 

- om vedkommende benytter en annen per
sons (arbeidsgiverens) redskaper, materialer 
og lokaler, 

- om det er avtalt at godtgjørelsen skal utbeta
les med jevne mellomrom, 

- om en annen person (arbeidsgiveren) har 
risikoen for arbeidets kvalitet. 
Vi viser i denne forbindelse til Rikstrygde

verkets rundskriv Kom 11-00 nr. 1 (4/86) om 
praksis i yrkesskadesaker. De momenter som 

det legges vekt på i praksis ved avgrensningen 
mellom arbeidstaker og oppdragstaker, er 
gjengitt i merknadene til utkastets § 3-23 om 
oppdragstaker. 

I utgangspunktet legges det vekt på de 
samme momenter i forhold til de forskjellige 
lovbestemmelsene der arbeidstakerbegrepet 
er av betydning, men tolkningsresultatet kan 
likevel bli forskjellig, da hensynene bak de 
ulike bestemmelsene er forskjellige. 

I forhold til folketrygdloven medfører det 
for eksempel visse særrettigheter dersom en 
blir ansett som arbeidstaker. I erstatningsret
ten, derimot, har tolkningsresultatet betyd
ning for om det foreligger erstatningsansvar 
for en eventuell arbeidsgiver. 

Utvalgets forslag 
Trygdelovutvalget anser det som hensikts

messig å ha et ensartet innhold i arbeidstaker
begrepet i alle bestemmelser i folketrygdlo
ven som viser til et arbeidstakerbegrep. 

Utvalget foreslår at det innhold i begrepet 
som har vært lagt til grunn for praksis i syke
penge- og yrkesskadesaker, skal legges til 
grunn i den nye folketrygdloven. Det gjelder 
også utkastets kapittel 6 om dagpenger ved 
arbeidsløshet. 

Utkastets første ledd har en definisjon av 
arbeidstakerbegrepet. Med arbeidstaker skal 
forstås enhver som arbeider i en annens tje
neste for lønn eller annen godtgjørelse. For
slaget tilsvarer stort sett formuleringene i fol
ketrygdloven § 1-2 nr. 1 bokstav a, som går 
ut på at trygdet er den som «arbeider i annens 
tjeneste her i riket for lønn eller annen godt
gjørelse som nevnt i § 6-4». 

Utvalget har presisert at det er et vilkår at 
en får lønn eller annen godtgjørelse for å 
kunne anses som arbeidstaker i folketrygdlo
vens forstand; Dette vilkåret gjelder også i 
dag, og innebærer at frivillige medhjelpere, 
f.eks. personer i Røde Kors Hjelpekorps, ikke 
er arbeidstakere i lovens forstand. 

Utvalget har· vurdert om en skal ta med i 
definisjonen at det kreves at vedkommende 
har inntekt som er pensjonsgivende. Dette 
vilkåret er satt flere steder i folketrygdloven 
i dag, f.eks. i§ 11-1 nr. 1 bokstava. Her tales 
det om «arbeidstaker som har pensjonsgiv
ende inntekt som nevnt i § 6-4 første ledd nr. 
1». Utvalget mener• imidlertid at vilkåret om 
pensjonsgivende inntekt ikke bør inngå i defi
nisjonen av arbeidstaker. Bestemmelser om 
vilkår om pensjonsgivende inntekt for å 
kunne omfattes av personkretsen for en ytelse 
eller for å få rett til en bestemt ytelse, bør tas 
inn i de enkelte stønadskapitlene. Av informa
sjonshensyn er det viktig at det går klart fram 
av loven når vilkåret om pensjonsgivende inn
tekt gjelder. 
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I utkastets andre ledd har vi nevnt de vik
tigste momenter som det skal legges vekt på 
ved vurderingen av om en person er arbeidsta
ker. Oppregningen er ikke uttømmende. For
slaget svarer til praksis i dag. 

utkastets § 3-23 Oppdragstaker · 
Med oppdragstaker menes enhver som utf ø

rer arbeid utenfor tjeneste ( oppdrag) mot ve
derlag, men uten å være selvstendig nærings
drivende (se § 3~24). 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. Begrepet oppdragsta

ker er ikke definert i loven i dag. Uttrykket 
«oppdragstaker» brukes bare ett sted i loven, 
i § 3-18 A om sykepenger til oppdragstakere. 

Gjeldende rett 
I det gjeldende regelverk har det å være 

oppdragstaker betydning i følgende relasjo
ner: 
- Kapittel 1 - omfang. Oppdragstakere er i 

utgangspunktet medlemmer i trygden bare 
dersom de er bosatt i Norge. Arbeidstakere 
er derimot medlemmer som arbeidstakere 
her, se § 1-2 første ledd bokstav a. 
Kapittel 3 - sykepenger. I § 3-4 bokstav c 
og § 3-18 A er det særskilte bestemmelser 
om sykepenger til oppdragstakere. 
Kapittel 6 - pensjonspoeng. Bestemmelsene 
i § 6-4 første ledd nr. J omhandler fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt for oppdragsta
kere og arbeidstakere. Disse reglene er for
skjellige fra de reglene som gjelder for selv
stendig næringsdrivende. 
Kapittel 11 - yrkesskade. Oppdragstakere 
faller utenfor arbeidstakerbegrepet og be
grepet selvstendig næringsdrivende. Ar
beidstakere er pliktig yrkesskadedekket, se 
lovens § 11-1 nr. 1 bokstava. Lovens § 11-3 
har en bestemmelse om frivillig trygd for 
selvstendig næringsdrivende. Etter loven 
har oppdragstakere ikke adgang til å tegne 
frivillig trygd. Grunnen er at disse perso
nene tidligere ikke utgjorde en særskilt 
gruppe. Tidligere ble de ansett for å være 
enten arbeidstakere eller selvstendige næ
ringsdrivende. Etter praksis har trygdeeta
ten vært liberal og gitt mange oppdragsta
kere adgang til å tegne frivillig trygd på linje 
med selvstendig næringsdrivende. Se merk
nadene til utkastets § 17-9 om frivillig yrkes
skadetrygd for selvstendig næringsdrivende 
og oppdragstakere. 
Kapittel 16 - avgift. Det skal betales arbeids
giveravgift både for lønn til arbeidstakere 
og for vederlag til oppdragstakere, men ikke 
for vederlag til selvstendig næringsdriv
ende, se folketrygdloven § 16-3. Trygdeav
giften er forskjellig for arbeidstakere og opp-

dragstakere på den ene siden og for selv
stendig næringsdrivende på den andre si
den. 

Nærmere om begrepet oppdragstaker 
Oppdragstakere står i en mellomstilling 

mellom arbeidstakere og selvstendig nærings
drivende. Oppdragstakere har fellestrekk med 
begge disse to gruppene. 

Både oppdragstakere og arbeidstakere reg
nes som lønnsmottakere av skattemyndighe
tene - de er ikke selvstendig næringsdrivende. 
Arbeidstakere og oppdragstakere behandles 
således likt når det gjelder fastsetting av pen
sjonsgivende inntekt og trygdeavgift. Skatte
myndighetene sondrer mellom inntekt i og 
utenfor næring. De sondrer ikke mellom lønn 
og godtgjørelse i tjenesteforhold på den ene 
siden og vederlag og godtgjørelse utenfor tje
nesteforhold på den andre siden. 

Både oppdragstakere og selvstendig næ
ringsdrivende utfører oppdrag utenfor tje
neste, dvs. de er sin egen arbeidsherre/sjef. 
De utfører arbeidet for egen regning og risiko, 
og er ikke underlagt en arbeidsgivers instruk" 
sjonsmyndighet. 

Forskjellen mellom oppdragstakere og selv
stendig næringsdrivende er at den sistnevnte 
gruppen utøver virksomhet av en noe varig 
karakter og av et visst omfang. Dette er krite
riene på at det foreligger «næring» i skattelo
vens forstand. Vi viser for øvrig til merkna
dene til utkastets § 3-24 om selvstendig næ
ringsdrivende. 

Når det avgjøres at en person skal regnes 
om oppdragstaker og ikke som arbeidstaker, 
legges det i praksis vekt på 
- at arbeidet/oppdraget utføres for egen reg

ning og risiko, 
- at vedkommende har påtatt seg å utføre et 

bestemt oppdrag, 
- at vedkommende helt eller delvis kan over

late til andre å utføre arbeid i forbindelse 
med oppdraget, 

- at vedkommende benytter egne redskaper 
og materialer, 

- at vedkommende utfører oppdrag for flere 
personer, 

- at vederlaget skal dekke både fortjeneste og 
utgifter, 

- at vedkommende ikke er underlagt en an
nens instruksjonsmyndighet, 

Når det avgjøres at en person skal regnes 
som oppdragstaker og ikke som selvstendig 
næringsdrivende, legges det vekt på 
- at vedkommende ikke har til hensikt å drive 

en vedvarende virksom:het, 
- at oppdragene er enkeltstående og kortva

rige, 
- at oppdragene er tilfeldige, 
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- at vedkommende anses som lønnsmottaker 
av skattemyndighetene. 
Disse momentene er nevnt i Rikstrygdever

kets rundskriv Kom 11-00 nr. 4/86 om yrkes
skader, side 20 og 36. 

Utvalgets forslag 
Utkastet har en definisjon av begrepet opp

dragstaker. Med oppdragstaker skal forstås 
den som uten å være selvstendig næringsdriv
ende utfører arbeid eller oppdrag utenfor tje
neste mot vederlag. Bestemmelsen svarer til 
praksis i dag. 

Utvalget har brukt formuleringen «mot ve
derlag», da vi mener at «vederlag» passer best 
for å angi de honorarene som en oppdragsta
ker mottar. Betegnelsen «lønn» bør forbehol
des arbeidstakere. Betegnelsen «godtgjørelse» 
brukes ofte om lønn som ikke utbetales som 
pengebeløp. Videre brukes denne betegnelsen 
ofte om fordeler som utbetales til en arbeidsta
ker i tillegg til vanlig lønn, f.eks. bilgodtgjø
relse. Utvalget mener det er en forenkling å 
innføre betegnelsen «vederlag» for alle hono
rarer som en Oppdragstaker mottar. 

Utvalget har vurdert om det er hensiktsmes
sig å ta inn i denne paragrafen lister over 
momenter som det skal legges vekt på ved 
avgjørelsen av om en person skal regnes som 
oppdragstaker og ikke som selvstendig næ
ringsdrivende eller arbeidstaker. Slike mo
menter vil imidlertid bare være antitesene av 
de momenter som · taler for at en person er 
arbeidstaker eller selvstendig næringsdriv
ende. I utkastets §§ 3-22 og 3-24 har vi fore
slått at slike momenter blir tatt inn i lovteks
ten. Det skulle derfor være unødvendig å ta 
inn antitesene i utkastet her. 

Begrepet oppdragstaker er omhandlet i en 
del andre paragrafer i lovutkastet: 
a) i utkastets § 3-3 bokstav b om pensjonsgiv

ende inntekt for oppdragstakere, 
b) i utkastets §§ 4-33 og 4-34 om sykepenger 

til oppdragstakere, 
c) i utkastets § 4-35 om sykepenger til med

lemmer som har inntekt både som arbeids
takere og som oppdragstakere, 

d) i utkastets § 4-37 om sykepenger til med
lemmer som har inntekt både som selv
stendig næringsdrivende og som oppdrags
takere, 

e) i utkastets . § 17-9 om frivillig yrkesskade
trygd for oppdragstakere. 

Se utkastets § 22-2 om arbeidsgiveravgift for 
oppdragstakere og § 24-2 om arbeidsgiverre
gisteret og arbeidstakerregisteret. 

Utkastets § 3-24 Selvstendig næringsdriv
ende 

Med selvstendig næringsdrivende menes en
hver som for egen regning og risiko driver en 

vedvarende virksomhet som er egnet til å, gi 
nettoinntekt. 

Ved avgjørelsen av om en person skal reg
nes som selvstendig næringsdrivende, legges 
det vekt pa 
- om virksomheten har et visst omfang, 
- om vedkommende har ansvaret for resuita-

tet · av virksomheten, 
- om vedkommende har arbeidstakere i sin 

tjeneste eller nytter oppdragstakere, 
- om vedkommende driver virksomheten fra 

et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.), 
- om vedkommende tar den· økonomiske risi

koen for virksomheten, 
- om vedkommende bruker egne driftsmidler. 

Som selvstendig næringsdrivende anses en 
innehaver av et ansvarlig enmannsforetak og 
et ansvarlig medlem av et selskap med person
lig solidarisk ansvar, et kommandittselskap 
eller et stille selskap. 

Merknader 
Paragrafen er ny. Begrepet selvstendig næ

ringsdrivende er ikke definert i den gjeldende 
lov. 

Gjeldende rett 
Uttrykkene «selvstendig næringsdrivende» 

og «selvstendig næringsvirksomhet» brukes 
flere steder i den gjeldende folketrygdlov. 
Begrepet selvstendig næringsdrivende er ikke 
definert i loven. Det har en sentral plass i fol
ketrygdordningen når det gjelder: 
- beregning av inntektsgrunnlaget for syke

penger til selvstendig næringsdrivende, se 
lovens § 3-4 første ledd b, 

- fra hvilket tidspunkt retttil sykepenger inn
trer, se § 3-10 andre ledd, 

- i hvilken utstrekning inntekt for selvstendig 
næringsdrivende skal kunne gi rett til dag
penger ved arbeidsløshet, se § 4-3 nr. 4, 

- pensjonsgivende inntekt for selvstendig 
næringsdrivende, se lovens § 6-4 første ledd 
nr. 2, 

- avgiftsatsen for beregning av trygdeavgift 
for selvstendig næringsdrivende, se lovens 
§ 16-2 nr. 2 andre ledd, 

- arbeidsgiveravgift av utbetalinger til selv
stendig næringsdrivende, se § 16-3 første 
ledd andre punkturn. 
Av det som er nevnt ovenfor, går det fram 

at grensedragingen mellom i og utenfor næ
ringsvirksomhet har betydning i flere relasjo
ner i folketrygdloven. 

Når det gjelder finansieringen av folketryg
den, har sondringen mellom i og utenfor næ
ring betydning for plikten til å svare arbeids
giveravgift og for beregningsgrunnlaget for 
trygdeavgiften og avgiftssatsens størrelse. 

Begrepet selvstendig næringsdrivende bru
kes for øvrig som et nøkkelbegrep og en 
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grunnleggende avgrensning i en rekke be
stemmelser i næringslovgivningen De for
skjellige bestemmelsene bruker ulike uttrykk 
som «næring», «virksomhet», «næringsvirk
somhet», «næringsdrivende», uten at det kan 
påvises noen grunn til forskjellig. uttrykks
måte. 

Grensedragingen mellom inntekt i og uten
for næring har betydning i en rekke relasjoner 
i skatteretten. Som eksempler kan nevnes 
bestemmelsene i skatteloven § 18 om skatte
stedet, .§ 44 første ledd bokstav gnr. 1 om det 
standardiserte minstefradraget for utgifter 
knyttet til lønnsinntekten og§ 44 A-9 om ne
gativ· saldo (avskrivningsreglene), ligningslo
ven § 6-2 nr. 1 bokstav a om lønnsoppgave
plikten, og skattebetalingsloven § 5 nr. 1 om 
plikten til å foreta forskottstrekk. 

Grensen mellom i og utenfor næring har 
også avgjørende betydning i relasjon til plik
ten til å betale merverdiavgift. Det er bare 
selvstendig næringsdrivende som et · avgifts
pliktige, og som . har rett og plikt til å la seg 
registrere i avgiftsmanntallet; Se lov 19. juni 
1969 nr. 66 (merverdiavgiftsloven) §§ 10, 27 
og 28. 

For øvrig er begrepet nevnt i blant annet lov 
8. februar 1980 nr. 2 om pant§ 3-5 og lov 21. 
juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 
2-1 nr. 2, 3 og 4. 

Næringsvirksomhet er i. juridisk litteratur 
omtalt som «aktivitet med økonomisk karak
ter utøvet av den skattepliktige selv . eller av 
andre som må likestilles med ham», se Mag
nus Aarbakke: «Skatt på inntekt» 1987, side 
144 f. 

De alminnelige kravene er at det må fore
ligge en økonomisk aktivitet av et visst om
fang og en viss varighet. Disse . kriteriene har 
først og fremst betydning når det gjelder gren
sen mellom hobby og næringsvirksomhet. 

Avgrensningen mot hobby er i skatterettslig 
teori også beskrevet som skillet mellom inn
tektserverv og forbruk. Kravet om økonomisk 
karakter anses oppfylt når aktiviteten objek
tivt sett er egnet til å gi utøveren en nettoinn
tekt på sikt. 

Det foreligger i dag ingen uttømmende og 
entydig definisjon av . begrepet selvstendig 
næringsvirksomhet. I skatteretten må spørs
målet avgjøres på grunnlag av en totalvurde
ring av en rekke momenter. 

To høyesterettsdommer som gjelder folke
trygdbestemmelsene og bestemmelsene om 
forskottstrekk, gir visse veiledende momen
ter, nemlig den såkalte Hybo-dommen gjen
gitt i Rt. 1973, side 1136, og EMI-dommen 
gjengitt i Rt. 1985, side 644. 

Hybo-dommen gjaldt plikten til å svare ar
beidsgiveravgift og til å foreta forskottstrekk 

for årene fra 1967 til 1969.Høyesterett opphe
vet Oslo ligningsnemnds vedtak om at Hybel
boernes Forening for årene 1967, 1968 og 1969 
var pliktig til å svare arbeidsgiveravgift av 
sine utbetalinger til orkestre. Videre slo Høy
esterett fast at Hybo ikke var pliktig til å fo
reta forskottstrekk av utbetalinger til orkestre 
i 1967, 1968 og 1969. 

Hybelbeboernes forening ( Hybo) hadde 
engasjert danseorkestre til å spille på forenin
gens tilstelninger. Medlemmene av orkes
trene hadde sin hovedbeskjeftigelse på annet 
hold og spilte om kveldene. De kunne ha opp
til 100 arrangementer pr. år; herav opptil 40 
for Hybo. Musikerne eide selv sine instrumen
ter, og disse var til dels ganske dyre. Godtgjø
relse ble utbetalt i en rund sum pr. tilstelning. 
Orkesterets medlemmer fordelte selv beløpet 
seg imellom. 

Før en lovendring i 1972 gjaldt plikten til å 
svare arbeidsgiveravgift bare for lønn utbetalt 
i tjenesteforhold, dvs. lønn utbetalt til arbeids
takere. Når det dreide seg om plikten . til å 
betale arbeidsgiveravgift, var altså spørsmålet 
om musikerne som spilte på Hybo skulle an
ses for å være arbeidstakere (personer i Hybos 
tjeneste), eller om de skulle anses som enten 
oppdragstakere eller selvstendig næringsdriv
ende. 

Men når det dreide seg om plikten til å fo
reta forskottstrekk, var spørsmålet om musi
kerne kunne anses som selvstendig nærings
drivende, eller om de måtte anses som enten 
oppdragstakere eller arbeidstakere. Etter 
Kronprinsregentens resolusjon den 8. juni 
1956 forelå det plikt til å trekke forskottsskatt 
både av lønn til arbeidstakere og av godtgjø
relse til oppdragstakere. 

Høyesterett kom til at musikerne drev selv
stendig næringsvirksomhet. Retten la vekt på 
(se side 1141) at gruppene som spilte drev en 
vedvarende, langvarig og regelmessig . virk
somhet, rettet mot økonomisk vinning. 

EMI-dommen gjaldt også musikere. Spørs
målet var om et plateselskap (EMI) pliktet å 
svare arbeidsgiveravgift av godtgjørelse til ar
tister for innspilling av plater, bånd m.m. 

Saken gjaldt plikt til å betale arbeidsgiver
avgift for årene 1976, 1977 og 1978, altså etter 
lovendringen i 1972. Denne saken dreide seg 
altså om sondringen mellom inntekt i næ
ringsvirksomhet og inntekt utenfor nærings
virksomhet (dvs. inntekt som oppdragstaker 
eller som arbeidstaker.) 

Høyesterett stadfestet lagmannsrettens 
dom, som gikk ut på at godtgjørelsene som 
ble utbetalt til artistene, var innberetnings
pliktige etter skatteloven § 65 a, og at det 
skulle beregnes arbeidsgiveravgift etter folke
trygdloven § 16-3. 
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Plateselskapet hevdet at artistene måtte an
ses som selvstendig næringsdrivende, fordi 
de ytte en betydelig innsats forut for og etter 
selve plateinnspillingen og faktisk hadde en 
selvstendig stilling i forhold til selskapet. 
Høyesterett kom imidlertid til at det ikke fo
relå selvstendig næringsvirksomhet for artis
tene. 

Høyesterett drøftet om det dreide seg om 
«arbeidsleie» eller næringsvirksomhet. Kon
klusjonen i dommen er: «Etter en samlet vur
dering er jeg kommet til at vederlaget til artis
ten etter kontrakten er godtgjørelse for utført 
arbeid.» 

I Hybo-dommen går det fram at det ikke er 
avgjørende at vedkommende har sin hovedbe
skjeftigelse på annet hold. Bibeskjeftigelsen 
kan likevel være næringsvirksomhet. Videre 
er den økonomiske risiko viktig. I Hybo-dom
men ble det lagt vekt på at musikerne selv 
holdt sine kostbare instrumenter. 

Ansvaret for resuitatet er et sentralt mo
ment. I denne sammenhengen, kommer det 
inn i bildet hvor selvstendig oppdragstakeren 
står. I Hybo-dommen er det framhevet at or
kestrene selv valgte repertoaret. Det er lagt 
særlig vekt på at orkestrene hadde rett til selv 
å sette inn vikarer etter behov. Dette gav for
holdet et sterkt preg av «kjøp av musikkpre
stasjoner». I EMI-dommen er det understreket 
at artisten var underlagt selskapets styrings
rett og instruksjonsmyndighet, og at artisten 
ikke kunne oppfylle avtalen ved å stille vikar. 

Betalingsordningen har også betydning. I 
Hybo-dommen er det tillagt vekt at godtgjø
relsen ble betalt i en rund sum pr. tilstelning 
og deretter fordelt mellom orkestermedlem
mene. I EMI-saken hadde plateselskapet 
framhevet at artistene skulle få sin godtgjø
relse i form av royalty av plateselskpet. Dette 
gav artistene en økonomisk risiko som er ty
pisk for næringsdrivende. Dessuten er dette 
momentet tillagt stor betydning i regelverket 
for forfattere. Men Høyesterett uttaler at en 
ikke kan trekke noen slutning av dette. I 
EMI-dommen er ikke betalingsordningen noe 
avgjørende moment i den totale vurderingen. 

Antallet oppdragsgivere er et moment av 
betydning. I Hybo-dommen er det framhevet 
at selv om orkestrene hadde nokså langsiktige 
avtaler med Hybo, utgjorde oppdrag for andre 
oppdragsgivere over halvparten av engasje
mentene for de orkestre som hadde vært mest 
benyttet av Hybo. 

De momenter som i praksis er tillagt betyd
ning ved vurderingen av spørsmålet om det 
foreligger næringsvirksomhet, kan oppsum
meres slik: 
- om virksomheten drives i eget navn, 
- om virksomheten drives for egen regning og 

risiko og med erverv for øye, 

- om arbeidet har karakter av vedvarende 
virksomhet, 

- om skattyteren har påtatt seg utførelsen av 
et bestemt arbeidsresultat, 

- om virksomheten drives fra et fast forret
ningssted eller . med · annen form for kunde
ekspedisjon, 

- om det nyttes driftsmidler som er særlig 
kostbare i anskaffelse eller drift, 

- om skattyteren holder materialer, 
- om skattyteren nytter leid hjelp eller egne 

ansatte, 
- om virksomheten er skatteyterens eneste 

erverv eller hovedverv (eller bierverv), 
- om vederlaget er fastsatt ved anbud eller 

pr, enhet, 
- om skatteyteren er registrert i fylksskatte

kontorets merverdiavgiftsmanntall. 
Ingen av disse momentene er avgjørende i 

den ene eller den andre retning for spørsmålet 
om det foreligger selvstendig næringsvirk
somhet i skatterettens forstand. Men om in
gen av disse momentene foreligger, vil det 
neppe være tale om selvstendig næringsvirk
somhet. 

På grunnlag av disse hovedsynspunktene 
har det i administrativ praksis utviklet seg et 
stort kasuistisk materiale. Det er kommet til 
uttrykk gjennom en rekke konkrete uttalelser 
i «Lignings-ABC», 1987, side 262, i Tove Friis
Pettersen, Ketil Harbek, Jan Grønnerud og 
Petter Lossius: «Skattebetalingsloven med 
kommentar», 1988, side 58 f. og i S. Fager
næs: «Håndbok i skatterett og ligning», 1989, 
side 652 f. 

I uttalelser fra Skattedirektoratet er det gitt 
uttrykk for at en i bygge- og anleggsfagene 
legger noe større vekt på spørsmålet om opp
dragsmottakeren har sin hovedbeskjeftigelse 
på annet hold. 

Personer som i sitt hovedyrke er arbeidsta
kere, blir i alminnelighetikke ansett som selv
stendig næringsdrivende når det gjelder ar
beid som de påtar seg i fritiden eller i en kor
tere tid da de ikke har noen fast arbeidsgiver. 
Dette gjelder særlig .når hovedbeskjeftigelsen 
er i samme bransje. Disse personene blir da 
ansett for å være oppdragstakere når det ikke 
foreligger et tjenesteforhold, når tilknytnin
gen til hovedyrket er stor, .og når virksomhe
ten erfor liten i omfang til å bli godkjent som 
selvstendig næringsvirksomhet. 

Etter folketrygdloven § 6-4 sjette ledd har 
Kongen fullmakt til å gi forskrifter om hva 
som . skal regnes som pensjonsgivende inn
tekt. Bestemmelsen oppfattes slik at .den også 
gir hjemmel til å gi forskrifter om grensen 
mellom inntekt i og inntekt utenfor næring. 
For tiden er det gitt slike regler for forfattere, 
for personer som arbeider med transport av 
skogsvirke, og for lottfiskere. 
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For forfattere er det gitt to sett forskrifter 
om beregning av pensjonsgivende inntekt: 

Etter forskrifter av 14. desember 1972 skal 
godtgjørelse til forfattere av avisartikler, kro
nikker o.l. regnes som lønnsinntekt, dvs. inn
tekt for arbeidstaker eller oppdragstaker. For
fattere får som regel betaling pr; side. Det er 
altså uten· betydning for forfatternes økono
miske resultat om avisen, tidsskriftet e.l. kom
mer i stort eller lite opplag. · 

Etter forskrifter av 16. november 1979 skal 
inntekt fra forlag til forfatter eller oversetter 
regnes som næringsinntekt dersom vederlaget 
gis i form av royalty. Forfatteren får da beta
ling etter hvor mange bøker han selger, og 
dermed har han en økonomisk risiko. 

Når det gjelder vederlag for transport av 
skogsvirke, må to vilkår være oppfylt for at 
inntekten skal anses som ,næringsinntekt, se 
forskrifter av 31. juli 1973. 

For det første må det dreie seg om transport 
med egen hest eller traktor. For det andre må 
det foreligge plikt til å betale merverdiavgift 
av vederlagene. I slike tilfeller er derfor mer
verdiavgiftslovens næringsbegrep sentralt. 
Det er imidlertid avgiftsplikten og ikke regis
treringen i avgiftsmanntallet som er avgjør
ende. 

Etter forskrifter av 28. mai 1968 skal fast 
hyre som utbetales til deltakere i fiske i tillegg 
til lott eller part, regnes som næringsinntekt 
av fiske. I skattereglenes forstand blir derfor 
de fleste fiskere å anse som selvstendig næ
ringsdrivende selv om de er mer å sammen
ligne med ordinære lønnstakere med hensyn 
til arbeidsforholdene. 

Begrepet næringsvirksomhet har ikke fullt 
utsamme innhold i de forskjellige lovbestem
melsene. Selv innenfor skatteloven er det an
tatt at begrepet må tolkes forskjellig de en
kelte bestemmelser. Som eksempel kan nev
nes virksomhetsbegrepet i § 42 første ledd og 
begrepet økonomisk virksomhet i· samband 
med bortleie av fast eiendom i § 26 første ledd 
bokstav k andre avsnitt. Antakelig må ordet 
«virksomhet» i de to bestemmelsene .. forstås 
forskjellig. 

Når det gjelder næringsbegrepet i merverdi
avgiftsloven, vil det i prinsippet' bli lagt stor 
vekt på hvordan det enkelte tilfellet blir vur
dert i forhold til reglene om· inntektsskatten 
og folketrygdavgiften. Se Thor Refsland: «Inn
føring i merverdiavgiften», 1987, side 20. I 
kommentarutgaven til merverdiavgiftsloven 
viser Refsland blant annet til hva Magnus 
Aarbakke uttaler om næringsbegrepet i «Skatt 
på inntekt», se Thor Refsland: <<Merverdiav
giftsloven med kommentarer, Del I», 1985, 
side 81. 

I merverdiavgiftssystemet har · imidlertid 

selve næringsbegrepet en noe underordnet 
betydning. Det er først og fremst visse objek
tive vilkår som er avgjørende .for avgiftsplik
ten. Det sentrale er at det foreligger omset
ning av varer eller avgiftspliktige tjenester, 
og at omsetningen er på minst 12 000 kroner 
i løpet av året. 

Flere typer tjenester er ikke avgiftspliktige 
etter merverdiavgiftsloven. Dette gjelder for 
eksempel advokat,- lege-, og tannlegevirk
somhet. 

Den som er. registrert i merverdiavgifts
manntallet, har plikt til å oppkreve merverdi
avgift for enhver avgiftspliktig tjeneste ved
kommende yter. Det er uten betydning om 
oppdragene er ledd i .næringsvirksomhet i 
skattemessig forstand. 

Det er ingen løpende kontroll med om den 
som står registrert i avgiftsmanntallet, faktisk 
driver næringsvirksomhet. Man skal ellers 
ikke slettes av manntallet før omsetningen har 
vært under 12 000 kroner pr. år ito kalender
år, eller virksomheten er opphørt. 

De forskjellige formål bak de ulike reglene 
kan føre til at: begrepet næringsvirksomhet 
tolkes forskjellig. Siktemålet med merverdi
avgiften er å skaffe inntekter til staten. Klassi
fiseringen av næringsdrivende får her betyd
ning for om det overhodet skal svares avgift. 
Dette kan føre til at næringsbegrepet favner 
relativt vidt når det gjelder merverdiavgiften. 

På denne bakgrunn kan det ikke uten vi
dere tillegges vekt i forhold til skattereglene 
om skattyteren er registrert i merverdiavgifts
manntallet. Se Ole Gjems-Onstad: «Begrepet 
næringsdrivende i relasjon til merverdiav
giftsloven» i Avgifts-nytt nr. 6-7, side 153, og 
i Lignings-ABC, 1987, side 262. 

Fordi næringsbegrepet ikke er sammenfall
ende i skatte- og avgiftsretten, kan den situa
sjon oppstå at det skal svares både arbeidsgi
veravgift og merverdiavgift av samme tjenes
ter. Se artikkel av Ole Gjems-Onstad i «Skatte
rett» nr. 4, 1988, side 407. Det kan også fore
komme at det skal foretas forskottstrekk hos 
oppdragstakere ·som etter merverdiavgiftsreg
lene anses som næringsdrivende. Se Thor 
Refsland: «Merverdiavgiftsloven med kom
mentarer, Del I», 1985, side 83 f; Refsland nev
ner for eksempel · at post-og proviantførere 
anses som selvstendig næringsdrivende i for
hold til plikten til å betale merverdiavgift, 
selv om det trekkes forskottsskatt av deres 
godtgjørelser. Dette er personer som med 
egne fartøyer transporterer post og proviant 
m.m. til fyrene. 

. Da reglene om fellesinnkreving av skatt og 
trygdeavgifter ble innført i 1967, var det et 
siktemål at reglene best mulig skulle tilpasses 
skattemyndighetenes arbeid i det eksisterende 
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innfordringssystemet. Fordi det er skatteeta
ten som administrerer reglene om trygdeav
gift, arbeidsgiveravgift og pensjonsgivende 
inntekt (dvs. kapitlene 6, 16 og 17 i folketrygd
loven), tolkes begrepet næringsvirksomhet 
slik skatteetaten ellers oppfatter begrepet. 

Som nevnt ovenfor vil det i forhold til reg
lene om bruttoskattene være av vesentlig be
tydning for den enkelte skattyter om ved
kommende blir å anse som selvstendig næ
ringsdrivende eller ikke. V ed beregning av 
pensjonsgivende næringsinntekt gis det nem
lig fradrag for utgifter til opptjening av inntek
ten, mens slike utgifter ikke kommer til fra
drag for oppdragstakere og arbeidstakere. 

Når det gjelder trygdeavgiften og arbeidsgi
veravgiften, kan skatterettens næringsbegrep 
legges til grunn ved grensedragingen. Folke
trygdloven stiller imidlertid et strengere krav 
til aktivitet enn skatteloven. Dette forhold 
medfører at næringsbegrepet i folketrygdlo
ven ikke fullt ut er sammenfallende med be
grepet i skatteloven. Som eksempel kan nev
nes at inntekt fra et kommandittselskap eller 
et ansvarlig selskap skattemessig betraktes 
som næringsinntekt for den enkelte deltaker, 
forutsatt at selskapet driver næringsvirksom
het. Dette innebærer at også passive deltakere 
i slike selskaper kan få status som nærings
drivende blant annet etter distriktsskatteloven 
og fondsavsetningsloven av 1962. 

I folketrygdloven § 6-4 første ledd nr. 2 
første avsnitt om pensjonsgivende nærings
inntekt stilles det et krav om at ansvarlige 
deltakere i ansvarlige selskap, kommanditt
selskap m.m. «personlig deltar i driften». Dette 
innebærer at passive deltakere i et slikt sel
skap ikke kan regne inntekt fra selskapet som 
pensjonsgivende næringsinntekt og heller 
ikke kan trekke fra underskudd fra selskapet 
ved beregningen av den pensjonsgivende inn
tekten. 

Reglene om pensjonsgivende næringsinn
tekt gjelder bare ansvarlige deltakere i virk
somheten. Dette innebærer at det i komman
dittselskap bare er komplementarer som per
sonlig deltar i driften, som kan regne inntek
ten som pensjonsgivende næringsinntekt. I 
skatteretten derimot har også kommanditister, 
som har begrenset ansvar, status som næ
ringsdrivende i relasjon til for eksempel reg
lene om fondsavsetninger. 

Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv om stø
nad ved yrkesskade, Kom 11-00 nr. 1 (4/86), 
side 36, legges det ved vurderingen av om en 
person skal anses som selvstendig nærings
drivende, bl.a. vekt på 
- om virksomheten har en viss vedvarende 

karakter, 
- om virksomheten har et visst omfang, 

- om vedkommende benytter leid hjelp som 
han selv lønner, 

- om virksomheten drives fra et fast forret
ningssted (kontor, verksted m.v.), 

- om vedkommende er registrert i merverdi
avgiftsregisteret eller for øvrig er pliktig til 
å betale merverdiavgift, se lov 19. juni 1969 
om merverdiavgift § 10, 

- om vedkommende etter skatteloven anses 
som næringsdrivende, se skatteloven § 45. 
Rikstrygdeverket sier ellers i dette rundskri

vet, på side 36, følgende: 

«Skattemyndighetenes avgjørelser i enkelt
saker er i prinsippet veiledende. Likevel .skal 
en person betraktes som selvstendig nærings
drivende når skattemyndighetene har bestemt 
at den virksomheten vedkommende driver er 
selvstendig næring.» 

Det sies imidlertid intet om det er begrepet 
selvstendig næringsdrivende i skattesammen
heng eller avgiftssammenheng som skal lego 
ges til grunn i trygdesaker. Da næringsbegre
pet har forskjellig innhold i skattesammen
heng og i avgiftssammenheng, gir rundskrivet 
en uklar veiledning her. 

Etter praksis i sykepengesaker legger tryg~ 
deetaten til grunn skattemyndighetenes av
gjørelse av om en person er selvstendig næ
ringsdrivende eller ikke. I yrkesskadesaker, 
derimot, avgjør trygdeetaten dette spørsmålet 
på selvstendig grunnlag, men følger stort sett 
skattemyndighetenes vurderinger. 

For at trygdeetaten skal anse en person som 
selvstendig næringsdrivende og ikke som 
oppdragstaker, kreves det at virksomheten 
må være av en viss varighet. Det er imidlertid 
ikke nødvendig at virksomheten faktisk blir 
drevet i lengre tid, såfremt vedkommende har 
tatt sikte på en varig virksomhet. Dette gjelder 
selv om virksomheten av en eller annen grunn 
opphører etter kort tid. Også sesongbetont 
virksomhet kan være næringsvirksomhet, f. 
eks. fiske som foregår i bestemte perioder. 
Betydningen av kravet om varighet er først 
og fremst at enkeltstående forretningsforetak 
og mer tilfeldige og kortvarige foretak ikke 
kan anses som næring. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd har en definisjon av 

begrepet selvstendig næringsdrivende. Denne 
definisjonen bygger på de definisjoner som 
brukes i praksis. Utvalget har ikke ment å 
gjøre noen endring i gjeldende rett her, bort
sett fra at vi forutsetter at tolkningspraksis 
etter utkastets kapittel 6 om dagpenger under 
arbeidsløshet blir endret slik at en får en ens
artet praksis i hele folketrygdloven. 

I utkastets andre ledd har utvalget satt opp 
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en del momenter som skal være retningsgiv
ende for avgjørelsen av hvem som faller inn 
under begrepet selvstendig næringsdrivende 
i motsetning til begrepet oppdragstaker, se 
merknadene til utkastets § 3-23. Selvstendig 
næringsdrivende grenser mot oppdragstakere. 
Forslaget svarer til gjeldende praksis. 

Utvalget forutsetter at trygdeetaten avgjør 
alle spørsmål som er av betydning når det 
skal tas stilling til om det foreligger rett til 
stønad etter folketrygdloven, herunder etter 
særbestemmelsene om yrkesskadedekning. 
Skatteetaten avgjør alle spørsmål som er av 
betydning for plikten til å betale avgifter til 
trygden. Arbeidskraftmyndighetene avgjør de 
spørsmål som er av betydning for retten til 
dagpenger under arbeidsløshet. 

Vi forutsetter at praksis etter den nye folke
trygdloven blir ensartet. Dette er nødvendig 
for å få sammenheng mellom avgiftsplikt og 
trygderettigheter. Arbeidstakere har bedre 
rettigheter enn oppdrågstakere og især selv
stendig næringsdrivende når det gjelder syke
penger, fødselspenger, dagpenger under ar
beidsløshet og yrkesskadedekning. På den 
andre siden er trygdeavgiftene for arbeidsta
kere sammen med arbeidsgiveravgiften av 
deres lønn høyere enn trygdeavgiften for selv
stendig næringsdrivende. 

I utkastets tredje ledd er det presisert at den 
selvstendig næringsdrivende må være «an
svarlig medlem». Dette er i samsvar med 
gjeldende rett. På dette punktet avviker tryg-

delovgivningen fra skattelovgivningen, se 
ovenfor i merknadene til gjeldende rett. 

Vilkåret om at den selvstendig næringsdriv
ende skal delta personlig i driften, går fram 
av utkastets § 3-4 første ledd. Dette er et vil
kår for at vedkommende skal få sin inntekt 
regnet som pensjonsgivende inntekt. Hvis den 
selvstendig næringsdrivende ikke deltar per
sonlig i driften, vil inntekten være en kapital
inntekt som ikke bør gi grunnlag for rett til 
en trygdeytelse som skal erstatte tap av ar
beidsinntekt eller tap av forsørger - sykepen
ger, fødelspenger, dagpenger under arbeids
løshet, overgangsstønad eller pensjon. 

Begrepet selvstendig næringsdrivende er 
omhandlet i en del andre paragrafer i lovut
kastet: 
a) i utkastets § 3-3 bokstav c og § 3-4 om pen

sjonsgivende inntekt for selvstendig næ
ringsdrivende, 

b) i utkastets §§ 4-29 til 4-32 om sykepenger 
til selvstendig næringsdrivende, 

c) .i utkastets § 4-36 om sykepenger til med
lemmer som har inntekt både som arbeids
takere og som selvstendig næringsdriv
ende, 

d) i utkastets § 4-37 om sykepenger til med
lemmer som har inntekt både som selv
stendig næringsdrivende og som oppdrags
takere 

e) i utkastets § 17-9 om frivillig yrkesskade
trygd for selvstendig næringsdrivende. 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

181 

KAPITTEL 4 

Sykepenger 

OVERSIKT 
Bestemmelsene om sykepenger står i dag i 

folketrygdloven kapittel 3 med tilhørende for
skrifter. Kapittel 3 inneholder også bestem
melser om fødselspenger, omsorgspenger ved 
adopsjon, sykepenger ved små barns sykdom 
og sykepenger ved barns funksjonshemning 
samt en bestemmelse om reisetilskott. I utkas
tet til ny folketrygdlov er bestemmelsene om 
sykepenger tatt inn i kapittel 4, mens bestem
melsene om fødselspenger og de øvrige ytel
sene til barneomsorg er samlet i et eget kapit
tel. Se utkastets kapittel 5. 

Bestemmelsen om reisetilskott er tatt inn i 
utkastets kapittel 13 om stønad ved helsetje
nester, se § 13-23. 

Utvalget mener det er nødvendig med del
overskrifter i sykepengekapitlet. Det er så 
mange spesialbestemmelser for de ulike grup
per sykepengemottakere at kapitlet ville blitt 
svært uoversiktlig uten disse overskriftene. 
Overskriftene til hver paragraf måtte bli svært 
lange og kompliserte hvis vi ikke skulle bruke 
overskrifter. 

Vi foreslår at de generelle bestemmelsene 
tas inn først i kapitlet og plasseres under over
skriften «generelle bestemmelser». Derette.r 
er bestemmelsene gruppert under overskrif
tene «Arbeidstakere», «Selvstendig nærings
drivende», «Oppdragstakere» og «Medlemmer 
med kombinerte inntekter». De øvrige be
stemmelsene som det ikke er naturlig å plas
sere under noen av disse overskriftene, er tatt 
inn under andre deloverskrifter, se merkna
dene til utkastets § 4-1. 

Under hver overskrift har vi så langt det er 
mulig forsøkt å gruppere bestemmelsene slik 
at tildelingbestemmelsene kommer først, der
etter bestemmelsene om sykepengenes stør
relse og til slutt opphørsbestemmelsene. 

Med denne inndelingen er det blitt noen 
gjentakelser. For eksempel gjelder det til dels 
like bestemmelser for selvstendig nærings
drivende og oppdragstakere. Vi mener likevel 
at kapitlet blir mer oversiktlig med den løs
ningen som er valgt, og vi unngår mange hen
visninger. 

, Enkelte bestemmelser i d,en någjeldende lov 
har vi ikke tatt med i utkastet til nytt sykepen
gekapittel. Det gjelder blant annet bestem
melsene om Ankenemnda for sykepenger i 

arbeidsgiverperioden i lovens § 3-9 med til
hørende forskrifter. Utvalget mener at det er 
mest naturlig å plassere disse bestemmelsene 
i kapitlene om administrasjon og saksbehand
ling, og vi foreslår at de blir flyttet til utkas
tets §§ 19-6 og 20-9. 

Av forenklingshensyn foreslår utvalget at 
enkelte særbestemmelser skal falle bort. 
Dette gjelder blant annet bestemmelsen om 
etterslepstid for arbeidstakere som følger . av 
lovens § 3-4 første ledd bokstav a tredje ledd. 
Se merknadene til utkastets § 4-14. Videre 
mener utvalget at det ikke lenger er behov for 
særbestemmelser for befal og vervet personell 
i forsvaret. 

Historikk 
Den første loven o~ sykeforsikring ble ved

tatt den 18. september 1909. Den innførte rett 
til sykepenger for de lavest lønnede arbeidsta
kerne. Medlemskapet i sykeforsikringen var 
pliktig. Samtidig ble det gitt adgang for ikke
arbeidstakere med lav inntekt til å bli frivil
lige medlemmer. Premien til denne ordnin
gen ble fordelt på medlemmene, arbeidsgi
verne, kommunene og staten. 

Loven av 1909 ble revidert og avløst av en 
ny lov om sykeforsikring den 6. april 1915. 

Ved lov 6. juni 1930 om syketrygd ble det 
fastsatt trygdeplikt for alle arbeidstakere over 
15 år, med visse unntak blant annet for sjø
menn i utenriksfart Ikke-arbeidstakere mel
lom 15 og 70 år kunne bli frivillige medlem
mer. Loven gjaldt kun for personer med inn
tekt under et bestemt beløp. 

En ny lov om syketrygd ble vedtatt den 2. 
mars 1956. Den innførte en obligatorisk syke
pengedekning for alle arbeidstakere og for 
særgrupper som militærpersoner, fiskere og 
fangstmenn m.v., sjømenn i utenriksfart og 
offentlige tjenestemenn utenfor Norge. Andre 
ikke-arbeidstakere fikk adgang til å bli frivil
lige medlemmer. Loven sondret mellom med
lemmer og familiemedlemmer. Hovedregelen 
var at den som var fylt 18 år, skulle være 
medlem. Arbeidstakere under 18 år med inn
tekt av en viss størrelse kunne også bli med
lemmer med rett til sykepenger som arbeids
takere. 

Ved lov 15. mars 1957 om tillegg til syke
trygdloven fikk Rikstrygdeverket adgang til å 
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inngå overenskomst med hovedorganisasjo
nene for arbeidstakere og arbeidsgivere om å 
administrere en ordning med tilleggssykepen
ger for arbeidstakere. Tilleggsloven ble noe 
endret ved lov 9. juni 1961, og ble opphevet 
fra 1. juli 1978 ved sykepengereformen som 
er omtalt nedenfor. Før ordningen med til
leggssykepenger falt bort, sikret den en kon
tantstønad under sykdom som sammen med 
sykepengene fra folketrygden utgjorde 90 pro
sent av netto arbeidsinntekt (etter skatt). På 
dette tidspunkt var det tre karensdager for 
sykepenger fra folketrygden, og ordningen 
med tilleggssykepenger sikret rett til syke
penger for andre og tredje sykedag. 

Ved lov 19. juni 1970 ble bestemmelsene om 
sykepenger i syketrygdloven flyttet til folke
trygloven. De avtalefestede bestemmelsene 
om tilleggssykepenger ble imidlertid ikke tatt 
inn i loven. Bestemmelsene om sykepenger 
ble plassert i lovens kapittel 3. Samtidig ble 
det innført en obligatorisk sykepengeordning 
for selvstendig næringsdrivende. 

Folketrygdlovens bestemmelser om syke
penger var opprinnelig de samme for alle ho
vedgruppene av trygdede, bortsett fra at det 
gjaldt ulike bestemmelser om fastsetting av 
sykepengegrunnlagene. 

Sykepengesatsen pr. 1. januar 1971 utgjorde 
pr. dag 4 kroner tillagt en promille av syke
pengegrunnlaget opp til åtte ganger grunnbe
løpet og en promille av 1/3 av sykepenge
grunnlaget mellom åtte og tolv ganger grunn
beløpet. Det ble gitt forsørgertillegg med 4 
kroner pr. dag for ektefelle og for hvert barn 
under 18 år. Det gjaldt en karenstid (ventetid 
før sykepenger kunne begynne å løpe) på tre 
dager for alle grupper. 

Et stort antall arbeidstakere var sikret full 
lønn under sykdom i et visst tidsrom gjennom 
arbeidsavtaler om sykelønn. Dette gjaldt blant 
andre statlige og kommunale tjenestemenn. 
Av det samlede antall arbeidstakere på ca. 
1 350 000 som hadde rett til sykepenger, hadde 
ca. 560 000 full lønn under sykdom. Dessuten 
var 460 000 arbeidstakere omfattet av andre . 
sykelønnsordninger, bl.a. avtalen mellom LO 
og N.A.F. som gav en kompensasjon på 90 
prosent av netto arbeidsinntekt fra andre sy
kedag. Av arbeidstakere var det således bare 
ca. 330 000 som ikke var sikret bedre rettighe
ter under sykdom enn det folketrygdloven 
gav. 

Gjeldende rett 
Folketrygdlovens sykepengeordning ble ve

sentlig endret ved lov 10. juni 1977 nr. 67, den 
såkalte sykepengereformen. Den nye ordnin
gen trådte i kraft den 1. juli 1978. 

Ved reformen ble sykepengene regnet som 

pensjonsgivende inntekt. Sykepenger gav 
dermed grunnlag for opptjening av pensjons
poeng etter folketrygdloven, og ble skatteplik
tig inntekt etter skatteloven. 

Hensikten med reformen var først og fremst 
å sikre alle arbeidstakere de samme rettighe
ter som svært mange allerede var sikret gjen
nom arbeidsavtaler. 

Ved reformen fikk arbeidstakere en syke
pengeordning med følgende kjennetegn 
- 100 prosent sykepengedekning opp til et 

visst inntektstak 
- ingen ventedager (karensdager) 
- rett til sykepenger fra arbeidsgiveren i de 

første to ukene av et sykefravær (arbeidsgi
verperioden) 

- rett til å nytte såkalt egenmelding i arbeids
giverperioden (rett til sykepenger uten lege
erklæring). 
Selvstendig næringsdrivende fikk en obli

gatorisk sykepengeordning med en deknings
grad på 65 prosent etter en ventetid (karens
tid) på to uker. Selvstendig næringsdrivende 
fikk adgang til å tegne såkalt tilleggstrygd et
ter ulike alternativer når det gjaldt deknings
grad og ventetid. 

Etter sykepengereformen gjaldt det fortsatt 
særlige bestemmelser for militærpersoner, 
sjømenn i utenriksfart, fiskere og arbeidsløse. 

Det ble innført en nyordning med rett til 
sykepenger for yrkesaktive som midlertidig 
var eller hadde vært ute av arbeidslivet. 

Innføringen av et arbeidsgiveransvar for 
sykepenger i de to første ukene medførte et 
skarpere skille mellom de som var ansatt i et 
tjenesteforhold (arbeidstakere) og de som 
hadde lønnsinntekt av oppdrag utenfor tje
neste (frilansere). Dette medførte at vi fikk en 
ny gruppe når det gjaldt personkretsen for 
rett til sykepenger, - nemlig frilansere eller 
oppdragstakere. Vi viser til utkastets § 3-23, 
som har en definisjon av begrepet oppdragsta
ker. 

Sykepengeordningen er blitt jevnlig justert 
siden reformen i 1978. Vi viser spesielt til lov
endringene den 17. desember 1982 nr. 95, den 
9; desember 1983 nr. 71, den 14. desember 
1984 nr. 79 og den 12. desember 1986 nr. 64. 

Dagens sykepengeordning er meget kompli
sert - med forskjellige bestemmelser for ulike · 
situasjoner og for ulike grupper av trygdede 
som har rett til sykepenger. I den gjeldende 
folketrygdlovens kapittel 3 er bestemmelsene 
om vilkår for rett til sykepenger, fastsetting 
av sykepengenes størrelse og opphør av rett 
til sykepenger i stor grad blandet sammen. 

Det er et alminnelig vilkår for rett til syke
penger fra folketrygden at den sykmeldte har 
en årsinntekt som utgjør minst 50 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp (minstegrense). Det 
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ytes ikke sykepenger av inntekt som oversti
ger seks ganger grunnbeløpet (maksimums
grense). 

Etter hovedregelen må den sykmeldte ha 
vært i arbeid eller virksomhet i minst 14 da0 

ger før arbeidsuførheten oppstod. Det gjelder 
nærmere bestemte unntak dersom den syk
meldte tidligere har vært trygdet med rett til 
sykepenger i et tilsvarende tidsrom. 

Som regel er det et vilkår for rett til syke
penger at vedkommende er helt arbeidsufør 
på grunn av sykdom, eller at en pågående 
behandling gjør det nødvendig at han eller 
hun ikke arbeider. Ved delvis arbeidsuførhet 
kan det ytes reduserte sykepenger. 

I det tidsrommet arbeidsgiveren plikter å 
betale sykepenger (arbeidsgiverperioden), har 
en arbeidstaker en begrenset adgang til ålegi
timere fraværet med egenmelding om syk" 
dom. Ved krav om sykepenger fra folketryg
den kreves det legeerklæring. Etter 1. mars 
1988 krever trygdeetaten dessuten en særskilt 
begrunnet legeerklæring, «Sykmelding Il», 
etter 8 ukers sykmelding. Hensikten er å få 
langtidssykmeldte tilbake til arbeid så raskt 
som mulig, bl.a. ved spesielle behandlings- og 
attføringstiltak. 

Stønadstiden for sykepenger fra folketryg
den var 52 uker for alle yrkesgrupper, fram 
til 1. april 1989. Dette gjaldt også ordningen 
med frivilig tilleggstrygd. Fra 1. april 1989 ble 
ordningene endret slik at stønadstiden etter 
hovedregelen nå er 50 uker. I tillegg til dette 
har arbeidstakere rett til sykepenger i arbeids
giverperioden, og selvstendig næringsdriv
ende kan tegne frivillig trygd for de første to 
ukene. 

Utkastets § 4-1 Innledning 
Formcilet med sykepenger er ei dekke utgifter 

til livsopphold for yrkesaktive medlemmer 
som er midlertidig arbeidsuføre. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkcir for rett til sykepenger star 

i §§ 4-2 til 4-7 
- sykepengegrunnlag star i § 4-8 
- sykepengedager star i §§ 4-9 og 4-10 
- graderte sykepenger star i § 4-11 
- sykepenger etter fødsel og adopsjon star i 

§ 4-12 
- sykepenger til arbeidstakere star i §§ 4-13 

til 4-28 
- · sykepenger til selvstendig næringsdrivende 

star i §§ 4-29. til 4-32 
- sykepenger til oppdragstakere star i§§ 4-33 

og 4-34 
- sykepenger til medlemmer med kombinerte 

inntekter star i §§ 4-35 til 4-37 
- sykepenger til særskilte grupper star i §§ 

4-38 til 4-40 

- forholdet. til andre folketrygdytelser star i 
§§ 4-41 til 4-44 

- sykepenger under institusjonsopphold stå,r i 
§§ 4-45 og 4:-46 

- sykepenger ved yrkesskade star i § 4-47. 

Merknader 
Utkastet svarer i vesentlig grad til den gjeld

ende .lovs §.3-1 nr. 1. Bestemmelsen angir for
målet med sykepenger,.og personkretsen. Vi
dere har utkastets andre ledd en innholdsforc 
tegnelse. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-1 nr. 1 lyder: 
«Trygdet som på grunn av sykdom har tapt 

arbeidsinntekt som nevnt i § 6-4 første ledd 
har rett til sykepenger etter bestemmelsene i 
dette kapittel. 

Sykepenger ytes etter særlige regler til: 
a. militærpersoner, jfr. § 3-13 
b. sjømenn i utenriksfart, jfr. § 3-14 
c. fiskere, jfr. § 3-15 
d. personer som mottar .dagpenger ved ar

beidsløyse, jfr. § 3"16 
e. den som er arbeidsufør som · følge .· av en 

yrkesskade som går inn under kapittel 11, 
jfr. § 3-17 

f. yrkesaktive som midlertidig .er uten ar
beidsinntekt, jfr. § 3-18.» 

Formcilet med sykepenger 
Etter lovens ordlyd .er formålet med syke

penger å erstatte pensjonsgivende arbeidsinn
tekt som faller bort på grunn av sykdom o.l. 

I praksis anvendes bestemmelsen i lovens § 
3-1 nr. 1 første ledd vesentlig som en formåls
bestemmelse. Ifølge Rikstrygdeverkets rund
skriv Kom. 03-00 av 11. juli 1986 skal denne 
bestemmelsen ikke praktiseres som et selv
stendig vilkår for rett til sykepenger. Imidler
tid gir bestemmelsen en viss avgrensning av 
personkretsen i sykepengeordningen til per
soner som har pensjonsgivende arbeidsinn
tekt, og som taper slik inntekt på grunn av 
sykdom. Bestemmelsen angir likevel . ikke 
personkretsen presist, og nevner heller ikke 
de situasjoner der det ikke foreligger rett til 
sykepenger. Paragrafen viser til at sykepenger 
ytes «etter bestemmelsene i dette kapittel». 

I de nærmere bestemmelsene om rett til 
sykepenger er kravet til tapt arbeidsinntekt 
presisert. Blant annet er det et vilkår at den 
trygdede må være i en arbeidssituasjon eller 
utøve en virksomhet, se den gjeldende lovs § 
3-3 nr. 1. Bestemmelsene om fastsetting av 
sykepengegrunnlaget (inntektsgrunnlaget for 
sykepenger) i lovens § 3-4 begrenser grunnla
get til pensjonsgivende inntekt som nevnt i 
lovens § 6-4. 

Videre har den gjeldende lov bestemmelser 
som avskjærer retten til sykepenger i visse 
friperioder. Som eksempel viser vi til §. 3-3 
nr. 4 om avsluttet yrkesaktivitet og til § 3-5 
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nr. 1 tredje ledd om ferie og permisjon. Se 
også merknadene til utkastets § 4~2. 

Hvilke krav som stilles orn at det skal fore
ligge sykdom, skade o.l. er nærmere regulert 
i den gjeldende lovs i § 3-2 nr. 1. Se også 
merknadene til utkastets § 4-4. 

Personkretsen for rett til sykepenger 
Lovens§ 3-1 nr. 1 andre ledd inneholder en 

liste over hvilke personer som har rett til sy
kepenger etter særlige bestemmelser. Dette 
leddet er antakelig blitt stående uendret etter 
innføringen av sykepengereformen. Etter 
denne reformen fikk vi tre hovedgrupper (ar
beidstakere, oppdragstakere og selvstendig 
næringsdrivende) med rett til sykepenger et
ter ulike ordninger. 

Folketrygdloven har særbestemmelser for 
«militærpersoner» i § 3-13. Paragrafen omfat
ter alt personell under militær tjenestegjøring, 
herunder befal og vervet personell. Bestem
melsen gjelder også for personer i heime
vernstjeneste og siviltjeneste. Se nærmere 
omtale av gjeldende rett under merknadene 
til utkastets § 4-38. 

Folketrygloven § 3-15 med tilhørende for
skrifter har særbestemmelser om sjømenn i 
utenriksfart og hyresøkende i utlandet. Syke
pengeordningen for disse persongruppene ble 
vesentlig endret fra 1. september 1988. Ord
ningen er nå mer lik den vanlige ordningen 
for arbeidstakere. Fortsatt gjelder det unntak 
for opptjeningstiden i § 3-3 nr. 1, og det gjel
der særlige regler for fastsetting av sykepen
gegrunnlaget. Se nærmere omtale til slutt i 
dette kapitlet, der vi behandler bestemmelser 
som vi foreslår skal tas ut. 

For hyresøkende i utlandet er det ved for
skrifter bestemt at sykepengegrunnlaget skal 
utgjøre tre ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Videre må arbeidsuførheten ha oppstått innen 
tre måneder etter avsluttet tjeneste om bord. 
Se nærmere omtale til ·slutt i dette kapitlet, 
der vi·behandler bestemmelser sorn vi foreslår 
skal tas ut. 

Bestemmelsene i folketrygdloven§ 3-15 sik
rer sykepengedekning hele året for fiskere og 
fangstmenn som er ført på blad B i fisker
manntallet. For øvrig gjelder de vanlige be
stemmelsene om innvilgning og beregning av 
sykepenger. Se merknadene til utkastets § 
4-39. 

Folketrygdloven § 3-16 har særbestemmel
ser for personer som mottar dagpenger under 
arbeidsløshet. Disse bestemmelsene gjør blant 
annet unntak fra kravet i § 3-3 nr. 1 om til
knytning til et arbeidsforhold eller en virk
somhet. Se merknadene til utkastets § 4-42. 

Lovens § 3-17 har særbestemmelser om sy
kepenger til den som blir arbeidsufør som 
følge av yrkesskade. I yrkesskadetilfellene 

gjøres det blant annet unntak fra kravet i § 
3-3 nr. 1 om opptjeningstid. Se også merkna
dene til utkastets § 4-4 7. 

Lovens§ 3-18 med tilhørende forskrifter har 
bestemmelser om en spesiell sykepengeord
ning for yrkesaktive personer som midlertidig 
er ute av arbeid, eller har vært ute av arbeid 
i mindre enn tre måneder. Se merknadene til 
utkastets § 4-40. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd er nytt og er formulert 

som en ren formålsbestemmelse. Det sies her 
at sykepenger skal dekke utgifter til livsopp
hold for yrkesaktive medlemmer som er mid
lertidig arbeidsuføre. Utvalget mener det av 
informasjonshensyn er viktig å få fram tidlig 
i kapitlet at sykepenger bare ytes til yrkesak
tive medlemmer. Videre er det presisert at 
sykepenger skal ytes ved midlertidig arbeid
suførhet, i motsetning til uførepensjon, som 
skal ytes ved varig arbeidsuførhet. 

I utkastets § 4-4 første ledd presenterer ut
valget det grunnleggende vilkåret for rett til 
sykepenger om arbeidsuførhet på grunn av 
sykdom eller skade. Likestilt med dette vilkå
ret er fravær fra arbeidet på grunn av behand
ling eller andre forhold som er angitt i utkas
tets § 4-4 andre ledd. Det forutsettes videre 
at det er årsakssammenheng mellom arbeid
suførheten og sykdommen, skaden eller de 
øvrige forhold som kan gi rett til sykepenger. 

Utvalget har bygd opp bestemmelsene i sy
kepengekapitlet annerledes enn bestemmel
sene i uførekapitlet. I utkastets kapittel 10 om 
uførepensjon har vi foreslått særskilte para
grafer om «sykdom, skade eller lyte» og om 
«nedsatt inntektsevne». Se utkastets §§ 10-5 
og 10-7. 

I sykepengekapitlet har vi samlet vilkårene 
om arbeidsuførhet og medisinsk uførhet i ut
kastets § 4-4. Det materielle vilkåret om at 
arbeidsuførheten må medføre tap av pensjons
givende inntekt, er tatt inn i utkastets § 4-2. 
Det er derfor ikke nødvendig å være mer pre
sis i innledningsbestemmelsen. Vi viser til 
merknadene til disse paragrafene. 

I utkastets andre ledd har utvalget tatt inn 
en oversikt over hvor i kapitlet de ulike be
stemmelsene er å finne. Først i kapitlet finnes 
alminnelige bestemmelser som gjelder for alle 
grupper sykepengemottakere. Deretter er det 
tatt inn særbestemmelser som gjelder for ar
beidstakere, selvstendig . næringsdrivende, 
oppdragstakere, medlemmer med kombinerte 
inntekter, og særskilte grupper som verne
pliktige, fiskere og yrkesaktive som midlerti
dig har vært ute av inntektsgivende arbeid. 
Bestemmelser om sykepenger til disse sær
skilte gruppene er tatt inn i utkastets §§ 4-38 
til 4-40. 
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For personer som har rett til andre ytelser 
til livsopphold, gjelder det særlige bestem
melser. De er tatt inn i utkastets §§ 4-41 til 
4-44. 

Bestemmelser om . sykepenger til personer 
som oppholder seg i helseinstitusjon, sitter i 
varetekt eller soner dom, er tatt inn i utkas
tets §§ 4-45 og 4-46. 

Til slutt i kapitlet har vi tatt inn de særbe
stemmelsene som gjelder ved yrkesskade, se 
utkastets § 4"47. 

Utvalget foreslår å sløyfe særbestemmel
sene om sykepenger til sjøfolk og hyresøk
ende i utlandet. Forholdene for .. sjøfolk har 
forandret seg vesentlig de siste tiårene. I dag 
er de fleste sjøfolk fast ansatt i et rederi, og 
kan således behandles som vanlige arbeidsta
kere som for kortere eller lengre tid arbeider 
i utlandet for en norsk arbeidsgiver. Se for 
øvrig omtale av disse særgruppene bakerst i 
kapitlet. 

Utvalget foreslår at ordningen med reisetil
skott i den gjeldende lovs§ 3-21 nr. 2 blir flyt
tet til kapittel 13 om stønad ved helsetjenes
ter, se § 13-23. Dette er ikke en ytelse til livs
opphold som hører hjemme i sykepengekapit
let. 

I GENERELLE BESTEMMELSER 

Utkastets § 4-2 Tap av arbeidsinntekt 
Det er et vilkår for .rett til sykepenger at 

medlemmet er yrkesaktiv og har tapt pen
sjonsgivende inntekt (se §§ 3-3 og 3-4) på 
grunn av arbeidsuførhet som nevnt i § 4-4. 
Likevel ytes det sykepenger til et medlem som 
er. for ung til å få fastsatt pensjonsgivende 
inntekt. 

Inntektsgrunnlaget for sykepenger (syke
pengegrunnlaget, se § 4-8) må utgjøre minst 
50 prosent av grunnbeløpet. Dette gjelder like
vel ikke for retten til sykepenger i arbeidsgi
verperioden (se §§ 4-15 og 4-16). 

Merknader 
Utkastets første ledd svarer til bestemmel

sene i den gjeldende lovs §§ 3-1 nr. 1 første 
ledd, og skal også erstatte andre bestemmelser 
i den gjeldende lov som i dag regulerer tids
rom med inntektstap, bl.a, § 3-3 nr. 4 og 3-5 
nr. 1. 

Utkastets andre ledd svarer til bestemmel
sene i den gjeldende lovs § 3-4 tredje ledd om 
minsteinntekt, og bestemmelsene i §· 3-6 nr. 2 
første punktum om unntak fra minsteinn
tektsvilkåret i arbeidsgiverperioden. 

Gjeldende rett 
Vilkåret om tapt arbeidsinntekt 

Folketrygdloven § 3-1 nr. 1 første ledd ly
der: 

«Trygdet som på grunn av sykdom har tapt 
arbeidsinntekt som nevnt i § 6-4 første ledd, 
har rett til sykepenger etter bestemmelsene i 
dette kapittel.» 

Videre lyder lovens § 3-3 nr. 4: 

«Sykepenger ytes ikke utover det tidspunkt 
da yrkesaktivitet skulle ha vært avsluttet ved 
nådd pensjonsalder. 

Sykepenger ytes heller ikke fra det tids~ 
punkt da det er godtgjort at yrkesaktivitet 
skulle vært avsluttet ved selvvalgt tilbake
trekning fra yrkeslivet.» 

For arbeidstakere er det gitt særskilte be
stemmelser i lovens §§ 3-5 nr. 1 tredje ledd 
og 3-6 nr. 3. 

Lovens § 3-5 nr. 1 tredje ledd lyder: 

«Det ytes ikke sykepenger fra trygden under 
ferie og permisjon.» 

Lovens § 3-6 nr. 3 inneholder følgende be-
stemmelser: · 

«Arbeidsgiverperioden reg-nes fra og med 
første hele sykefraværsdag 1 hvert enkelt til
felle .. ,. 

Ved sykdom som inp.treffer under arbeidsta
kerens ferie regnes arbeidsgiverperioden fra 
og med dert dag arbeidet skulle vært gjenopp
tatt. Dersom arbeidstakerens ferie blir utsatt 
på grunn av sykdom regnes arbeidsgiverperio
den fra og med den dag ferien blir utsatt.» 

Som nevnt under merknadene til utkastets 
§ 4-1 anvendes den gjeldende lovs § 3-1 nr. 1 
første ledd vesentlig som en formålsbestem
melse, men til en viss grad brukes den også 
til avgrensning av personkretsen som har rett 
til sykepenger. 

Formuleringen «Trygdet som har tapt ar
beidsinntekt som. nevnt i § 6-4 første ledd», 
innebærer at sykepengeordningen bare gjel
der for . personer som har pensjonsgivende 
inntekt. I lovens § 6-4 første ledd nevnes de 
inntektsformer som regnes som pensjonsgiv
ende inntekt. Dette er blant annet brutto 
lønnsinntekt som er opptjent i og utenfor tje
nesteforhold, og netto næringsinntekt. Som 
pensjonsgivende inntekt regnes også sykepen
ger,. fødselspenger, adopsjonspenger og dag! 
penger under arbeidsløshet. Se for øvrig 
merknadene til utkastets §§ 3-3 og 3-4. 

Etter praksis i dag kreves det ikke at den 
sykmeldte hører til aldersgruppen 17 til 69 år, 
som etter lovens § 6-3 får registrert pensjons
givende inntekt og pensjonspoeng. Som det 
går fram av .§ 3-1 nr. 1 første ledd, er det til
strekkelig at vedkommende ; har inntekt som 
nevnt i § 6-4 . første ledd. Da det er lovens § 
6-3 som har bestemmelsene om aldersgrenser, 
ser en bort fra disse bestemmelsene når det 
gjelder rett til sykepenger. Det praktiseres 
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således ingen nedre aldersgrense i den nå
gjeldende sykepengeordning. 
· Den øvre aldersgrensen for rett til sykepen
ger er spesielt regulert i bestemmelsene om 
samordning av alderspensjon og sykepenger i 
forskrifter gitt i medhold av lovens § 3-3 nr. 
2. Det følger dessuten av lovens § 3-3 nr. 4 at 
sykepenger ikke ytes utover det tidspunkt da 
yrkesaktiviteten skulle ha vært avsluttet ved 
nådd pensjonsalder. Etter denne bestemmel
sen vil personer som har lav pensjonsalder 
etter arbeidsavtalen, miste retten til sykepen
ger dersom de ikke kan vise til andre arbeids
muligheter. Dette kan for eksempel gjelde fly
gere og flyvertinner. 

For aldersgruppen fra 1 7 til 69 år kreves det 
at vedkommende får inntekten faktisk regis
trert på . seg som pensjonsgivende inntekt. 
Dette innebærer at inntekt som ikke oppgis 
til beskatning (f.eks. inntekt av svart arbeid), 
heller ikke gir rett til sykepenger. 

For ektefeller i felles bedrift er det et vilkår 
for at begge ektefellene skal ha rett til syke
penger at inntekten blir ligningsmessig for
delt mellom dem. Dette følger for øvrig ikke 
bare av lovens§ 3-1 nr. 1 første ledd, men av 
bestemmelsene om fastsetting av sykepenge
grunnlaget i lovens § 3-4. Etter en endring i 
skatteloven § 16 femte ledd har ektefeller i 
felles bedrift fra og med inntektsåret 1987 
adgang til å fordele inntekten mellom seg ut 
fra den faktiske arbeidsfordelingen. Før denne 
lovendringen var det vanskelig for en kvinne 
å få fastsatt mer enn 40 000 kroner av felles
inntekten på seg. Etter gjeldende praksis kre
ver Rikstrygdeverket at inntekten skal være 
faktisk fordelt mellom ektefellene før syke 0 

pengetilfellet oppstår, dvs. før arbeidsuførhe
ten inntrer. Dette begrunnes med at trygden 
før dette tidspunktet har hatt den forsikrings
messige risikoen for hele inntekten på den av 
ektefellene som fikk hele inntekten registrert 
på seg. 

Etter praksis kreves det ikke at den syk
meldte til enhver tid skal kunne påvise at syk
dommen medfører et faktisk inntektstap. 
Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
03-00 av 11. juli 1986 kan sykepenger ikke 
avslås med hjemmel bare i § 3-1 nr. 1 første 
ledd. 

For selvstendig næringsdrivende kan det 
være vanskelig å dokumentere et konkret tap 
på grunn av arbeidsuførhet på ethvert tids
punkt. Derfor har en i den obligatoriske syke
pengeordningen for selvstendig næringsdriv
ende lagt til grunn at det vanligvis ikke fore
ligger et umiddelbart inntektstap. Selvstendig 
næringsdrivende har følgelig fått en sykepen
geordning med en dekningsgrad på 65 prosent 
av sykepengegrunnlaget og en ventetid på to 

uker. Selvstendig næringsdrivende med et 
umiddelbart inntektstap kan benytte seg av 
adgangen til å tegne frivillig tilleggstrygd. 
Slik ordningen er for selvstendig næringsdriv
ende, vil det for eksempel for en kornbonde 
gjerne bli underkompensasjon hvis ved
kommende blir sykmeldt i innhøstingsseson
gen, og overkompensasjon hvis vedkomm
ende blir sykmeldt utenom sesongen. Det 
samme gjelder for en fisker som blir sykmeldt 
henholdsvis når han skulle vært på fiske og 
når han skulle vært på land. 

Lignende problemer blir det også for skift
arbeidere og andre arbeidstakere med varier
ende inntektsforhold. Når det gjelder arbeids
uførhet som oppstår i friperioder, innebærer 
bestemmelsene i lovens § 3-6 nr. 3 om bereg
ning av arbeidsgiverperioden at arbeidsgiver
perioden først starter fra den dagen arbeidet 
skulle ha vært gjenopptatt. Etter denne be
stemmelsen er det et krav om «tapt arbeids
inntekt» for å få rett til sykepenger i arbeidsgi
verperioden, Fra og med 15. kalenderdag etter 
at arbeidsgiverperioden er begynt å løpe, yter 
trygden likevel sykepenger for «alle dager 
unntatt lørdager og søndager» se lovens § 3-5 
nr. 1 første ledd. Dette gjelder uten hensyn til 
om det den enkelte dag foreligger tapt ar
beidsinntekt eller . ikke. · 

Retten til sykepenger fra trygden opphører 
i dag bare i de situasjoner der loven bestem
mer at det ikke foreligger rett til sykepenger. 
Se for eksempel bestemmelsene i lovens § 3-5 
nr. 1 tredje ledd om ferie og permisjon. 

For alle grupper sykepengemottakere opp
hører retten til sykepenger fra det tidspunktet 
yrkesaktiviteten skulle ha vært avsluttet. 
Dette følger av bestemmelsene i lovens § 3-3 
nr. 4. Opphørsbestemmelsen kommer førstog 
fremst til anvendelse ved planlagt uttreden 
av yrkeslivet fordi den trygdede har fylt 67 
år eller har nådd den pensjonsalder som gjel
der for stillingen. 

Også i andre tilfeller enn ved planlagt pen
sjonstilværelse opphører retten til sykepenger 
hvis det er godtgjort at yrkesaktiviteten skulle 
ha vært avsluttet ved selvvalgt tilbaketrek
ning fra yrkeslivet. Rikstrygdeverket uttaler i 
rundskriv Kom. 03-00 av 11. juli 1986 om sist
nevnte situasjon · at det må være inngått en 
avtale om opphør av arbeidsforholdet, eller 
det må være gjort andre disposisjoner som 
viser at den trygdede har tenkt å slutte i inn
tektsgivende arbeid. Bestemmelsen skal ikke 
anvendes ved skifte av arbeid, og heller ikke 
i tilfeller der opphøret av yrkesaktivitet skyl
des sykdom. Yrkesaktiviteten anses som opp
hørt dersom det foreligger bestemte planer 
om annen virksomhet enn yrkesaktivitet - f. 
eks. omsorgsarbeid, utdanning, husbygging, 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

187 

reisevirksomhet e.l. Bestemmelsen skal imid
lertid ikke anvendes i tilfeller der den plan
lagte virksomheten faller bort eller må utset
tes på grunn av sykdom. 

Minsteinntekt for rett tiL sykepenger 
Lovens § 3-4 tredje ledd lyder: 

«Det ytes ikke sykepenger dersom inntekten 
pr. år er mindre enn 50 prosent av grunnbelø
pet etter § 6-2, jfr: dog § 3-6 nr. 2.» 

Lovens § 3-6 nr. 2 første punktum lyder: 

«I arbeidsgiverperioden gjelder ikke be
stemmelsen i § 3-4 tredje ledd om minimums
inntekt.» 

Etter gjeldende rett er den nedre grensen 
for rett til sykepenger 50 prosent av grunnbe
løpet, dvs. 16 350 kroner pr. 1. mai 1989. 

Da sykepengereformen i 1978 ble gjennom
ført ble den nedre grensen satt til 4 000 kro
ner, slik den var før reformen. Ved lov 1 7. 
desember 1982 nr. 95 ble den nedre grensen 
hevet til 10 000 kroner, og ved lov 14. desem
ber 1984 nr. 79 ble den satt til 50 prosent av 
grunnbeløpet, 

Før sykepengereformen i 1978 ble bestem
melsen om den nedre grensen praktisert slik 
at en arbeidstaker ble ansett for å være over 
grensen dersom den aktuelle ukeinntekten på 
årsbasis oversteg minstebeløpet på 4 000 kro
ner. Se også merknadene til utkastets § 4-25, 
som omhandler arten av inntekt som utgjør 
den aktuelle U:keinntekten. 

I den någjeldende sykepengeordning er 
praksis slik at minsteinntekten blir sammen
holdt med sykepengegrunnlaget. Dette er 
vanligvis den gjennomsnittlige inntekten de 
fire siste ukene (den aktuelle ukeinntekten). 
For arbeidstakere skal den pensjonsgivende 
inntekten likevel legges til grunn dersom den 
avviker mer enn 25 prosent fra den aktuelle 
ukeinntekten på årsbasis. I så fall blir min
steinntekten også sammenholdt med den pen
sjonsgivende årsinntekten. Se for øvrig merk
nadene til utkastets § 4-26 om sykepenge
grunnlaget når trygden yter sykepenger. 

Den nedre inntektsgrensen for rett til syke
penger gjelder ikke i arbeidsgiverperioden. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd er det et vilkår for 

rett til sykepenger at medlemmet er yrkesak
tiv og har tapt pensjonsgivende inntekt. Ret
ten til sykepenger er i utkastet knyttet direkte 
til den pensjonsgivende inntekten. I den nå
gjeldende lov oppnås det samme når det gjel
der inntektens art, ved en henvisning til § 6-4 
i lovens § 3-1 første ledd. Utkastet er således 
i samsvar med gjeldende rett. Utvalget ser det 

som en fordel at en klart avskjærer all uregis
trert inntekt (inntekt av svart arbeid). Kravet 
om at medlemmet skal være yrkesaktiv er 
tatt inn av informasjonshensyn og har ingen 
selvstendig betydning. Men det er viktig å få 
presisert at personkretsen for rett til sykepen
ger er begrenset til yrkesaktive. 

Etter gjeldende rett er det ikke noen nedre 
aldersgrense for rett til sykepenger. Når retten 
til sykepenger knyttes til pensjonsgivende 
inntekt, vil en person få rett til sykepenger 
først fra det året han eller hun tidligst kan få 
fastsatt pensjonsgivende inntekt. Pensjonspo
eng kan fastsettes fra og med det året en per
son fyller 17 år. Se merknadene til utkastets 
§§ 3-3, 3-5 og 3-6. 

For at også personer under 17 år skal ha 
rett til sykepenger, har utvalget derfor sagt 
dette eksplisitt i utkastets første ledd andre 
punktum. Bestemmelsen må forstås slik at 
sykepenger skal ytes til personer under 1 7 år 
dersom de øvrige vilkårene for rett til syke
penger er oppfylt og det bare er medlemmets 
alder som gjør at inntekten ikke er pensjons
givende. 

I utkastets andre ledd har utvalget foreslått 
at minsteinntekten på årsbasis for rett til syke
penger fra trygden må være minst 50 prosent 
av grunnbeløpet. Forslaget svarer til gjeld
ende rett. 

utkastets § · 4-3 Opptjeningstid 
For å få rett til sykepenger må medlemmet 

ha vært i arbeid i minst to uker umiddelbart 
før han eller hun ble arbeidsufør (opptjenings
tid). Fravær i et arbeidsforhold uten gyldig 
grunn regnes ikke med i opptjeningstiden, 

Likestilt med forutgående arbeid er tidsrom 
da medlemmet har mottatt en ytelse til livs
opphold etter kapittel,,,4, 5 eller 6. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-3 

nr. 1. 

Innledning 
Folketrygdloven § 3-3 nr. 1 lyder: 

«Sykepenger ytes for arbeidsuførhet på 
grunn av sykdom som inntrer når arbeidsfor
holdet eller utøvelsen av selvstendig næring 
har vart i minst 14 dager (ventetid). Ulovlig 
fravær i et arbeidsforhold medregnes ikke ved 
beregning av ventetiden. . 

Vilkåret om 14 dagers ventetid gjelder ikke 
dersom vedkommende umiddelbart forut har 
vært trygdet med rett til sykepenger i tilsva
rende tid, jfr. likevel § 3-18.» 

Bestemmelsen om 14 dagers ventetid har 
vært omtrent uendret siden den første loven 
om sykeforsikring trådte i kraft i 1911. Hensik-
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ten med bestemmelsen var opprinnelig å for
hindre spekulasjon når det gjaldt personer 
som -ellers ikke var i arbeid. Unntakene fra 
ventetidsvilkåret for den som var trygdet med 
rett til sykepenger umiddelbart forut for det 
arbeidet eller den virksomheten den trygdede 
hadde da arbeidsuførheten oppstod, mulig
gjorde en kontinuerlig sykepengedekning 
blant annet for yrkesaktive som skiftet arbeid. 

Helt til slutten av 1960-årene ble bestem
melsen om ventetid fortolket slik at det ikke 
forelå rett til sykepenger ved sykdom .som 
oppstod på et tidspunkt da vedkommende 
ikke var sykepengedekket, og heller ikke ved 
sykdom som oppstod i løpet av de første 14 
dagene av et arbeidsforhold. 

I slutten av 1960-årene ble imidlertid prak
sis lagt om slik at at en person fikk rett til 
sykepenger ved arbeidsuførhet som inntrådte 
etter at arbeidsforholdet hadde vart i 14 da
ger, selv om arbeidsuførheten skyldtes syk
dom oppstått mens vedkommende ikke var 
sykepengedekket. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsen om ventetid innebærer at 

det er et alminnelig vilkår for rett til sykepen
ger at man på sykmeldingstidspunktet har 
vært i det aktuelle arbeidet eller den aktuelle 
virksomheten i minst 14 dager. 

Ved lov 21. desember 1979 nr. 82 fikk folke
trygdloven§ 3~3 nr. 1 et nytt andre punktum 
som presiserer at «ulovlig fravær» ikke skal 
regnes med når ventetiden skal beregnes. 
Hensikten med denne lovendringen var ve
sentlig å hindre at ventetiden skulle kunne 
opptjenes ved . skoft eller ulegitimert sykefra
vær. Vi viser til Ot.prp. nr. 10 for 1979-80. 

Det er gitt tilsvarende bestemmelser om 
ventetid i lovens § 3-6. nr. 1 når det gjelder 
rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Se merk
nadene til utkastets § 4-15. 

Etter lovens§ 3-3 nr. 1 andre ledd må ikke 
vilkåret om 14 dagers ventetid oppfylles i for
hold til det arbeidet eller den virksomheten 
vedkommende har på sykmeldingstidspunk
tet, dersom vedkommende var trygdet med 
rett til sykepenger umiddelbart forut for dette 
arbeidet eller denne virksomheten. Vilkåret 
om ventetid gjelder heller ikke for sjømenn i 
utenriksfart, se den gjeldende lovs § 3-14, for 
militærpersoner, se § 3-13, eller ved yrkes
skade, se § 3-17. 

I tidligere lovbestemmelser om ventetid ble 
det også gjort unntak ved arbeidsuførhet som 
skyldtes ulykkestilfeller, og det var ellers ad
gang til å dispensere fra kravet om ventetid. 
Disse bestemmelsene om unntak fra vente
tidsvilkåret ble opphevet i 1981 som ledd i en 
forenkling av sykepengeordningen. Vi viser 
til Ot.prp. nr. 9 for 1981-82. 

Personer som mottar dagpenger,. fødsels
penger eller adopsjonspenger, er sykepenge
dekket, og oppfyller derfor også ventetidsvil
kåret: «umiddelbart forut har vært trygdet 
med rett til sykepenger i tilsvarende tid». Ven
tetidsvilkåret må også ses i sammenheng med 
de gjeldende bestemmelser om etterslepstid. 
Ifølge disse bestemmelsene er arbeidstakere 
sykepengedekket inntil første søndag kl. 24 
etter at arbeidsforholdet er opphørt. Se den 
gjeldende lovs § 3-4 første ledd bokstav a 
tredje ledd. Dette innebærer at ventetidsvilkå
ret er oppfylt i denne etterslepstiden. 

Formuleringen «umiddelbart forut» tolkes 
slik at unntaket fra ventetidsvilkåret bare gjel
der personer som fortløpende har vært syke
pengedekket til og med dagen før de begyn
ner i arbeid eller dagen før de blir sykmeldt. 
Når etterslepstiden går ut søndag kveld, kre
ves det ikke ny ventetid dersom man begyn
ner i arbeid eller blir sykmeldt allerede -man
dag. Begynner man i arbeid tirsdag, må man 
være i arbeid i 14 dager før man igjen fyller 
ventetidsvilkåret. Dersom vedkommende fyl
ler vilkårene for rett til sykepenger etter inak
tive perioder, kan han eller hun ha krav på 
sykepenger fra 15. sykedag, se § 3-18. 

I den tidligere loven om syketrygd av 2. 
mars 1956 gikk medlemskapet som arbeidsta
ker ut første søndag kl. 24 etter arbeidsforhol
dets slutt. Ved inkorporeringen av syketrygd
loven i folketrygdloven i 1970 ble bestemmel
sene om etterslepstiden utvidet til fjerde søn
dag kl. 24. Ved sykepengereformen i 1978 ble 
etterslepstiden igjen begrenset til første søn
dag kl. 24. Det er bare arbeidstakere som 
omfattes av bestemmelsene om etterslepstid. 

De gjeldende bestemmelser om ettersleps
tid må ses i sammenheng med innføringen av 
rett til sykepenger etter såkalte inaktive perio
der i lovens § 3-18. Hensikten med disse be
stemmelsene var at yrkesaktive som hadde 
hatt tilfeldige avbrudd i yrkesaktiviteten, ikke 
skulle være helt avskåret fra å kunne få syke
penger utover etterslepstiden. Se også merk
nadene til utkastets § 4-40. 

Sykepengedekning etter såkalte inaktive 
perioder i den gjeldende lovs § 3-18 omfatter 
blant annet yrkesaktive som er i arbeid uten 
å oppfylle ventetidsvilkåret. Det vil si perso
ner som ikke fyller vilkåret om 14 dagers ar
beid på sykmeldingstidspunktet, og som hel
ler ikke var trygdet med rett til sykepenger 
umiddelbart forut for dette . tidspunktet. Slik 
ordlyden i denne bestemmelsen var utformet 
i 1978, ble det reist tvil om det for denne grup
pen kunne stilles vilkår om ventetid, dvs. tid
ligere yrkesaktivitet. På denne bakgrunn ble 
bestemmelsen i lovens § 3-18 endret ved lov 
23. desember 1988 nr. 109. Ved denne lovend
ringen ble personkretsen begrenset til perso-
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ner som har vært ute av inntektsgivende ar
beid i mindre enn tre måneder. Likt med ar
beid anses tidsrom da vedkommende har vært 
sikret sykepenger eller stønad under arbeids~ 
løshet i mindre enn tre måneder. Departemen
tet begrunnet klargjøringen av lovteksten 
med at det var lite ønskelig at ordningen med 
sykepengedekning etter inaktive perioder 

. skulle undergrave det alminnelige vilkåret om 
ventetid (to ukers arbeid for å få rett til syke
penger). Vi viser til Ot.prp. nr. 7 og Innst.O. 
nr. 6 for 1988-89. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til de gjeldende 

bestemmelser om ventetid. Utvalget mener 
det er behov for å forenkle lovteksten i den 
gjeldende lovs § 3-3 nr. 1. 

I den gjeldende bestemmelse heter det at 
sykepenger ytes ved arbeidsuførhet på grunn 
av sykdom som inntrer • når arbeidsforholdet 
eller virksomheten har vart i 14 dager. Utval
get foreslår en omformulering. Det vesentlige 
er å få fram kravet om forutgående yrkesakti
vitet. 

Utvalget foreslår å erstatte betegnelsen 
«ventetid» med «opptjeningstid». Dette gjør vi 
fordi det er ønskelig å holde opptjeningstiden 
atskilt fra den ventetiden (karenstiden) som 
gjelder for grupper som først får utbetalt syke
penger fra 15. sykedag. 

I utkastets andre ledd skal tidsrom da med
lemmet mottar ytelser til livsopphold etter 
kapittel 4, 5 eller 6, likestilles med forutgå
ende arbeid. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

Utkastets § 4-4 Arbeidsuførhet 
Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør 

på grunn av sykdom eller skade. 
Som arbeidsufør anses også den som må 

være borte fra arbeidet 
a) fordi vedkommende er under behandling 

som vesentlig finansieres av det offentlige, 
og som varer minst en arbeidsdag, 

b) fordi vedkommende gjennomgår yrkesret
tet attføring (se § 14-4), 

c) fordi vedkommende er til nødvendig kon
trollundersøkelse som krever minst 24 ti
mers fravær, reisetid medregnet, 

d) fordi helse- og sosialstyret har nedlagt for
bud mot at vedkommende arbeider på 
grunn av smittefare, 

e) i forbindelse med at vedkommende er do
nor, 

j) i forbindelse med svangerskapsavbrudd, 
eller 

g) i forbindelse med sterilisering. 
Ved arbeidsuførhet i forbindelse med et ko

smetisk inngrep ytes det sykepenger bare hvis 
inngrepet er medisinsk begrunnet. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-2 

nr. 1 første og andre ledd, samt i en viss ut
strekning § 3-2 nr. 2, og omhandler vilkåret 
om arbeidsuførhet og de medisinske vilkårene 
for rett til sykepenger. 

Innledning 
Etter den første loven om sykeforsikring 

som trådte i kraft i 1911 ble det ytt sykepen
ger når en sykdom medførte arbeidsudyktig
het. For å motvirke misbruk og bevirke en 
mer ensartet bedømmelse fra leger og trygde
kasser, ble det i 1928 tatt inn i loven følgende 
definisjon av begrepet arbeidsudyktighet som 
gir rett til sykepenger: 

«Arbeidsudyktig etter denne lov er en tryg
det, når sykdommen har medført at han helt 
har mistet arbeidsevnen eller legen erklærer 
at helbredelse gjør det nødvendig at han helt 
avholder seg fra arbeid.» 

En tilsvarende definisjon ble senere tatt inn 
i syketrygdlovene av 1930 og 1956. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-2 nr. 1 og 2 lyder i dag 

slik: 

«1. Retten til sykepenger er betinget av at 
den trygdede er helt arbeidsufør p.g.a. syk
dom. Rett til sykepenger inntrer også dersom: 
a) legen erklærer at behandlingen gjør det 

nødvendig at den trygdede ikke arbeider 
eller 

b) helse- og sosialstyret erklærer at smittefare 
gjør det nødvendig at den trygdede ikke 
arbeider eller 

c) nødvendig kontrollundersøkelse medfører 
at den trygdede ikke kan arbeide og fravæ
ret varer minst ett døgn. 

d) den . trygdede gje. nnomgår attføring som 
nevnt i § 5-3. 

e) den trygdede er donor og må være borte 
fra arbeidet på grunn av forberedende un
dersøkelser eller transplantasjonsinngrep i 
helseinstitusjon. 

Ved delvis arbeidsuførhet kan det ytes redu
serte sykepenger. Rikstrygdeverket kan gi 
nærmere regler om dette. 

2. Det foreligger ikke rett til sykepenger for 
arbeidsuførhet på grunn av en tilstand eller 
behandling som etter sin art ikke gir rett til 
stønad etter kapittel 2, jfr. bestemmelsene i 
§§ 2-1 og 2-10.» · 

Arbeidsuførhet på grunn av sykdom 
Etter lovens § 3-2 nr. 1 første ledd er det et 

vilkår for rett til sykepenger at den trygdede 
er helt arbeidsufør på grunn av sykdom. 

Ved inkorporeringen av syketrygdloven i 
folketrygdloven ble definisjonen av begrepet 
arbeidsuførhet utelatt, men man lovfestet rett 
til sykepenger i tilfeller der legen erklærte at 
behandlingen gjorde det nødvendig at den 
trygdede ikke arbeidet. Se også merknadene 
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nedenfor til lovens § 3-2 nr. 1 andre ledd bok
stava. 

Spørsmålet om det foreligger en sykdom 
eller ikke, vil til enhver tid være avhengig av 
hvordan den medisinske vitenskapen utfor
mer sykdomsbegrepet, og av den praksis som 
har utviklet seg på området. 

Arbeidsuførhet på grunn av kronisk alko
holisme anses i dag som forårsaket av sykdom. 
Derimot vil enkeltstående tilfeller av arbeid
suførhet på grunn av beruselse ikke anses som 
sykdom. 

Et normalt svangerskap anses ikke som syk
dom i lovens forstand, og gir derfor ikke rett 
til sykepenger. Hvis det tilstøter komplikasjo
ner under svangerskapet, anses disse kompli
kasjonene imidlertid som sykdom som kan gi 
rett til sykepenger. 

De medisinske vilkårene for . rett til attfø
ringspenger og uførepensjon er i loven i dag 
uttrykt som vilkår om at det må foreligge syk
dom, skade eller lyte. 

Etter ordlyden i sykepengekapitlet er de 
medisinske vilkårene her begrenset til et vil
kår om at det skal foreligge sykdom. Men 
ifølge Rikstrygdeverkets retningslinjer i rund
skriv kom. 03-00 av 11. juli 1986, omfatter i 
praksis også (legems)skade av sykdomsbegre
pet. Videre likestiUes skade på protese med 
legemsskade. Et 1yte gir i seg selv ikke rett til 
sykepenger. Men etter lovens § 3-2 andre ledd 
kan det ytes sykepenger dersom en person 
må være borte fra arbeidet fordi lytet . skal 
behandles. Vi viser til nærmere omtale neden
for. 

I den gjeldende lov står det at medlemmet 
må være «helt» arbeidsufør for å få rett til 
sykepenger. Vilkåret om å være «helt» arbeid
sufør kom inn i loven i forbindelse med innfø
ringen av den nye sykepengeordningen i 1978. 
Det står ikke noe i motivene om bakgrunnen 
for denne endringen. Vilkåret om å være «helt 
arbeidsufør» kan tolkes på flere måter. For det 
første kan det bety et vilkår om generell ar
beidsuførhet i motsetning til et vilkår om at 
vedkommende bare må være arbeidsufør i 
den aktuelle jobben (spesiell eller såkalt yr
kesmessig arbeidsuførhet). Dernest kan dette 
vilkåret innebære at man må være 100 prosent 
arbeidsufør for å få rett til sykepenger. Etter 
gjeldende rett er det ikke et vilkår om at ar
beidsuførheten må være 100 prosent. Det ytes 
også graderte sykepenger. 

Når det gjelder vilkåret om en generell ar
beidsuførhet, foretas det en vurdering av ved
kommendes evne til å utføre arbeid generelt. 
Det avgjørende er ikke om vedkommende kan 
utføre et bestemt yrke, men det tas hensyn til 
om han eller hun kan utføre andre lønnede 
arbeidsoppgaver. Det kan eventuelt bli snakk 

om å pålegge den trygdede å gjennomgå attfø
ring og/eller skifte yrke. 

Når det gjelder vilkåret om en spesiell ar
beidsuførhet (yrkesuførhet), foretas det en 
vurdering av vedkommendes evne til å utføre 
det arbeid vedkommende hadde på sykmel
dingstidspunktet. En tar her sikte på å vur
dere den enkeltes evne til å utøve et bestemt 
yrke. 

Av Rikstrygdeverkets rundskriv kom 03-00 
av 11. juli 1986 går.det fram at retten til syke
penger skal være betinget av at medlemmet 
ikke er i stand til å utføre noen form for inn
tektsgivende arbeid. Det blir presisert at syke
penger ikke er ment å være en stønad for ufør
het i det yrket vedkommende hadde da syk
dommen inntraff, men for en generell arbeid
suførhet. Rikstrygdeverket framhever riktig
nok at denneregelen må praktiseres med ri
melighet, og at det ved kortvarig arbeidsufør
het ikke er aktuelt å kreve at den trygdede tar 
annet arbeid. I yrker der det av sikkerhets
grunner stilles store krav til vedkommendes 
helse, for eksempel i oljevirksomheten, mener 
Rikstrygdeverket at yrkesuførhet må godtas 
dersom det er sannsynlig at den trygdede kan 
gjenoppta arbeidet innen rimelig tid. På den 
andre siden må den trygdede vurderes for
holdsvis raskt mot det vanlige arbeidsliv hvis 
sykdommen utelukker at vedkommende kan 
komme tilbake til sitt tidligere yrke. 

Folketrygdloven § 3-2 andre ledd regner 
opp en del situasjoner der det foreligger rett 
til sykepenger selv om vedkommende ikke er 
arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. 

Sykepenger under behandling 
Etter folketrygdloven § 3-2 nr. 1 andre ledd 

bokstav · a foreligger det rett til sykepenger i 
de tilfellene legen erklærer at behandlingen 
gjør det nødvendig at den trygdede ikke arbei
der. Bestemmelsen tar sikte på behandlingssi
tuasjoner der .effekten av behandlingen gjør 
det · nødvendig at pasienten ikke arbeider. Ut 
fra lovens ordlyd skal det i dag foreligge en 
spesiell erklæring fra legen om behovet for 
fravær fra arbeidet. Vanlig sykmelding er 
altså ikke tilstrekkelig. 

Denne bestemmelsen er som nevnt innled
ningsvis blitt til da man hadde en annen for
ståelse av sykdomsbegrepet enn i dag. Det ble 
den gang stilt større krav både til sykdommen 
og til arbeidsuførhetens omfang for rett til 
sykepenger. Bestemmelsen var tidligere aktu
ell blant annet for tuberkuløse pasienter som 
hadde sanatorieopphold. 

I dag er bestemmelsen særlig aktuell for 
personer som får en rekke fysikalske behand
linger for belastningssykdommer som har til
knytning til arbeidssituasjonen. Trygdeeta-
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tens praksis er her godtatt av Ankenemnda for 
sykepenger i · arbeidsgiverperioden, bl.a. i 
kjennelse nr. ,. 61/81. 

Videre anvendes bestemmelsen i dag når 
en trygdet blir innlagt på sykehus uten å være 
direkte arbeidsufør ved inneleggelsen eller 
under oppholdet. Dette kan være tilfellet ved 
svært mange former for undersøkelse, be
handling og inngrep. Dessuten nyttes bestem
melsen når det ytes sykepenger til pasienter 
som har rekonvalesentopphold. 

Etter gjeldende rett ytes det ikke sykepen
ger bare fordi en trygdet må være borte fra 
arbeidet fordi arbeidsdagen går med til legesø
king, undersøkelse eller behandlings- og rei
setid. Ved yrkesskade gis det imidlertid godt
gjørelse for tapt arbeidsinntekt i forbindelse 
med behandling m.v. etter forskrifter gitt i 
medhold av lovens § 2-6 nr. 1 og 2. 

Sykepenger ved smittefare 
Etter folketrygdloven § 3-2 nr. 1 andre ledd 

bokstav b foreligger det · rett til sykepenger 
dersom helserådet erklærer at smittefare gjør 
det nødvendig at den trygdede ikke arbeider. 
Det siktes her til de tilfellene der den, tryg
dede selv utgjør en risiko som smittekilde. 
Det foreligger ikke rett til sykepenger etter 
denne bestemmelsen for ·· den som må/bør 
holde seg borte fra arbeidet for selv ikke å bli 
utsatt for smitte. 

Sykepenger ved kontrollundersøkelse 
Etter folketrygdloven § 3-2 nr. 1 andre ledd 

bokstav c ytes det sykepenger dersom nød
vendig kontrollundersøkelse medfører at ved
kommende ikke arbeider, og fraværet fra 
hjemstedet varer minst ett døgn. Det er såle
des ikke tilstrekkelig at kontrollundersøkel
sen medfører at vedkommende må være borte 
fra arbeidet en hel dag. 

Det kan ikke ytes sykepenger etter denne 
bestemmelsene dersom vedkommende på 
eget initiativ søker lege for undersøkelse eller 
behandling; Det som skiller «kontrollundersø
kelse» fra andre undersøkelser hos lege, er at 
undersøkelsen skal foretas fordi det er nød
vendig at den aktuelle lidelsen holdes under 
stadig medisinsk kontroll. Etterkontroll etter 
et sykehusopphold anses også som kontroll
undersøkelse i denne forbindelse. 

Sykepenger ved kontrollundersøkelse ytes 
av trygden og ikke av arbeidsgiveren, se folke
trygdloven § 3-5 nr. 2 siste punktum. Bestem
melsen gjelder også for selvstendig nærings
drivende dersom de har tegnet tilleggstrygd 
for sykepenger fra første dag. 

Sykepenger under kvalifisert attføring 
Etter folketrygdloven § 3-2 nr. 1 andre ledd 

bokstav d kan det ytes sykepenger til den som 

gjennomgår attføring som nevnt i lovens § 
5-3. Dette medfører at den som gjennomgår 
yrkesmessig attføring, og som har rett til attfø
ringspenger, får utbetalt sykepenger dersom 
sykepengene er høyere enn attføringspen
gene, se lovens § 5-4 nr. 1 andre ledd. Dette 
gjelder selvsagt bare i den utstrekning ved
kommende ikke har fått sykepenger i alle de 
260 sykepengedagene. Rett til · sykepenger fo
religger både når den trygdede går sykmeldt 
fram til attføringen starter, og når den tryg
dede går direkte fra et arbeidsforhold over på 
attføring. 

Den som under en sykmelding begynner på 
skole uten at dette er godkjent som attførings
tiltak etter lovens § 5-3, har imidlertid ikke 
rett til sykepenger etter denne bestemmelsen. 

Sykepenger til donor 
Etter folketrygdloven§ 3-2 nr. 1 andre ledd 

bokstav e ytes det sykepenger til en trygdet 
som er donor, både ved de medisinske under
søkelsene m.v. forut for transplantasjonen, 
ved selve transplantasjonsinngrepet og under 
den etterfølgende rekonvalesenttiden. Syke
penger ytes fra trygden uten forutgående ar
beidsgiverperiode, se lovens § 3-5 nr. 2. Syke
penger ytes både til arbeidstakere og til andre 
som er sykepengedekket. 

Etter lovens § 3-2 nr. 1 tredje ledd kan det 
ytes reduserte sykepenger ved delvis arbeid
suførhet. Legen gir i tilfelle en såkalt gradert 
sykemelding. Ifølge Rikstrygdeverkets ret
ningslinjer skal sykepengenes størrelse fast
settes i forhold til graden av arbeidsuførhet. 
Som hovedregel skal graden av arbeidsufør
het fastsettes i forhold til reduksjonen i 
arbeidstid og ikke i forhold til reduksjonen i 
inntekt. Uføregraden fastsettes altså etter et 
annet prinsipp enn det som anvendes i uføre
pensjonssakene. 

V ed bedriftsintern attføring kan det etter 
praksis ytes for eksempel 50 .prosent sykepen
ger i tillegg til halv lønn selv om vedkom
mende arbeider full dag. 

For selvstendig næringsdrivendevil det ofte 
være hensiktsmessig med gradert sykmel
ding. Dette gjelder særlig i tilfeller der diagno
sen og næringens art gjør det mulig for den 
næringsdrivende å utføre noe arbeid, f.eks. 
administrasjonsarbeid. Av kontrollhensyn 
godtas det vanligvis ikke gradert sykmelding 
på under 50 prosent arbeidsuførhet for selv
stendig næringsdrivende. 

Også for arbeidstakere vil graden av arbeid
suførhet ofte bli satt til 50 prosent. Ifølge Riks
trygdeverkets retningslinjer godtar en i dag 
uføregrader helt ned til 20 prosent. Det vil si 
at en person er borte fra arbeidet en dag i 
uken på grunn av arbeidsuførheten. 

Etter lovens § 3-2 nr. 2 foreligger det ikke 
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rett til sykepenger ved arbeidsuførhet på 
grunn av en tilstand eller behandling som et
ter sin art ikke gir rett til stønad etter lovens 
kapittel 2, se bestemmelsene i lovens §§ 2-1 
og 2-10. 

I lovens § 2-10 heter det at stønad ikke ytes 
for sykdom oppstått i tidsrom da vedkom
mende ikke var stønadsberettiget etter kapit
let om medisinsk stønad. Bestemmelsen gjel
der ikke for sykdom som ikke har gitt sympto0 

mer i minst ett år. Det kan dispenseres fra 
bestemmelsen hvis rimelighet tilsier det. 

Når det gjelder medisinsk stønad, er be
stemmelsen i § 2-10 særlig aktuell for perso
ner som kommer hit til landet, og som har 
fått en sykdom i utlandet mens de ikke var 
trygdet. Folketrygden vil da som regel · ikke 
dekke behandlingsutgiftene. 

Når det gjelder sykepenger, er utgangs
punktet tilsynelatende det .samme. I praksis 
har imidlertid bestemmelsen i lovens § 2-10 
mindre betydning. For å få rett til sykepenger 
må en person først være i arbeid i 14 dager, 
se merknadene til utkastets § 4-3. Blir man 
syk senere, er det sjelden at trygdeetaten stil
ler spørsmål om når sykdommen oppstod. 
Bestemmelsen i lovens§ 2-10 er imidlertid en 
klar hjemmel til å avslå sykepenger i slike til
feller. 

Etter lovens § 2-1 nr. 1 har en trygdet rett 
til stønad etter kapittel 2 ved sykdom, skade, 
legemsfeil, svangerskap og nedkomst, og ved 
avbrudd av svangerskap. I en tilføyelse i et 
nytt andre punktum fra 1 juli 1988 heter det 
at det ikke ytes stønad til kosmetiske inngrep 
som ikke er overveiende medisinsk indisert. 
Det samme gjelder påregnelige følgetilstander 
etter slike inngrep. Denne bestemmelsen ble 
tatt inn i loven for å klargjøre at det ikke skal 
ytes stønad verken til behandlingsutgifter el
ler som sykepenger når arbeidsuførheten er 
en følge av et kosmetisk inngrep. Vi viser til 
Ot.prp. nr. 50 for 1987-88 og lov 3. juni 1988 
nr. 38. Bestemmelsen om kosmetiske inngrep 
er nærmere omtalt i utkastets § 13-1. 

Utvalgets forslag 
Utkastets § 4-4 omhandler vilkåret om at 

det må foreligge arbeidsuførhet for rett til sy
kepenger. Paragrafen presiserer dessuten at 
arbeidsuførheten må skyldes nærmere be~ 
stemte årsaker. I utkastets andre ledd likestil
les visse tilstander og situasjoner med arbeid
suførhet. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Etter utkastets første ledd skal sykepenger 
ytes ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom 
eller skade. Da vilkåret om tapt arbeidsinntekt 
er tatt inn i utkastets § 4-1, er det ikke tatt 
med her. 

Forslaget medfører en språklig endring i og 
med at det sies at arbeidsuførheten må skyl
des enten sykdom eller skade . .Forslaget er i 
overensstemmelse med språkbruken ellers i 
folketrygdloven. Utvalgets forslag innebærer 
derfor ingen materiell utvidelse, i og med at 
sykdomsbegrepet i sykepengekapitlet i dag 
tolkes så vidt at det også omfatter begrepet 
skade. Vi viser til nærmere omtale av gjeld
ende rett foran. 

Utvalget har drøftet hva en skal legge i be
grepet arbeidsuførhet i sykepengekapitlet. 
Utvalget mener det er lite praktisk å operere 
med et vilkår om generell arbeidsuførhet som 
grunnlag for rett til sykepenger. Svært mange 
sykefravær er relativt kortvarige. I disse tilfel
lene vil det derfor ikke være aktuelt å vurdere 
om medlemmet kan ta .annet arbeid. Utvalget 
er kommet til at en i de to-tre første måne
dene av sykefraværet bør ta utgangspunkt i 
en yrkesmessig vurdering, slik praksis er i 
dag. Det vil si at dersom vedkommende ikke 
kan utføre sin aktuelle jobb, skal han eller hun 
regnes som arbeidsufør i hvert fall i de to-tre 
første månedene. 

Når det gjelder fravær som strekker seg 
over et lengre tidsrom enn tre måneder, bør 
det kreves generell arbeidsuførhet for forsatt 
rett til sykepenger. Vi viser i denne sammen
heng til den nye ordningen med oppfølging 
av langtidssykmeldte, der det legges opp til 
at arbeidsuførheten etter åtte ukers sykmel
ding skal vurderes både i forhold til den tryg
dedes tidligere arbeid og i forhold til eventu
elt annet arbeid. Utvalget foreslår. ingen end
ring her. 

Utvalget har drøftet om kravet til arbeidsu
førhet bør sløyfes i sykepengekapitlet, og om 
sykepengerettighetene bør knyttes bare til tap 
av pensjonsgivende inntekt. Se utkastets · § 
4-2. Vi er imidlertid kommet til at begrepet 
arbeidsuførhet bør beholdes, da det teknisk 
sett er et greit begrep. Det har også praktisk 
betydning for selvstendig næringsdrivende. 
Hos dem kan det ikke alltid konstateres et 
umiddelbart inntektstap. 

Som framstillingen av gjeldende rett viser, 
er det i dag ikke noe vilkår for rett til sykepen
ger at man må være «helt arbeidsufør» i den 
forstand at uføregraden må være 100 prosent. 
Vanligvis kreves heller ikke at man må være 
«helt» arbeidsufør i betydningen generelt ar
beidsufør. Utvalget har derfor sløyfet ordet 
«helt» i utkastet. 

Utkastets andre ledd gjelder de situasjoner 
der det ytes sykepenger selv om medlemmet 
ikke er arbeidsufør på grunn av sykdom eller 
skade. I disse situasjonene skal medlemmet 
anses som arbeidsufør fordi vedkommende 
må være borte fra arbeidet av grunner som 
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likestilles med sykdom og skade. Utvalget har 
av lovtekniske grunner likestilt fravær fra ar
beidet i slike situasjoner med arbeidsuførhet 
på grunn av sykdom eller skade. Man kan da 
ellers i lovteksten bruke begrepet arbeidsu -
før/arbeidsuførhet og derved også dekke fra
vær på grunn av behandling m.m. Det ville 
være lovteknisk tungvint om man i loven sta
dig måtte nytte uttrykket «arbeidsuførhet på 
grunn av sykdom eller skade eller fravær fra 
arbeidet på grunn av tilstander og situasjoner 
som nevnt i § 4-4 andre ledd». 

I omtalen av egenmelding i utkastets § 4-20 
første ledd, presiseres det at arbeidstakeren 
kan gi egenmelding bare ved arbeidsuførhet 
som skyldes sykdom eller skade. Behovet for 
å være borte fra arbeidet etter utkastets § 4-4 
andre ledd, må således alltid bekreftes ved 
legeerklæring dersom det skal foreligge rett 
til sykepenger. 

Utkastets andre ledd bokstav a svarer i noen 
grad til bokstav a i den gjeldende bestem
melse, .men er i det vesentlige en nyordning. 

Etter utvalgets forslag skal en person anses 
som arbeidsufør når vedkommende må være 
borte fra arbeidet fordi han eller hun er under 
vedvarende behandling der utgiftene dekkes 
etter utkastets kapittel 13 om stønad ved hel
setjenester. 

Bestemmelsen er særlig aktuell ved be
handling hos fysioterapeut. Utvalget foreslår 
at bestemmelsen også skal gjelde for annen 
behandling som lege henviser til. Utvalget har 
satt som vilkår for rett til sykepenger at utgif
tene til behandlingen dekkes etter utkastets 
kapittel 13 om stønad ved helsetjenester. Ut
valgets forslag representerer en liberalisering 
av gjeldende rett, og medfører således en 
materiellrettslig endring. 

Utvalget har presisert i utkastet at fraværet 
må vare minst en arbeidsdag. Forslaget inne
bærer i utgangspunktet en viss liberalisering. 
Etter utvalgets forslag vil en dags fravær gi 
rett til sykepenger selv om dagen delvis går 
med til reiser, venting osv. I dag godtas ikke 
dette, se framstillingen av gjeldende rett fo
ran. 

Utvalget mener det er lovteknisk vanskelig 
å formulere en bestemmelse som svarer til 
gjeldende praksis. Endringen her er således 
foreslått ut fra forenklingshensyn. 

Utkastets andre ledd bokstav b svarer til 
bestemmelsen i folketrygdloven § 3-2 nr. 1 
andre ledd bokstav d, og regulerer retten til 
sykepenger under yrkesrettet attføring. 

Utkastets andre ledd bokstav c om sykepen
ger ved nødvendig kontrollundersøkelse sva
rer til bestemmelsen i den gjeldende lovs § 
3°2 nr. 1 andre ledd bokstav c. Forslaget er 
noe omformulert, ·men innebærer ingen mate
riell endring. 

Utkastets andre ledd bokstav d svarer til § 
3-2 nr. 1 andre ledd bokstavbi den gjeldende 
lov, men er noe omskrevet. Bestemmelsen 
omfatter både den situasjon at medlemmet 
må holde seg borte fra arbeidsplassen fordi 
det er brutt ut en smittsom sykdom der, og 
den situasjon at en arbeidstaker selv er smitte
farlig og derfor må holde seg hjemme. 

Utkastets andre ledd bokstav e svarer til § 
3-2 nr .. 1 andre ledd bokstav e i den gjeldende 
lov, som omfatter situasjoner der et medlem 
må være borte fra arbeidet i forbindelse med 
at vedkommende er donor. Forslaget skal 
dekke de tilfellene .en donor må være borte 
fra arbeidet på grunn av forberedende under
søkelser eller transplantasjonsinngrep. 

Utkastets andre ledd bokstav f omfatter si
tuasjoner der et medlem må være borte fra 
arbeidet i forbindelse med svangerskapsav
brudd. Forslaget svarer til praksis i dag, men 
går ikke fram av loven eller forskriftene. Ut
valget mener denne praksis bør lovfestes av 
informasjonshensyn. 

Utkastets andre ledd bokstav g omhandler 
det tilfellet at medlemmet må være borte fra 
arbeidet i forbindelse med sterilisering. For
slaget svarer til gjeldende praksis, men går 
ikke fram av loven eller forskriftene. Utvalget 
mener denne praksis bør lovfestes av informa
sjonshensyn. 

Som tredje ledd foreslår utvalget en bestem
melse om at det skal ytes sykepenger ved 
kosmetiske inngrep bare hvis det er medisinsk 
begrunnet. Forslaget er i samsvar med den 
gjeldende lovs § 3s2 nr. 2 om at det ikke fore
ligger rett til sykepenger for arbeidsuførhet 
på grunn av en tilstand eller behandling som 
etter sin art ikke gir rett til stønad etter lovens 
§ 2-1. Etter den sistnevnte bestemmelsen ytes 
det ikke medisinsk stønad ved kosmetiske 
inngrep som ikke er overveiende medisinsk 
indisert. Vi viser til merknadene til utkastets 
§ 13-1. Utvalget har ikke henvist til kapitlet 
om medisinsk stønad i utkastet til ny lov, men 
foreslår en bestemmelse om at det ikke fore
ligger rett til sykepenger ved rent kosmetiske 
inngrep. 

I lovens § 3-2 nr. 2 er det henvist til lovens 
§ 2-10. Bestemmelsen kommer til anvendelse 
på personer som har en sykdom når de kom
mer hit til landet. Det vil si at de er syke før 
de er blitt medlemmer i trygden. Denne be
stemmelsen blir ifølge Rikstrygdeverket sjel
den anvendt i praksis. En vil for eksempel 
ikke nekte en person sykepenger dersom ved
kommende har kreft når han eller hun kom
mer hit til landet, og blir sykmeldt etter en 
tid. Utvalget foreslår at bestemmelsen ikke tas 
inn i den nye loven. Forslaget innebærer en 
mindre materiell endring, men representerer 
en forenkling. 
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Utkastets § 4-5 Dokumentasjon av arbeid
suførhet 

For at medlemmet skal få rett til sykepen
ger, må arbeidsuførheten dokumenteres med 
legeerklæring. Dette gjelder ikke i arbeidsgi
verperioden når arbeidstakeren har rett til å 
nytte egenmelding. Se §§ 4-15, 4-16, 4-20 og 
4-21. 

Legeerklæring kan ikke godtas for tidsrom 
før medlemmet ble undersøkt av lege (sykmel
dingstidspunktet). En legeerklæring for tids
rom før medlemmet søkte lege, kan likevel 
godtas dersom medlemmet har· vært forhind
ret fra å søke lege og det er godtgjort at han 
eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere 
tidspunkt. 

Når arbeidsuførheten har vart i åtte uker, 
må det legges fram en særskilt melding fra 
lege for at medlemmet skal få utbetalt syke
penger fra trygden. Denne meldingen skal in
neholde en vurdering av mulighetene for at 
vedkommende kan bli arbeidsfør igjen, og en 
redegjørelse for det videre behandlingsopp
legg. 

En slik melding kreves likevel ikke dersom 
a) medlemmet er innlagt i helseinstitusjon, 
b) legen har vært forhindret fra å skrive mel

dingen på grunn av uforutsette forhold, 
eller 

c) lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne 
med at medlemmet blir arbeidsfør igjen. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene om krav 

til legeerklæring/sykmelding som dokumen
tasjon for arbeidsuførhet i den gjeldende lovs 
§ 3-12 nr. 1. Videre svarer utkastet til bestem
melsene i folketrygdloven § 3-12 nr. 4 og for
skrifter gitt • av· Sosialdepartementet den 18. 
februar 1988 i medhold av § 3-12 nr. 4. 

Lovens§ 3-12 inneholder i dag alle bestem
melsene som gjelder dokumentasjon av ar
beidsuførhet. Bestemmelsen stiller krav om 
legesøking og legeerklæring og regulerer tids
punkt for når arbeidsuførheten formelt skal 
anses som oppstått, Videre regulerer bestem
melsen bruk av egenerklæring for arbeidsta
kere i arbeidsgiverperioden og for selvstendig 
næringsdrivende i ventetiden. Bestemmel
sene i§ 3-12 ble vesentlig omredigert ved lov
endring fra 1. januar 1988. 

Gjeldende rett 
Sykmeldingstidspunktet 

Folketrygdloven § 3-12 nr. 1 første ledd ly
der: 

«Arbeidsuførheten må dokumenteres ved 
erklæring fra lege og anses tidligst inntrådt 
den dag lege søkes med mindre annet er be
stemt i denne paragaraf.» 

Etter hovedregelen i § 3-12 nr. 1 første ledd 
skal arbeidsuførheten tidligst anses som inn
trådt den dagen lege søkes. Dette tidspunktet 
kalles i praksis «sykmeldingstidspunktet». 

Sykmeldingstidspunktet er det tidspunktet 
det tidligst kan ytes sykepenger fra. For selv
stendig næringsdrivende m.fl. som har en 
ventetid på to uker, regnes ventetiden som 
nevnt fra dette tidspunktet. Fra hvilket tids
punkt det foreliggerrett til sykepenger, regu
leres imidlertid også av andre bestemmelser i 
loven. For arbeidstakere inntrer for eksempel 
retten til sykepenger fra arbeidsgiveren fra 
den første fraværsdagen som skyldes sykdom 
(sykefraværsdag). Ved arbeidsuførhet som 
inntrer i friperioder, vil dette tidspunktet være 
senere enn sykmeldingstidspunktet. 

Sykmeldingstidspunktet har betydning for 
inntektsgrunnlaget for sykepenger (sykpenge
grunnlaget), som fastsettes etter inntekten 
forut for sykmeldingstidspunktet. Se for eks
empel merknadene til utkastets § 4-24. 

Lovens § 3-12 nr. 2 første ledd første punk
tum lyder: 

«For trygdet som harrett til sykepenger et
ter §§ 3-6, 3-7 eller 3-8, likestilles melding om 
sykdom til arbeidsgiveren med legeerklæring 
og legesøkning som nevnt i nr. 1 første ledd.» 

I de tilfellene arbeidstakeren har rett til å 
bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, li
kestilles egenmelding med legesøking og le
geerklæring. Etter bestemmelsen i lovens § 
3-12 nr. 2 første ledd anses arbeidsuførheten 
som oppstått på det tidspunkt egenmeldingen 
blir gitt til arbeidsgiveren. For arbeidstakere 
med rett til å bruke egenmelding blir dermed 
egenmeldingstidspunktet lik sykmeldings
tidspunktet. 

Folketrygdloven § 3-12 nr. 2 andre ledd ly
der: 

«For trygdet som har rett til sykepenger et
ter§ 3-10 nr. 1, likestilles melding om sykdom 
til trygdekontoret med legeerklæring. Syke
penger kommer dog ikke til utbetaling for 
tidsrom før lege er søkt.» 

Etter bestemmelsene i lovens § 3-12 nr. 2 
andre ledd om sykepenger til selvstendig 
næringsdrivende kan ventetiden begynne å 
løpe fra det tidspunktet den næringsdrivende 
har gitt melding om sykdommen til trygde
kontoret. Meldingstidspunktet blir dermed 
sykmeldingstidspunktet. Men vedkommende 
får ikke rett til sykepenger før det er gått 14 
dager og lege søkes, uten at han eller hun har 
tegnet frivillig trygd . . 

Etter dette blir altså sykmeldingstidspunk
tet fastsatt til et tidligere tidspunkt enn da 
lege ble søkt, når det gjelder arbeidstakere 
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som har rett til å nytte egenmelding, og når 
det gjelder selvstendig næringsdrivende som 
er sykepengedekket fra 15. sykedag. 

Lovens § 3-12 nr. 3 lyder: 

«Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene 
i nr. 1 første ledd og nr. 2 første og annet ledd 
hvis den trygdede har vært forhindret fra å 
søke lege og/eller gi melding til arbeidsgiver 
og det på fyldestgjørende måte er godtgjort 

· at sykdommen har medført arbeidsuførhet fra 
et tidligere tidspunkt.» 

Bestemmelsen i lovens § 3-12 nr. 1 første 
ledd betyr at en lege ikke uten videre kan gi 
legeerklæring for et tidsrom· før lege er søkt. 
Dette innebærer at legeerklæringen etter ho
vedregelen ikke gjelder som dokumentasjon 
for arbeidsuførhet før legesøkingstidspunktet. 
Etter lovens § 3-12 nr. 3 kan det imidlertid 
gjøres unntak fra denne hovedregelen dersom 
pasienten har vært forhindret fra å søke lege 
i rett tid og det dessuten kan godtgjøres på 
fyllestgjørende måte at pasienten var arbeid
sufør fra et tidligere tidspunkt. En såkalt tilba
kevirkende sykmelding fra lege, må følgelig 
begrunnes særskilt av legen. Dersom en slik 
tilbakevirkende sykmelding blir godtatt av 
trygdeetaten, blir sykmeldingstidspunktet satt 
til det tidspunktet sykmeldingen gjelder fra. 
For arbeidstakere som har rett til å bruke 
egenmelding, gjelder unntaksbestemmelsen 
tilsvarende for tidspunktet for melding til ar
beidsgiveren. Trygdeetaten er imidlertid ikke 
uten videre bundet av det sykmeldingstids
punktet som arbeidsgiveren har godtatt. 

Krav tii legeerklæring/sykmelding og syke
pengeattest 

Etter lovens § 3-12 nr. 1 første ledd er det 
et vilkår for rett til sykepenger at arbeidsufør
heten er bekreftet med legeerklæring. 

I praksis kalles legeerklæringen enten syk
melding eller sykepengeattest. Når arbeidsgi
veren skal yte sykepengene, kalles legeerklæ
ringen sykmelding I. Når trygden skal yte 
sykepengene, kalles legeerklæringen syke
pengeattest. Men når arbeidsuførheten har 
vart i åtte uker, kalles den særskilte legeer
klæringen som kreves for fortsatt rett til syke
penger fra trygden sykmelding II. 

Når trygden yter sykepenger, gjelder det et 
absolutt krav om at arbeidsuførheten skal do
kumenteres med legeerklæring. 

For arbeidstakere som har rett til sykepen
ger fra sin arbeidsgiver i arbeidsgiverperio
den, likestilles imidlertid såkalt egenmelding 
etter lovens § 3-12 nr. 2 med legeerklæring. 
Se merknadene til utkastets § 4-20. Dette gjel
der også for kronisk syke m.fl. som omfattes 
av bestemmelsene i lovens § 3-7, som påleg-

ger trygden å refundere utbetalte sykepenger 
i arbeidsgiverperioden til arbeidsgiveren. Se 
merknadene til utkastets § 4-1 7. 

I medhold av folketrygdloven § 18-2 har 
Rikstrygdeverket gitt retningslinjer til leger 
som skal skrive legeerklæring. 

Ved første legesøking utsteder legen syk
melding I, som legen umiddelbart skal sende 
til trygdekontoret. Arbeidstakeren får en kopi 
som skal sendes til arbeidsgiveren så . snart 
som mulig. 

Etter at arbeidstakeren har vært arbeidsufør 
i 14 dager, utsteder legen (vanligvis) en syke
pengeattest, som er det dokument som trygde
kontoret yter sykepenger på grunnlag av. På 
sykepengeattesten skal pasienten skrive un
der på at han eller hun ikke har utført arbeid 
i det aktuelle tidsrommet eventuelt hvor mye 
arbeid han eller hun har utført. For arbeidsta
kere skal også arbeidsgiveren bekrefte på sy
kepengeattesten at arbeidstakeren ikke har 
vært i arbeid - eventuelt hvor mye arbeidsta
keren har arbeidet hos sin arbeidsgiver. Ved 
fortsatt arbeidsuførhet skal den dokumenteres 
med sykepengeattest, vanligvis hver 14. dag. 
Legen kan skrive ut sykepengeattest for mer 
enn 14 dager ved enkelte diagnoser der det 
er klart at pasienten blir arbeidsufør lenger. 

Sykmelding II 
Folketrygdloven§ 3-12 nr. 1 andre ledd ly

der: 

«Varer arbeidsuførheten utover 8 uker, er 
fortsatt rett til sykepenger betinget av at det 
foreligger erklæring fra lege med en vurde
ring av mulighetene for at vedkommende kan 
bli arbeidsfør igjen, videre behandlingsopp
legg m.v.» 

Ifølge denne bestemmelsen er retten til sy
kepenger etter at arbeidsuførheten har vart 
utover åtte uker, betinget av at det foreligger 
en særskilt begrunnet legeerklæring. Denne 
særskilte legeerklæringen kalles i praksis syk
melding II. 

Når en skal regne ut hvor lenge arbeidsufør
heten har vart i relasjon til bestemmelsen om 
sykmelding II, skal en ta utgangspunkt i syke
meldingstidspunktet. Det vil si det tidspunk
tet da arbeidsuførheten anses som oppstått 
etter bestemmelsene i lovens § 3°12. En skal 
ikke legge sammen flere perioder med arbeid
suførhet. Det gjelder nemlig ingen· bestem
melse om sammenlegging av slike perioder. 
Dersom den trygdede gjenopptar arbeidet før 
det er gått åtte uker, settes varigheten av ar
beidsuførheten igjen til null. Dette gjelder 
selv ved helt kortvarige gjenopptak av arbei0 

det. 
Etter lovens§ 3-12 nr. 4 kan departementet 
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gi forskrifter om ordningen med sykmelding 
II, og herunder gi bestemmelser om i hvilke 
tilfeller sykepenger kan utbetales utover åtte 
uker uten at det foreligger slik legeerklæring 
som nevnt i nr. 1 andre ledd. 

Departementet har gitt forskrifter om syk
melding II den 18. februar 1988. Forskriftenes 
§ 1 lyder: 

«Sykefravær som varer utover 8 uker, må 
dokumenteres ved særskilt legeerklæring -
sykmelding IL I erklæringen skal legen gi en 
vurdering av mulig-hetene for at vedkom
mende kan bli arbeidsfør igjen og videre be
handlingsopplegg, jf. lovens§ 3-12 nr. 1 annet 
ledd. Legen skal herunder gi en begrunnet 
funksjonsvurdering i forhold til aktuelt ar
beid. 

Sykmelding II skal være mottatt i trygde
kontoret før sykepenger utover 8 uker kan 
utbetales, jf. likevel bestemmelsene i §§ 2-4.» 

Etter . forskriftsbestemmelsene ser det ut 
som om de gjelder utbetaling av sykepenger 
og ikke vilkårene for fortsatt rett til sykepen
ger. Dersom sykmelding II ikke blir gitt innen 
fristen på åtte uker, vil utbetalingen av syke
pengene bli stoppet automatisk, bortsett fra i 
de unntakstilfellene som er nevnt i forskrifte
nes §§ 2 til 4. Se beskrivelsen av disse situasjo
nene nedenfor i merknadene. Dersom den 
særskilte sykmeldingen blir levert på et se
nere tidspunkt og de medisinske vilkårene for 
rett til sykepenger fortsatt er oppfylt, vil syke
penger bli utbetalt med tilbakevirkning. 

I praksis blir således ordningen med syk
melding II ansett for å være en ordning som 
gir adgang for trygdemyndighetene til å 
stoppe en løpende utbetaling av sykepenger. 
Det vil neppe skje i praksis at en trygdet kla
rer å skaffe seg en vanlig sykmelding, men 
ikke sykmelding IL I de tilfellene den tryg
dede ikke får en lege til å fylle ut sykmelding 
II, vil det skyldes at legen ikke vil dokumen
tere arbeidsuførheten. I disse tilfellene forelig
ger det heller ikke rett til sykepenger lenger. 

Etter § 2 i forskriftene kan sykepenger utbe
tales etter åtte uker på grunnlag av vanlig 
sykepengeattest uten at sykmelding II forelig
ger, dersom pasienten er innlagt i helseinstitu
sjon. 

Etter § 3 i forskriftene kan sykepenger utbe
tales også dersom trygdekontoret allerede har 
kjennskap til at den trygdede har en så alvor
lig lidelse at vedkommende antakelig ikke vil 
bli arbeidsfør igjen. 

Sykepenger kan utbetales uten at sykmel
ding II foreligger også dersom legen er for
hindret fra å skrive slik sykmelding «på grunn 
av uforutsett fravær fra arbeidet eller andre 
spesielle forhold». Trygdekontoret skal da 
fastsette en ny frist for innlevering av sykmel-

ding II. Er legen fortsatt forhindret, må pasi
enten søke en annen lege. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd første punktum presi

serer at retten til sykepenger avhenger av at 
arbeidsuførheten dokumenteres med legeer
klæring. Forslaget er i samsvar med gjeldende 
rett, se lovens § 3-12 nr. 1 første ledd. 

I utkastets første ledd andre punktum er det 
foreslått et unntak fra kravet om dokumenta
sjon. Forslaget svarer til gjeldende rett. Se 
lovens§ 3-12 nr. 2 første ledd første punktum. 

Etter utkastets andre ledd første punktum 
kan ikke en legeerklæring godtas for tidsrom 
før medlemmet ble undersøkt av lege, det vil 
si sykmeldingstidspunktet. Forslaget går i dag 
fram av bestemmelsen i § 3-12 første ledd. 

Formålet med formuleringen i utkastet er å 
få fram at arbeidsuførheten etter hovedrege
len må bekreftes med legeerklæring. Unntak 
fra denne hovedregelen finnes i utkastets 
første ledd andre punktum og andre ledd 
andre punktum. Andre unntak fra dokumen
tasjonsplikten foreslår vi ikke. 

Utvalget foreslår at betegnelsen «legeerklæ
ring» skal brukes om alle former for erklæring 
fra lege. Vi mener språkbruken i dag er noe 
forvirrende, siden det brukes forskjellig beteg• 
nelse på legeerklæring gitt i arbeidsgiverpe
rioden og legeerklæring gitt i den perioden 
trygden skal yte sykepengene. Videre brukes 
det forskjellige betegnelser på erklæringer 
gitt i den perioden trygden skal yte sykepen
gene. I de første åtte ukene trygden yter syke
penger, kalles legeerklæringen sykepengeat
test. Etter at det er gått åtte uker, kalles lege
erklæringen sykmelding II. 

Utkastets andre ledd andre punktum åpner 
adgang til å godta legeerklæringer for tidsrom 
før lege er søkt, dersom medlemmet har vært 
forhindret fra å søke lege og det godtgjort at 
vedkommende har vært arbeidsufør fra et tid
ligere tidspunkt. I slike tilfeller må legen gi 
en særskilt begrunnelse for tiden før lege ble 
søkt. Forslaget er i samsvar med gjeldende 
rett. 

Etter utkastets tredje ledd er det etter åtte 
ukers arbeidsuførhet en forutsetning for fort
satt rett til sykepenger at det foreligger en 
særskilt melding fra lege med en vurdering 
av situasjonen. Forslaget er i samsvar med 
gjeldende rett. 

Utkastets fjerde ledd har noen bestemmel
ser der det er gjort unntak fra utkastets tredje 
ledd. Etter fjerde ledd kreves det ikke sær
skilt melding fra lege etter åtte ukers arbeid
suførhet dersom medlemmet er innlagt i hel
seinstitusjon, dersom legen er forhindret fra å 
skrive meldingen, eller dersom lidelsen er så 
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alvorlig at en ikke kan regne med at medlem
met blir arbeidsfør igjen. 

Unntakene i fjerde ledd er begrenset til til
feller der det er lett for trygdekontoret å kon
statere at medlemmet fortsatt er arbeidsufør, 
eller at legen er forhindret. 

I to av unntakene dreier det seg imidlertid 
bare om en utsettelse. Det gjelder når med
lemmet som er innlagt i helseinstitusjon, og 
når legen er forhindret fra å skrive melding. 
I disse tilfellene kan det kreves melding når 
enten medlemmet er skrevet ut av helseinsti
tusjonen eller legen ikke lenger er forhindret. 
Hensikten med unntaksbestemmelsen er da 
falt bort. Forslaget i fjerde ledd er i samsvar 
med gjeldende rett. 

Utkastets § 4-6 Medlemmets medvirkning 
Retten til sykeperiger faller bort dersom 

medlemmet uten rimelig grunn unnlater å 
rette seg etter legens råd. Det samme gjelder 
dersom medlemmet opptrer på en måte som 
han eller hun bør forstå kan forverre helsetil
standen eller forlenge arbeidsuførheten. 

Merknader 
Utkastet svarer stort sett til bestemmelsene 

i lovens § 14-8 andre ledd. 

Innledning 
Syketrygdloven 2. mars 1956 hadde en til

svarende bestemmelse i§ 77. Der het det blant 
annet at trygdekassen helt eller delvis kunne 
nekte stønad til trygdede som uten rimelig 
grunn ikke etterkom legens råd. 

Da syketrygden ble tatt inn i folketrygdlo
ven i 1970, ble bestemmelsen plassert i lovens 
§ 14-8. Folketrygdloven hadde tidligere en til
svarende bestemmelse i § 15-7. Departemen
tet uttalte at bestemmelsen systematisk passet 
best i kapittel 14. Samtidig ble kapittelover
skriften endret, og det ble presisert at kapitlet 
også omhandlet «Begrensning og tap av rettig
heter». Paragrafens andre ledd ble dessuten 
utvidet til også å omfatte stønad etter kapit
lene 2, 3 og 11. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 14-8 lyder: 

«Krav om ytelser etter denne lov kan avslås 
og tilkjente ytelser kan tilbakeholdes helt el
ler delvis dersom den trygdede mot bedre vit
ende gir uriktige opplysninger eller fortier 
vesentlige opplysninger av betydning for ret
tigheter og plikter etter denne lov, eller uten 
rimelig grunn unnlater å etterkomme påbud 
som er gitt i eller med hjemmel av denne lov. 

Det samme gjelder .hvis en trygdet som op
pebærer stønad etter kapittel 2, 3, 5, 8 eller 
11, uten rimelig grunn unnlater å etterkomme 
legens råd, nekter å gjennomgå attføring.eller 
gjør seg skyldig i grov skjødesløshet med hen-
syn til sin helse.» . 

Etter § 14-8 andre ledd kan ytelser avslås 
helt eller tilbakeholdes når en person som 
oppebærer stønad etter kapittel 2, 3, 5, 8 eller 
11 «uten rimelig grunn unnlater å etterkomme 
legens råd, nekter å gjennomgå attføring eller 
gjør seg skyldig i grov skjødesløshet med hen
syn til sin helse». 

På bakgrunn av enkelte ankesaker etter den 
gamle syketrygdloven · § 77 drøfter Erling 
Moss i to artikler i Sosial Trygd for 1974 (side 
208 f. og 261 f.) hva som kan anses som «rime
lig grunn». Han konkluderer med at den tryg
dedes egen vurdering av hans eller hennes 
eget sykdomstilfelle og de tiltak han eller hun 
mener er adekvat behandling, ikke gir «rime
lig grunn» til å unnlate å etterkomme trygde
kontorets og legens påbud når disse påbudene 
går ut på noe annet. Det samme gjelder den 
trygdedes personlige sympatier og antipatier 
overfor spesielle leger og helseinstitusjoner. 
Dernest skal det nokså mye til for at det skal 
anses som rimelig grunn at det ikke «passer» 
for den trygdede å bli innlagt på sykehus. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har i utkastets kapittel 20 om saks

behandling drøftet innholdet i folketrygdlo
ven § 14-8 andre ledd og kommet til at para
grafen i hovedsaken er unødvendig. Vi viser 
til merknadene bakerst i utkastets kapittel 20. 
Utvalget har der tatt inn en oversikt over en 
del bestemmelser i blant annet lovens kapittel 
14 som vi foreslår skal oppheves. 

Når det gjelder retten til sykepenger, må det 
sondres mellom skjødesløshet før og etter at 
vedkommende ble syk. Sykepenger bør for 
eksempel ikke nektes selv om en sykdom el
ler skade skyldes hasardiøs sportsutøvelse, 
råkjøring, røyking eller lignende. 

Men sykepenger bør• nektes · en person som 
ikke retter seg etter legens råd etter at han 
eller hun et blitt syk. Som eksempel kan nev
nes at en sykmeldt person ble nektet sykepen
ger i en uke fordi vedkommende hadde del
tatt i et orienteringsløp til tross for at sykmel
dingen skyldtes skade i et kne. På bakgrunn 
av opplysninger fra Rikstrygdeverket har ut
valget imidlertid inntrykk av at trygdekonto
rene er tilbakeholdne med å nekte stønad i 
slike tilfeller. 

Bestemmelsen i lovens § 14-8 andre ledd 
har først og fremst selvstendig betydning når 
det gjelder nekting av framtidige løpende 
ytelser som et medlem ellers ville ha krav på. 
Bestemmelsen har således betydning som 
opphørsbestemmelse. 

Selv nekting av sykepenger for kort tid kan 
få alvorlige konsekvenser for den enkelte. 
Utvalget har formulert bestemmelsen slik at 
retten til sykepenger skal falle bort dersom 
medlemmet «uten rimelig grunn» unnlater å 
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rette seg etter legens råd. Ved vurderingen . av 
om medlemmet skal anses å ha rimelig grunn 
til ikke å følge legens råd, må det tas hensyn 
til sykdommens karakter og behandlingens 
eventuelle ulemper; Utvalget vil presisere · at 
utkastet først og fremst tar sikte på personer 
som er klart forsømmelig. Bestemmelsen bør 
for øvrig brukes forsiktig; Utvalget har dess
uten presisert at retten til sykepenger kan 
falle bort dersom vedkommende er skjødesløs 
med sin helse. 

utkastets § 4-7 Opphold i Norge/ i utlandet 
Det er et vilkår for rett til sykepenger at 

medlemmet oppholder seg i Norge. 
Likevel ytes det sykepenger i utlandet til 

a) en person som er medlem etter § 2·9, 2-10 
· eller 2-12, 

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

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
også ellers få sykepenger i en begrenset peri
ode under opphold i utlandet. Han eller hun 
må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke vil 
forverre helsetilstanden eller forlenge arbeids
uførheten. 

Merknader 
Utkastet svarer i det vesentligste til den 

gjeldende lovs § 3-3 nr. 3 om sykepenger un
der opphold utenfor riket. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-3 nr. 3 lyder: 

«Sykepe~ge.r t1:nder opphold ~tenfor riket 
ytes bare tiI trygdet som nevnt 1. ~ 2-8 nr. 1 
og til trygdet som er innla_g-1; i helsemstitusjon 
for trygdens regning eller rår oppholdet godt
gjort etter overenskomst med annet land. 

Det kan gjøres unntak fra denne bestem
melse når s~rlige grunner gjør det rimelig». 

Etter gjeldende rett er hovedregelen at det 
ytes sykepenger bare til personer som opphol
der seg i Norge. Etter bestemmelsene i lovens 
§ 3-3 nr. 3 er det gjort unntak for trygdede som 
nevnt i § 2-8 nr. 1, dvs. for sjøfolk i utenriks
fart, hyresøkende i utlandet og offentlige tje
nestemenn i utlandet . . 

Pasienter med ·revmatisme og psoriasis som 
deltar i godkjente behandlingsreiser til utlan
det, har rett til sykepenger i samme utstrek
ning som under sykehusopphold i Norge. 
Dette følger av praksis. 

Med hjemmel i lovens§ 2-8 nr. 1 tredje ledd 
kan departementet dessuten bestemme at 
også andre trygdede som oppholder seg i ut
landet skal være trygdet med rett til ·ytelser 

etter folketrygdloven § 2-8. Ved forskrifter 20. 
februar 1973 nr. 2 er det bestemt at den som 
midlertidig gjør tjeneste i utlandet, har rett til 
sykepenger i utlandet dersom tjenesten varer 
mindre enn seks måneder. 

Videre ytes det sykepenger til personer som 
er innlagt i sykehus i utlandet for trygdens 
regning, se den gjeldende lovs § 2-9. 

Rett til sykepenger har også personer som 
får sykehusoppholdet dekket etter overens
komst med et annet land. Dette følger av lo
vens § 3-3 nr. 3. For tiden er det inngått avta
ler med de øvrige nordiske land, med Storbri
tannia, Nord-Irland og Portugal om dekning 
av utgifter til sykehjelp under midlertidig 
opphold i disse landene. 

Etter den nordiske sykehjelpsoverenskoms
ten skal det ytes sykepenger under opphold i 
et av de andre nordiske landene. 

Også ved yrkesskade utbetales det sykepen
ger under opphold i utlandet. Se folketrygdlo
ven § 3-17 bokstav c. 

Etter den gjeldende lovs § 3-3 nr. 3 kan det 
dessuten gis dispensasjon fra bestemmelsen 
om at sykepenger ikke skal ytes under opp
hold i utlandet. 

Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
03-00 av 11. juli 1986, side 20 og 21, skal unn
taksbestemmelsen praktiseres forholdsvis 
strengt. Rikstrygdeverket presiserer at lovens 
hovedregel om opphold i riket gjelder både i 
de tilfellene en trygdet blir arbeidsufør under 
et utenlandsopphold, og i de tilfellene en tryg
det er arbeidsufør når vedkommende reiser til 
utlandet. Etter Rikstrygdeverkets retningslin
jer skal dispensasjon ikke gis dersom den 
trygdede blir syk under opphold i utlandet. 

Videre presiseres det i rundskrivet at det 
må foreligge en «særlig grunn» som gjør det 
rimeligmed dispensasjon. Det er ikke tilstrek
kelig for dispensasjon at det ikke kan betviles 
at den trygdede er eller vil være arbeidsufør 
under utenlandsoppholdet. Dispensasjon skal 
dessuten bare gis for en tidsbegrenset periode. 

Etter Rikstrygdeverkets retningslinjer skal 
dispensasjon vesentlig gis til personer som 
allerede er sykmeldt i Norge på grunn av en 
sykdom som klart tilsier en lengre tids syk
melding. Sykdommen må dessuten være av 
en slik art at et utenlandsopphold ikke kan · 
forverre sykdommen eller forlenge sykmel
dingsperioden. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd er nytt og presiserer 

at sykepenger etter hovedregelen skal ytes til 
medlemmer som oppholder seg i Norge. Dette 
går ikke klart fram av lovteksten i dag, og 
utvalget foreslår at hovedregelen kommer til 
uttrykk i første ledd. 
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Det gjelder imidlertid en rekke unntak fra 
denne hovedregelen. Disse unntakene er om
talt i utkastets andre og tredje ledd. 

Utkastets andre ledd bokstav a gjelder per
soner som befinner seg i utlandet på sykmel
dingstidspunktet. Personer som nevnt i utkas
tets andre ledd bokstav b kan være bosatt 
enten i utlandet eller i Norge. Utkastets tredje 
ledd gjelder personer som vanligvis er bosatt 
eller arbeider i Norge, men som reiser til ut
landet mens de er sykmeldte. 

I utkastets kapittel 2 om folketrygdens med
lemmer har utvalget gjort nærmere rede for 
hvem som i dag er trygdet i utlandet. I utkas
tets kapittel 13 om stønad ved helsetjenester 
er det videre gjort rede for hvem som i dag 
har rett til såkalt utvidet stønad til helsetje
nester under utenlandsopphold. Vi viser til 
framstillingen av gjeldende rett og utvalgets 
forslag i §§ 2-9, 2-10, 2-12 og 13-26. 

Lovteksten ville bli for omfattende hvis hele 
personkretsen skulle gjengis i utkastet her. I 
utkastets andre ledd bokstav a har utvalget 
derfor nøyd seg med å henvise til bestemmel
sene i utkastets §§ 2-9, 2-10 og 2-12, der de 
personer som har sykepengerettigheter i ut
landet er omtalt. 

Utkastets andre ledd bokstav b står i dag i 
lovens § 3-3 nr. 3. 

Uttrykket «trygdens regning» som er brukt 
i den gjeldende lov, foreslår vi erstattet med 
«norsk offentlig regning». Denne betegnelsen 
passer bedre i dagens situasjon, der det gis 
rammebevilgninger over trygdebudsjettet til 
fylkeskommunene. Som regel skal utgiftene 
til sykehusopphold i utlandet dekkes etter 
bestemmelsene i utkastets § 13-26. Men hvis 
en person blir sendt til utlandet for behand
ling, kommer ikke bare folketrygdlovens be
stemmelser til anvendelse. I slike tilfeller dek
ker fylkeskommunen via rammetilskottet de
ler av behandlingsutgiftene med et beløp som 
svarer til det den antar at. behandlingen ville 
ha kostet her i landet, mens merutgiftene dek
kes direkte over folketrygdens budsjett. Be
grepet offentlig regning som nyttes i utkastet 
her, skal omfatte alle av de situasjonen som 
er beskrevet. 

Sykepenger i utlandet ytes også til den som 
er arbeidsufør som følge av en yrkesskade. 
Vi viser til særbestemmelser om yrkesskade i 
utkastets § 4-4 7. 

Utkastets tredje ledd svarer til den någjeld
ende lovs§ 3-3 nr. 3 andre ledd, som gir hjem
mel til å dispensere fra bestemmelsen om sy
kepenger i utlandet når særlige grunner gjør 
det rimelig. Av informasjonshensyn finner 
utvalget det hensiktsmessig åta inn kriteriene 
direkte i loven. Se for øvrig beskrivelsen av 
gjeldende rett foran. 

utkastets § 4-8 Sykepengegrunnlag 
Sykepengegrunnlaget er den inntekten som 

sykepengene skal regnes ut etter. 
Arsinntekt over seks ganger grunnbeløpet 

regnes ikke med i sykepengegrunnlaget. 
Når trygden yter sykepenger, utgjør syke

pengegrunnlaget pr. dag 11260 av sykepenge
grunnlaget pr. år. 

Bestemmelser om fastsetting av sykepenge
grunnlaget står i §§ 4-24, 4-25, 4-26 og 4-30, 
§ 4-33 fjerde ledd og § 4-40 fjerde ledd. 

Merknader 
Utkastet svarer til de generelle hovedbe

stemmelsene om inntektsgrunnlaget for be
regning av sykepenger (sykepengegrunnla
get) i den gjeldende lovs § 3-4. 

Gjeldende rett 
Den gjeldende lovs § 3-4 lyder: 

«Inntektsgrunnlaget for fastsetting av syke
penger er følgende: 
a) Til trygdet som arbeider i annens tjeneste 

for lønn eller annen godtgjørelse som 
nevnt i § 6-4 første ledd nr. 1 ytes sykepen
ger på grunnlag av inntekten i arbeidsfor
holdet. Ved fastsettelsen av inntekten leg
ges til grunn den gjennomsnittlige arbeids
inntekt i de siste fire uker før arbeidsufør
heten inntrådte. 

Departementet gir nærmere forskrifter 
om fastsetting av inntektsgrunnlaget og 
kan herunder bestemme at sykepenger 
skal ytes etter dem trygdedes antatte fak
tiske årsinntekt dersom denne avviker ve
sentlig fra arbeidsinntekten før arbeidsu
førhetens inntreden. 

Rett til å få sykepenger beregnet etter 
denne bestemmelse har den trygdede til 
og med første søndag kl. 24 etter at arbeids
forholdet er opphørt. 

b) Til trygdet som har ervervsinntekt som 
nevnt i§ 6-4 første ledd nr. 2 ytes sykepen
ger på grunnlag av antatt årlig arbeidsinn
tekt. Departementet gir nærmere forskrif
ter om fastsetting av inntekten. 

c) Til trygdet som utenfor tjenesteforhold har 
inntekt som nevnt i § 6-4 første ledd, nr. 
1, bokstav a og b, ytes sykepenger på 
grunnlag av antatt årlig arbeidsinntekt. 

Til trygdet som samtidig eller i perioder har 
inntekt som nevnt i første ledd bokstavene a, 
b og c, ytes sykepenger på grunnlag av den 
årlige inntekt etter nærmere forskrifter fast-
satt av departementet. . 

Det ytes ikke sykepenger dersom inntekten 
pr. år er mindre enn 50 prosent av grunnbelø
pet etter § 6-2, jfr. dog § 3-6 nr. 2. 

Det ytes ikke sykepenger for den del av inn
tekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet 
etter § 6-2, jfr. dog § 3-6 nr. 2. 

Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige opp
ly~ninger om inntekten, fastsettes den ved 
skJønn. 

Departementet kan bestemme at grupper av 
trygdede i visse. distrikter eller. i hele riket 
skal få sykepenger beregnet etter en bestemt 
normert inntekt, uten hensyn til den enkeltes 
faktiske arbeidsinntekt.» 
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Sykepengegrunnlaget er den inntekten som 
legges til grunn ved beregningen av sykepen
gene. I loven brukes både betegnelsen «syke
pengegrunnlaget» og betegnelsen «inntekts
grunnlaget». I praksis bruker man stort sett 
betegnelsen «sykepengegrunnlaget». 

Lovens § 3-4 første ledd gir i bokstavene a 
til c hovedregelen og forskriftshjemmel for 
fastsetting av sykepengegrunnlaget for hen
holdsvis arbeidstakere, selvstendig nærings
drivende og oppdragstakere. Disse bestem
melsene har utvalget plassert som spesielle 
bestemmelser under de nevnte yrkeskatego
rier. Vi viser til merknadene til utkastets §§ 
4-24 til 4-26, 4-30 og 4-33. 

For arbeidstakere er lovens hovedregel at 
den gjennomsnittlige ukeinntekten i de siste 
fire ukene - i praksis kalt den aktuelle ukeinn
tekten - skal legges til grunn. Se lovens § 3-4 
bokstav a første ledd og forskrifter fastsatt 
med hjemmel i andre ledd. Den aktuelle uke
inntekten omregner en til årsinntekt ved å 
multiplisere den med 52. Vi viser til merkna
dene til utkastets §§ 4-24 til 4-26. Etter lovens 
§ 3°4 bokstav a tredje ledd har arbeidstakere 
rett til å få sykepenger beregnet på grunnlag 
av inntekten i arbeidsforholdet dersom de blir 
sykmeldt innen første søndag kl. 24 etter at 
arbeidsforholdet er opphørt. 

For selvstendig næringsdrivende legges 
vanligvis «antatt årlig inntekt» til grunn, Se 
folketrygdloven § 3-4 bokstav b og forskrifter 
fastsatt i medhold av denne bestemmelsen. 
Begrepet antatt årlig inntekt svarer til den 
pensjonsgivende årsinntekten, dvs. netto næ
ringsinntekt som nevnt i lovens § 6-4. Se også 
merknader til utkastets § 4-30. Det samme 
som for selvstendig næringsdrivende gjelder 
for oppdragstakere, se folketrygdloven § 3-4 
bokstav c og merknadene til utkastets§ 4-33. 

Enkelte særgrupper, f.eks. militærpersoner, 
sjømenn og arbeidsløse, får sykepengegrunn
laget fastsatt etter spesielle bestemmelser. 

Etter lovens § 3-4 andre ledd får personer 
med kombinerte inntekter, f.eks. personer 
som har både lønnsinntekt og næringsinntekt, 
fastsatt sykepengegrunnlaget ut fra den sam
lede årlige inntekten. Se merknader til utkas
tets §§ 4-35 til 4-37. 

Etter lovens § 3-4 tredje ledd ytes det ikke 
sykepenger dersom inntekten pr. år er mindre 
enn 50 prosent av grunnbeløpet, Dette følger 
av folketrygdloven § 3-4 tredje ledd. Se også 
merknader til utkastets § 4-2. 

Etter lovens § 3-4 fjerde ledd ytes det ikke 
sykepenger for den del av inntekten som over
stiger seks ganger grunnbeløpet. Pr. 1. mai 
1989 utgjør dette såkalte inntektstaket 196 200 . 
kroner. Inntektstaket er det samme uten hen~ 
syn til dekningsgraden for sykepenger, dvs. 

uten hensyn til om dekningsgraden er 100 
prosent som for arbeidstakere eller 65 prosent 
som for selvstendig næringsdrivende i den 
obligatoriske sykepengeordningen. Deknings
graden beregnes i prosent av det fastsatte sy
kepengegrunnlaget. 

Når trygden yter sykepenger, fordeles syke
pengegrunnlaget på det antall dager som det 
kan ytes sykepenger for i løpet av et år (syke
pengedager). Sykepenger fra trygden ytes for 
«alle dager unntatt lørdager og søndager», se 
den gjeldende lovs § 3-5 nr. 1 og merknader 
til utkastets § 4-9. Dette vil si at trygden yter 
sykepenger for fem dager pr. uke. Når trygden 
yter sykepenger, fordeles sykepengegrunnla
get derfor på 5 sykepengedager x 52 = 260 
sykepengedager. 

Etter lovens § 3-4 femte ledd skal inntekten 
(dvs. sykepengegrunnlaget) fastsettes ved 
skjønn dersom det ikke foreligger tilstrekke
lige opplysninger. Dette er spesielt aktuelt for 
nyetablerte selvstendig næringsdrivende eller 
andre som er i en endret arbeidssituasjon. 

I paragrafens siste ledd er det hjemmel for 
departementet til å bestemme at grupper av 
trygdede i visse distrikter eller i hele riket 
skal få sykepenger beregnet etter en bestemt 
normert inntekt, uten hensyn til den enkeltes 
faktiske arbeidsinntekt. Foreløpig er det bare 
truffetvedtak om normert inntekt for statslo
ser. Vi viser til forskriftene om fastsetting av 
normert inntekt for statsloser, gitt den 15. 
april 1980. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er hensiktmessig å ha 

en generell bestemmelse om sykepenge
grunnlaget. Det vil lette oversikten og gi god 
informasjon. 

Utkastets første ledd omtaler hva som skal 
forstås med uttrykket sykepengegrunnlaget. 
Det er definert som den inntekten sykepen
gene skal regnes ut etter. Viktige begreper 
som stadig går igjen i lovteksten, bør etter 
utvalgets mening defineres i selve loven. Sy
kepengegrunnlaget er et sentralt begrep i sy
kepengekapitlet. Videre er det en forenkling 
bare å nytte en betegnelse. Utvalget foreslår 
betegnelsen «sykepengegrunnlaget», da det er 
den som i praksis brukes i dag. Den gir dess
uten god informasjon. 

I utkastets andre ledd har utvalget tatt inn 
bestemmelsen om inntektstaket, som i dag 
står i lovens § 3-4 fjerde ledd. 

Etter utkastets tredje ledd skal sykepenge
grunnlaget pr. dag utgjøre 1/260 av sykepen
gegrunnlaget pr. år når trygden yter sykepen
gene. Forslaget svarer til bestemmelsene i den 
gjeldende lovs § 3-5 nr. l andre ledd, jf. § 3-4 
bokstava. 
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I utkastets fjerde ledd er det tatt inn henvis
ninger til hvor i utkastet de forskjellige be
stemmelser om fastsetting av· sykepenge
grunnlaget er plassert. Utvalget mener dette 
er hensiktsmessig av informasjonshensyn. 

utkastets § 4-9 Sykepengedager 
Trygden yter sykepenger for alle dagene i 

uken unntatt lørdag og søndag. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs § 3-5 nr. 1 om sykepenger fra 
trygden til arbeidstakere og til bestemmelser 
i lovens§ 3-10 nr. 1 om sykepenger fratryg
den til selvstendig næringsdrivende. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-5 nr. 1 andre ledd ly

der: 

«Sykepenger fra trygden ytes for alle dager 
unntatt lørdager og søndager regnet fra og 
med den første hele fraværsdag etter at ar
beidsuførheten inntrer i hvert enkelt tilfelle.» 

Bestemmelsen gjelder ikke i arbeidsgiver
perioden, der utbetalingsdagene reguleres av 
den gjeldende lovs § 3-6 nr. 3 andre ledd. Se 
utkastets § 4-15 fjerde ledd. 

Lovens § 3-10 nr. 1 andre ledd lyder: 

«Sykepenger utbetales for alle dager unntatt 
lørdager og søndager, dog ikke for de første 
14 dager, lørdager og søndager innbefattet, 
regnet fra og med den dag arbeidsuførheten 
inntrer, jfr. § 3-12.» 

Etter de gjeldende bestemmelser yter tryg
den sykepenger for alle dager unntatt lørdager 
og søndager. 

Bestemmelsen om fem sykepengedager pr. 
uke ble endret ved lov 17. desember 1982 nr. 
95., som trådte i kraft 1. januar 1983. Før dette 
var det seks sykepengedager pr. uke. Vi viser 
til Ot.prp. nr. 12 for 1982-83. 

I proposisjonen viser en til at ordningen 
med seks sykepengedager i uken skriver seg 
fra den tiden da seks dagers arbeidsuke var 
det vanlige. Den gang var det samsvar mellom 
bestemmelsene om sykepengedager .når syke
pengene skulle ytes fra trygden, og omfanget 
av arbeidsplikten i arbeidslivet. I forbindelse 
med arbeidsmarkedsstatistikken for 1978 viste 
det seg at 70 prosent av alle heltidsansatte 
lønnstakere arbeidet dagtid fra mandag til fre
dag. Bare 10 prosent hadde seks dagers uke. 

Sykepengereformen i 1978, som hadde til 
formål å yte «full lønn» under sykdom til ar
beidstakere, kom ganske snart i konflikt med 
prinsippet om seks sykepengedager i uken. 

I arbeidsgiverperioden plikter arbeidsgi
verne bare å betale sykepenger for dager da 
lønn skulle ha vært utbetalt, se lovens § 3-6 
nr. 3 andre ledd. I arbeidsgiverperioden blir 
det således samsvar mellom lønnsdager og 
sykepengedager. 

I en overgangsperiode rett etter at trygden 
har begynt å yte sykepenger, kan det imidler
tid bli overkompensasjon eller underkompen
sasjon. Dette vil skje når arbeidstakeren ikke 
har vanlig arbeidstid. Spesielt for skiftarbei
dere med konsentrerte arbeids- og friperioder 
kan størrelsen på sykepengene fra trygden 
avvike betydelig fra det faktiske inntektstapet. 

Arbeider vedkommende · eksempelvis an
nenhver uke, vil trygden yte sykepenger for 
alle virkedagene i begge ukene, men størrel
sen av sykepengene pr. dag vil bare utgjøre 
«halv daglønn». Er en person arbeidsufør i tre 
uker, eller bare delvis arbeidsufør, vil det bli 
overkompensasjon eller underkompensasjon. 
Er en person arbeidsufør i fire uker, vil kom
pensasjonen blir riktig. 

For personer som arbeider lørdager og søn
dager med helligdagstillegg, vil den høyere 
lønnen disse dagene medføre en høyere dag
sats når trygden skal yte sykepenger fra man
dag til fredag. 

For selvstendig næringsdrivende m.fl. som 
har varierende inntekter i og utenfor «seson
gen», vil kompensjonsnivået variere som for 
skiftarbeidere. 

Det sies videre i proposisjonen at det ideelle 
selvsagt ville være en utbetalingsbestem
melse (et beregningssystem) som svarer til 
måten lønnen blir beregnet på. 

Av administrative årsaker er det imidlertid 
umulig å innføre et beregningssystem for sy
kepenger fra trygden som svarer til de for
skjellige beregningsmåter for lønn. 

På denne bakgrunn ble det vedtatt at syke
penger fra trygden skulle ytes for fem syke
pengedager pr. uke. Dermed vil sykepengene 
fra trygden i størst mulig utstrekning svarer 
til vanlig lønn. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til gjeldende rett, men be

stemmelsen er noe omformulert. Utvalgets 
forslag gjelder generelt for sykepenger som 
gis fra trygden. Bestemmelsen gjelder ikke for 
sykepenger i arbeidsgiverperioden. Utkastets 
§ 4-15 fjerde ledd omhandler hvilke dager en 
arbeidsgiver plikter å betale sykepenger for. 

Etter utkastets § 4-9 skal trygden yte syke
penger for alle dagene i uken unntatt lørdag 
og søndag. De dagene trygden kan yte syke
penger for, kalles sykepengedager. Utvalget 
har satt denne betegnelsen i parentes i lov
teksten. Da kan vi bruke uttrykket «sykepen-
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gedager» ellers i lovteksten uten å forklare hva 
det innebærer. 

Utkastets § 4-10 Antall sykepengedager 
Når et medlem har mottatt sykepenger fra 

trygden i til sammen 250 sykepengedager i de 
tre siste årene, opphører retten til sykepenger 
fra trygden. 

Et medlem · som i 26 uker ikke har mottatt 
sykepenger fra trygden, overgangsstønad ved 
sykdom eller hel uførepensjon, kan igjen få 
rett til sykepenger fra trygden i 250 sykepen
gedager. 

Til et medlem som mottar gradert alders
pensjon, ytes det sykepenger bar~ i 90 sykepen
gedager, se§ 4-44. Bestemmelsen i andre ledd 
om ny. rett til sykepenger gjelder tilsvarende. 

Merknader 
Utkastet svarer i det alt vesentlige til be

stemmelsene i den någjeldende lovs § 3-12 
A. Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
foreslå en særskilt paragraf om hvor mange 
dager det kan ytes sykepenger fra trygden. · 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-12 A lyder: 

«Sykepenger fra trygden ytes i inntil 250 
dager/50 uker. I tilfelle der trygden yter syke
penger i de første to ukene, ytes sykepenger 
likevel i inntil 52 uker. · 

Har den trygdede vært helt arbeidsfør i 
minst 26 uker siden han fikk sykepenger fra 
trygden, begynner en ny stønadsperio<le som 
nevnt i første ledd å løpe. 

Når opptjeningsperioden for ny sykepenge
rett beregnes, skal det ses bort fra sykefravær 
i arbeidsgiverperioden(e) og i ventetiden for 
selvstendig næringsdrivende, oppdragstakere 
og inaktive m.fl. jfr.§ 3-10, § 3-18 A og§ 3-18. 
Dette gjelder seiv om den trygdede har mot
tatt sykepenger fra tilleggstrygd etter § 3-10 
nr. 2 og ~ 3-18 A. 

Lønn under s;ykdom eller sykepenger som 
utbetales av militærvesenet, likestilles med 
sykepenger etter første ledd.» 

Med uttrykket «250 dager» menes her antall 
dager sykepenger kan ytes fra trygden, dvs. 
sykepengedager. Etter bestemmelsene i den 
gjeldende lovs § 3-5 nr. 1 og § 3-10, yter tryg
den sykepenger for de fem første virkedagene 
i uken. Vi viser til merknadene til utkastets § 
4-9 om sykepengedager foran. En periode på 
250 dager svarer da til 50 uker. 

De 250 sykepengedagene kan løpe sammen
hengende eller kan være sammensatt av at
skilte sykefravær. 

Uttrykket «fra trygden» i lovens § 3-12 A i 
første og andre ledd viser at man ikke skal ta 
hensyn til sykepenger som ytes fra arbeidsgi
veren. Man skal heller ikke ta hensyn til da
ger som trygden refunderer sykepenger for til 
arbeidsgiveren etter bestemmelsene i§ 3-7 om 
kronisk syke m.m. eller bestemmelsene i § 3-8 

om forsikring mot arbeidsgiverens ansvar for 
sykepenger. 

For selvstendig næringsdrivende m.fl. ses 
det bort fra dager med arbeidsuførhet som 
faller i karenstiden på 14 dager i de tilfellene 
det ikke skal ytes sykepenger fra trygden, 
fordi det ikke er tegnet forsikring med syke
pengedekning fra første sykedag, og arbeidsu
førheten dermed ikke blir vurdert av trygde
etaten. Sykepenger som ytes til selvstendig 
næringsdrivende og oppdragstakere som har 
tegnet tilleggstrygd for de første 14 dagene, 
regnes som sykepenger «fra trygden», og vil 
dermed heller ikke bryte opptjeningstiden på 
26 uker. Se Ot.prp. nr. 7 for 1988-89 og Ot. 
prp.nr. 19 for 1989-90. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer i det vesentligste til gjeld

ende bestemmelser og praksis. Men bestem
melsene er noe omformulert. 

Den gjeldende lovs§ 3-12 siste ledd innehol
der en bestemmelse om at lønn under sykdom 
eller sykepenger som utbetales av militærve
senet, skal likestilles med sykepenger fra tryg
den. Denne bestemmelsen foreslår vi sløyfet 
som unødvendig. Det er ikke nødvendig å 
nevne personer i Forsvarets tjeneste særskilt, 
da de er offentlige tjenestemenn på linje med 
andre statsansatte. 

Utvalget har i utkastets § 4-10 samlet be
stemmelsene som regulerer omfanget av ret
ten til sykepenger fra trygden. 

Etter utkastets første l~dd skal retten til sy
kepenger fra trygden opphøre når et medlem 
har mottatt sykepenger fra trygden i til sam
men 250 sykepengedager i de tre siste årene. 

I dag bruker trygdeetaten uttrykk som «·sy
kepengetiden» og «sykepengeperioden». Det 
er mer informativt å bruke uttrykket «syke
pengedager». «Sykepengedager» er definert i 
utkastets§ 4-9. Utvalget mener det er misvis
ende å snakke om en periode eller perioder 
som det ytes sykepenger i. Det er antallet stø
nadsdager som skal legges sammen, og dette 
antallet er begrenset til 250. Utvalget har for
mulert bestemmelsen som en opphørsbestem
melse. 

Det er i dag ikke gitt noen bestemmelser 
om hvilket tidsrom det her dreier seg om. Av 
praktiske hensyn har utvalget foreslått at det 
bare skal regnes med sykepengedager i de tre 
siste årene. Denne begrensningen vil lette ar
beidet for trygdeetaten, fordi den da slipper å 
sjekke stønadstilfeller som ligger langt tilbake 
i tiden. Begrensningen vil dessuten øke retts
sikkerheten for medlemmene, i og med at de 
selv har mulighet til å skaffe seg oversikt over 
hvor mange sykepengedager de har tatt ut i 
de tre siste årene. 

Utvalget mener det er mest hensiktsmessig 
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alltid å gå tre år tilbake i tiden, i stedet for å 
regne med hele kalenderår. 

Utkastets andre ledd regulerer når et med
lem igjen har rett til sykepenger fra trygden. 
I dag snakker man om opptjening av en ny 
sykepengeperiode. I og med at vi ikke ellers 
i utkastet bruker begrepet sykepengeperiode, 
har vi her benyttet formuleringen «kan igjen 
få rett til sykepenger». 

Vilkåret for å opptjene rett til en ny syke
pengeperiode er i dag at den trygdede har 
vært helt arbeidsfør i 26 uker. Etter gjeldende 
rett skal det likevel ses bort fra arbeidsuførhet 
i arbeidsgiverperioden. Videre kan delvis ufø
repensjonerte få rett til sykepenger fra tryg
den dersom de har vært i arbeid i 26 uker. 
Det gjelder således ikke noe vilkår om at en 
må være helt arbeidsfør for å få rett til syke
penger fra trygden i nye 250 dager. På denne 
bakgrunn har utvalget omformulert lovteks
ten slik at den er mer i samsvar med gjeld
ende rett. Utvalgets forslag vil gi bedre infor
masjon ;enn dagens lovtekst. 

Utkastets tredje ledd omhandler medlem
mer som mottar alderspensjon. De som mottar 
gradert alderspensjon, har rett til sykepenger, 
men sykepenger fra trygden ytes bare i 90 
dager. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § 4-11 Graderte sykepenger 
Dersom medlemmet er delvis arbeidsufør, 

kan det ytes graderte sykepenger. Det er et 
vilkår at evnen til å utføre inntektgivende 
arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. Syke
penger etter denne bestemmelsen kan bare ytes 
på grunnlag av legeerklæring. 

Sykepengenes størrelse skal svare til reduk
sjonen i arbeidstid. Ved yrkesrettet attføring 
( se § 14-4) skal sykepengene svare til inntekts
tapet. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-2 

nr. 1 tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-2 nr. 1 tredje ledd ly

der: 

«Ved delvis arbeidsuførhet kan det ytes re
duserte sykepenger. Rikstrygdeverket kan gi 
nærmere regler om dette». 

Etter lovens § 3-2 nr. 1 tredje ledd kan det 
ytes reduserte sykepenger ved delvis arbeids
uførhet. Legen gir i tilfelle en såkalt gradert 
sykmelding. Ifølge Rikstrygdeverkets ret
ningslinjer skal sykepengene fastsettes i for
hold til graden av arbeidsuførhet. Etter hoved
regelen skal graden fastsettes i forhold til re
duksjonen i arbeidstid og ikke i forhold til 
reduksjonen i inntekt. Uføregraden fastsettes 

altså etter forskjellige prinsipper ved bereg
ningen av sykepenger og ved beregningen av 
uførepensjon. 

Ved bedriftsintern attføring kan det i dag 
imidlertid ytes for eksempel 50 prosent syke
penger i tillegg til halv lønn selv om ved
kommende arbeider full dag. Dette følger av 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom 03-00 av 11. 
juli 1986. 

For selvstendig næringsdrivende vil det ofte 
være hensiktsmessig med en gradert sykmel
ding. Dette gjelder særlig når diagnosen og 
næringens art gjør det mulig å utføre noe ar
beid, f.eks. administrasjon. For selvstendig 
næringsdrivende godtas vanligvis ikke en gra
dert sykmelding på under 50 prosent arbeid
suførhet, bl.a. på grunn av kontrollhensyn. 

Også for arbeidstakere blir graden av ar
beidsuførhet vanligvis satt til 50 prosent. 
Ifølge Rikstrygdeverkets retningslinjer godtas 
i dag arbeidsuførhet ned til 20 prosent. Det 
innebærer at en person kan være borte fra 
arbeidet en dag i uken. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 

ha en særskilt bestemmelse om graderte syke
penger. Utkastet svarer til bestemmelsen i den 
gjeldende lovs § 3-2 nr. 1 tredje ledd og prakti
seringen av den. 

Etter utkastets første ledd kan det ved del -
vis arbeidsuførhet ytes graderte sykepenger. 
Det er presisert at graderte sykepenger bare 
kan ytes på grunnlag av legeerklæring. For
slaget følger av den gjeldende lovs § 3-2 tredje 
ledd nr. 1 og av Rikstrygdeverkets retnings
linjer. 

Det er stilt som vilkår for rett til graderte 
sykepenger at evnen til å utføre inntektsgiv
ende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent. 
Forslaget svarer til gjeldende praksis. 

Utkastets andre ledd omhandler beregnin
gen av de graderte sykepengene. Sykepenge
nes størrelse skal svare til reduksjonen i 
arbeidstid. Men ved yrkesrettet attføring skal 
sykepengene beregnes i forhold til inntektsta
pet. Forslaget svarer til Rikstrygdeverkets ret
ningslinjer. 

Utkastets § 4-12 Sykepenger etter fødsel og 
adopsjon 

Etter en fødsel har et medlem rett til syke
penger i stønadsperiodenfor fødselspenger (se 
§§ 5-3 og 5-4) dersom han eller hun er helt ute 
av stand til å ta seg av barnet på grunn av 
egen sykdom eller skade. 

Det samme gjelder i stønadsperioden for 
adopsjonspenger (se § 5-7). 

Sykepenger i stønadsperioden for fødsels
penger eller adopsjonspenger ytes fra trygden. 
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Bestemmelsen i § 4-3 om to ukers opptjenings
tid gjelder ikke. 

Merknader 
Bestemmelser om sykepenger i stedet for 

fødselspenger og omsorgspenger ved adop
sjon finnes i folketrygdloven § 3-21 nr. 3 og § 
3-21 A nr. 4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 3-21 nr, 3 første til tredje 

ledd lyder: 

«Ved arbeidsuførhet på grunn av. sykdom 
faller retten til fødselspenger bort og erstattes 
av sykepenger. Tidsrom nvor det utbetales 
sykepenger går til fradrag i stønadsperioden 
for fødse1spenger, jfr. likevel annet og tredje 
ledd. Når tidsrom med sykepenger går til fra
drag i stønadsperioden for fødselspenger, skal 
sykepenger for det tidsrom som svarer til den 
gjenværende del av fødselspengeperioden, 
ytes med det. samme beløp som fødselspen
gene. 

En kvinne som før fødselen blir arbeidsufør 
på grunn av sykdom mens hun ennå er· i ar
beid, har rett til sykepenger etter vanlige reg
ler fram til fødselen. Slike tidsrom går ikke 
til fradrag i fødselspengeperioden. 

Dersom kvinnen etter fødselen er helt av
skåret fra å dra omsorg for barnet på grunn 
av egen sykdom, faller retten til fødselspenger 
bort og erstattes av sykepenger. Fødselspen
gene tar igjen til å løpe fra og med den dag 
arbeidsuførheten opphører. Også dersom bar
net er innlagt i helseinstitusjon e.l. kan retten 
til fødselspenger utsettes.» 

Etter § 3-21 nr. 3 første ledd erstattes fød
selspengene av sykepenger hvis den trygdede 
blir arbeidsufør i fødselspengeperioden, unn
tatt når sykepengedagene er brukt opp. Fød
selspengeperioden reduseres likevel. Syke
pengene ytes med samme beløp som fødsels
pengene. 

Den eneste virkningen av denne bestem
melsen ser ut til å være at fødselspengedager 
og sykepengedager brukes opp samtidig. Slik 
situasjonen er, må det være lite interessant for 
medlemmet å melde fra om arbeidsuførhet, 
unntatt hvis vedkommende ikke er i stand til 
å ta seg av barnet. Da• utsettes den gjenvær
ende del av fødselspengeperioden. Når det 
gjelder selve vurderingen av om det foreligger 
arbeidsuførhet, må en vel gå ut fra at sykdom
men eller skaden ville ført til at vedkom
mende ikke hadde kunnet arbeide dersom det 
hadde vært aktuelt. 

I lovens § 3-21 nr. 3 andre ledd er det presi
sert at en kvinne som før fødselen blir arbei
dufør mens hun er i arbeid, har rett til syke
penger etter de vanlige reglene. I slike tilfeller 
blir heller ikke stønadsperioden for fødsels
penger forkortet. 

Dersom stønadsperioden for fødselspenger 

har begynt å løpe, gjelder bestemmelsen i 
første ledd, dvs. at fødselspengene erstattes 
av sykepenger. Det samme gjelder dersom 
kvinnen fortsatt er arbeidsufør etter fødselen. 

Etter § 3-21 nr. 3 tredje ledd utsettes den 
gjenværende del av fødselspengeperioden 
dersom moren etter fødselen ikke er i stand 
til å ta seg av barnet fordi hun er syk. Som 
vanlig faller fødselspengene bort og erstattes 
av sykepenger. 

Lovens § 3-21 A nr. 4 har tilsvarende be
stemmelser ved adopsjon. Folketrygdloven § 
3-21 A nr. 4 første til tredje ledd lyder: 

«Ved arbeidsuførhet .på grunn av sykdom 
faller retten til omsorgspenger bort og erstat
tes av sykepenger. Tidsrom hvor det utbetales 
sykepenger går til fradrag i stønadsperioden 
for omsorgspenger, jfr. likevel annet ledd. Når 
tidsrom med sykepenger går til fradrag i stø
nadsperioden for omsorgspenger, skaI syke
penger for det tidsrom som svarer til den gjen
værende del av perioden med omsorgspenger 
ytes med det samme beløp som omsorgspen
gene. 

Dersom den trygdede er helt avskåret fra å 
dra omsorg for barnet på grunn av egen syk
dom, utsettes retten ti omsorgspenger. Om
sorgspengene tar til å løpe fra og med den dag 
arbeidsuførheten opphører. Også dersom bar
net er innlagt i helseinstitusjon e.l. kan retten 
til omsorgspenger utsettes. 

I tilfeller som nevnt i annet ledd første 
punktum kan den del av omsorgspengene 
som gjenstår når arbeidsuførheten inntrer, 
nyttes av den andre av adoptivforeldrene.» 

Første og andre ledd i lovens§ 3-21 A nr. 4 
svarer til § 3-21 nr. 3. Dette innebærer at ho
vedbestemmelsene for omsorgspenger ved 
adopsjon er like de som gjelder for fødselspen
ger. Også omsorgspengene ved adopsjon er
stattes av sykepenger, og stønadsperioden for 
omsorgspenger brukes opp. Vi viser ellers til 
merknadene om fødselspenger foran. 

På et punkt er det forskjell mellom bestem
melsene for omsorgspenger ved adopsjon og 
bestemmelsene for fødselspenger. Som nevnt 
foran utsettes den gjenværende del av fødsels
pengeperioden når moren er så syk at hun 
ikke kan ta seg av barnet. Ved adopsjon kan 
den andre av ektefellene i stedet ta permisjon 
med omsorgspenger. Dette følger av lovens§ 
3-21 A nr. 4 tredje ledd. 

Utvalgets forslag 
Så vidt utvalget kan se, er det ingen grunn 

til at sykepenger skal erstatte fødselspenger 
eller adopsjonspenger ved arbeidsuførhet i 
fødselspengeperioden eller adopsjonspenge
perioden, siden den eneste virkning er at sy
kepengedager og fødselspengedager/adop
sjonspengedager brukes opp samtidig. Videre 
synes det lite rimelig å vurdere en person i 
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forhold til arbeidslivet når det faktisk ikke er 
meningen at vedkommende skal arbeide 
utenfor hj.emmet. På denne bakgrunn har ut
valget kommet til at det vanligvis ikke bør 
ytes sykepenger i fødselspengeperioden etter 
fødselen eller i stønadsperioden for adopsjons
penger. Bare når moren på grunn av sykdom 
eller skade er helt ute av stand til å ta seg av 
barnet, har utvalget foreslått hun skal ha rett 
til sykepenger. Bestemmelser om dette er tatt 
inn i utkastets første og andre ledd. 

Utkastets første ledd gjelder retten til syke
penger i fødselspengeperioden. 

Etter utkastets andre ledd gjelder første 
ledd tilsvarende for adopsjonspenger. 

Utkastets tredje ledd inneholder bestemmel
ser om at sykepenger etter utkastets § 4-12 
ytes fra trygden uten ventetid, og at .fødsels
pengegrunnlaget eller adopsjonspengegrunn
laget benyttes ved beregningen. Bestemmel
sen svarer til gjeldende rett. 

Il ARBEIDSTAKERE 

Utkastets § 4-13 Sykepengenes størrelse 
Til arbeidstakere (se § .3-22) ytes det syke

penger med 100 prosent av sykepengegrunnla
get. Se §§ 4-8, 4-24, 4-25 og 4-26. 

Det ytes feriepenger av sykepenger fra tryg
den etter bestemmelsene i § 4-28. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-5 

nr. 1 første ledd, og omhandler dekningsni
vået for arbeidstakere. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-5 nr. 1 første ledd ly

der: 

«Til trygdet som arbeider i annens tjeneste 
ytes sykepenger med 100 prosent av inntekts
grunnlaget som nevnt i§ 3-4 første ledd bok
stava.» 

Etter denne bestemmelsen har arbeidsta
kere rett til sykepenger med 100 prosent dek
ning fra første fraværsdag. 

Når det gjelder den nærmere definisjon av 
«arbeidstaker», viser vi til merknadene til ut
kastets § 3-22. 

I den gjeldende lov benyttes uttrykksmåten 
«arbeider i annens tjeneste» i stedet for «ar
beidstaker». Dermed er det presisert at det 
skal foreligge et tjenesteforhold der arbeidsta
keren har stilt sin personlige arbeidskraft til 
disposisjon for arbeidsgiveren til bestemte ti
der. Når det gjelder retten til sykepenger, an
ses en person etter gjeldende praksis for å 
være ute av tjeneste ved et midlertidig opphør 
av tjenesten som varer lenger enn 14 dager. 

Når det gjelder dekningsnivået på 100 pro-

sent, viser bestemmelsen til inntektsgrunnla
get som nevnt i folketrygdloven § 3-4 første 
ledd bokstav a, dvs. til bestemmelsene som 
regulerer sykepengegrunnlaget. Se merkna
dene til utkastets §§ 4-8, 4-24, 4-25 og 4-26. 

Bestemmelsene om fastsetting av sykepen
gegrunnlaget medfører at et dekningsnivå på 
100 prosent ikke alltid svarer til «full lønn». 

Sykepengegrunnlaget fastsettes etter inn
tekten i en forutgående periode, og kan også 
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinn
tekten, som nevnt i merknadene til utkastets 
§ 4-26. 

Inntektstaket på seks ganger grunnbeløpet 
medfører en begrensning for personer rned 
inntekter over dette nivået. Mange arbeidsta
kere er imidlertid omfattet av arbeidsavtaler 
som sikrer full lønn under sykdom. Det vil si 
at arbeidsgiveren er forpliktet til å betale dif
feransen mellom seks ganger grunnbeløpet 
og den fulle lønnen. 

Videre medfører bestemmelsen i lovens § 
3-5 nr. 1 andre ledd at det kan bli avvik mel
lom lønnen og sykepengene for samme tids
rom. Se nærmere merknadene til utkastets § 
4-9. Som det går fram av disse merknadene, 
er det av administrative årsaker nødvendig 
med faste sykepengedager for alle grupper 
sykepengemottakere når trygden yter syke
penger. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd omhandler dekningsni

vået for arbeidstakere, og svarer til folketrygd
loven§ 3-5 nr. 1 første ledd. Dessuten har led
det en henvisning til bestemmelsene om syke
pengegrunnlaget. 

Utkastets andre ledd viser til utkastets § 
4-28, som har bestemmelser om feriepenger 
av sykepenger. 

Utkastets § 4-14 Sykepenger fra trygden 
Trygden yter sykepenger 

a) etter utløpet av arbeidsgiverperioden (se 
§ 4-16), 

b) når arbeidsgiveren har vært i arbeid i til 
sammen to uker umiddelbart før sykefra
været, men ikke hos samme arbeidsgiver, 

c) når arbeidsgiveren ikke plikter å yte syke
penger fordi arbeidsforholdet er opphørt, 

d) under streik eller lockout etter bestemmel
sene i § 4-27, 

e) under nødvendig kontrollundersøkelse som 
krever minst 24 timers fravær. Se § 4-4 
bokstav c, 

j) når arbeidstakeren er donor. Se§ 4-4 bok
stave. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og gir en oversikt over 

når sykepengene skal ytes fra trygden. 
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Gjeldende rett 
Trygden yter sykepenger til arbeidstakere 

- etter utløpet av arbeidsgiverperioden, se 
merknadene til utkastets § 4-15, 

- når arbeidstakeren oppfyller vilkårene for 
sykepenger som arbeidstaker fra første fra
værsdag uten at arbeidsgiveren plikter å yte 
sykepenger, 

- under kontrollundersøkelse som varer minst 
ett døgn, se merknadene til utkastets § 4-4 
bostav c, 

- i forbindelse med undersøkelse og behand
ling når arbeidstakeren er donor, se merkna
dene til.utkastets § 4-4 bokstav e, 

- på bestemte vilkår under streik og lockout, 
se merknadene til utkastets § 4-27. 
Etter lovens § 3-5 nr. 1 tredje ledd ytes det 

ikke sykepenger til arbeidstakere under ferie 
og permisjon. Dette innebærer at en arbeidsta
ker ikke får rett til sykepenger i slike perio
der, og at en arbeidstaker i slike perioder ta
per retten til sykepenger i en sykepengeperi
ode. 

Folketrygdloven § 3-5 nr. 2 tredje punktum 
lyder: 

«Sykepenger etter § 3-2 nr. 1 annet ledd 
bokstav c og e og etter § 3-23 ytes likevel av 
trygden etter bestemmelsene i § 3-5 nr. l.» 

Videre lyder lovens § 3-4 første ledd bokstav 
a tredje ledd: 

«Rett. til å få sykepenger beregnet etter 
denne bestemmelse har cfen trygdede til og 
med første søndag kl. 24 etter at arbeidsforhof
det er opphørt.» 

Ved lov 15. desember 1989 nr. 90 er denne 
bestemmelsen flyttet til lovens § 3-5 nr. 3. I 
utkastet.er det ikke tatt hensyn til denne end
ringen. 

Arbeidstakere har i dag rett til sykepenger 
på grunnlag av inntekten i et arbeidsforhold 
også ved arbeidsuførhet som oppstår innen 
første søndag kl. 24 etter at arbeidsforholdet 
er opphørt. Dette kalles sykepenger i etter
slepstid. Bestemmelsen om dette er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 4-3. Be
stemmelsen innebærer at en arbeidstaker som 
blir sykmeldt i etterslepstiden, får rett til sy
kepenger fra trygden fra første sykedag. Syke
penger vil her bli utbetalt uten hensyn til om 
vedkommende har et inntektstap, bortsett fra 
når sykepenger ikke skal ytes fordi vedkomm
ende har ferie eller permisjon eller fra det 
tidspunkt han eller hun har planlagt å tre til
bake fra yrkeslivet. Se merknadene til utkas
tets § 4-2. 

Utvalgets forslag 
Paragrafen inneholder en oppregning av de 

situasjoner der trygden yter sykepenger. En 

slik oversikt mangler i den gjeldende folke
trygdlov. 

Utvalget har sløyfet bestemmelsen om et
terslepstid i lovens § 3-4.første ledd bokstav a 
tredje ledd. Dette er gjort av forenklingshen
syn. Utvalget mener at trygdeetaten må vur
dere i det enkelte tilfelle om en person står i 
et arbeidstakerforhold. Dersom arbeidsforhol
det består, må vedkommende regnes som ar
beidstaker. Dersom en person for eksempel 
tar ferie på slutten av oppsigelsestiden, er han 
fortsatt arbeidstaker. Hvis vedkommende skal 
begynne i et nytt arbeid like etter ferien, men 
blir arbeidsufør i ferien, bør vedkommende 
ha rett til sykepenger fra det tidspunktet han 
eller hun skulle ha vært i arbeid. Hvis et med
lem blir arbeidsufør i en friperiode mellom to 
arbeidsforhold, vil vedkommende etter utkas
tet få rett til sykepenger etter en ventetid på 
14 dager ifølge bestemmelsen i utkastets § 
4-40 om sykepenger etter inaktive perioder. 

Utkastets § 4-15 Sykepenger fra arbeidsgi-
veren 

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgive
ren må arbeidstakeren ha arbeidet hos ar
beidsgiveren i minst to uker (opptjeningstid). 
Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i 
opptjeningstiden. 

Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, 
men igjen begynner å arbeide hos den samme 
arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidli
gere arbeidsforholdet med når opptjeningsti
den skal . beregnes. 

Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst 
fra og med den dag arbeidstakeren har gitt 
melding om arbeidsufør heten til arbeidsgive
ren, såfremt det har vært mulig for arbeidsta
keren å gi slik melding. Plikten til å gi mel
ding gjelder også når det foreligger legeerklæ
ring. 

Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for 
de dager som det skulle ha vært utbetalt lønn 
for. 

Arbeidstakerens rett til sykepenger fra ar
beidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet 
opphører, dersom tidspunktet for opphøret 
var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs § 3-5 nr. 2, § 3-6 nr. 1 første 
og tredje ledd, § 3-6 nr. 3 andre ledd og § 3-6 
nr. 4. Lovens § 3-5 er endret ved lov 15. de
sember 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-6 nr. 1 lyder: 

«For å få rett til sykepenger fra arbeidsgi
ver, må arbeidstakeren ha vært ansatt hos 
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vedkommende arbeidsgiver i minst to uker før 
arbeidsuførheten oppstod (ventetid). UlovHg 
fravær medregnes ikke ved beregning av ven
tetiden. Arbeidsgiverens plikt til å yte syke
penger faller bort når arbeidsforholdet opphø
rer, dersom tidspunktet for opphøret var fast
satt før arbeidsuførheten oppstod. 

Ved arbeidsuførhet på grunn av yrkesskade 
som går inn under lovens kapittel 11 og som 
inntrer i vedkommende arbeidsforhold gjel
der ikke ventetiden i første ledd. 

Ved gjenansettelse hos samme arbeidsgiver 
innen 14 dager medregnes tidligere arbeids
forhold ved beregning av ventetidsbestem
melsen i første ledd.» 

Den gjeldende lovs § 3-5 nr. 2 første punk
tum og § 3-6 nr. 3 andre punktum har bestem
melser om arbeidsgiverens plikt til å yte syke
penger i en arbeidsgiverperiode på to uker; 

Folketrygdloven § 3-5 nr. 2 første punktum 
lyder: 

«Sykepengene skal ytes av arbeidsgiveren i 
et tidsrom av inntil to uker etter bestemmel
sene i §§ 3-6 til 3-8.» 

Lovens § 3-6 nr. 3 andre ledd første punk
tum lyder: 

«Arbeidsgiveren plikter bare å betale syke
penger for dager hvor lønn skulle vært utbe
.talt.» 

. De nærmere bestemmelser om beregning 
av arbeidsgiverperioden i lovens § 3-4 nr. 3 
andre punktum er. omtalt under merknadene 
til utkastets § 4'-16. 

For å få rett til sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden må arbeidstakeren på sykmeldingstids
punktet ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i 
minst to uker. 

Etter gjeldende praksis kreves det ikke fast 
ansettelse. Også vikarer og timelønnet perso
nell er omfattet av bestemmelsene om syke
penger i arbeidsgiverperioden i det tidsrom 
de faktisk er i arbeid. 

Retten til sykepenger inntrer først ved ar
beidsuførhet som oppstår etter at arbeidsavta
len har vært oppfylt i et tidsrom på minst to 
uker. 

V ed arbeidsuførhet som oppstår i løpet av 
de to første ukene (opptjeningstiden), plikter 
arbeidsgiveren ikke å yte sykepenger. Unntak 
gjelder ved arbeidsuførhet som skyldes yrkes
skade, se folketrygdloven § 3-6 nr. 1 andre 
ledd. I de to første månedene av et ansettelses
forhold har arbeidstakeren ikke .rett til å bruke 
egenmelding om sykdom. Uten legeerklæring 
vil et fravær i opptjeningstiden på to ukerføl
gelig anses som «ulovlig», og vil bryte opptje
ningstiden. 

Arbeidsgiverens plikt til å yte sykepenger 
faller bort fra det tidspunktet det er bestemt 

at arbeidsforholdet skal opphøre, dersom 
dette er bestemt før sykmeldingstidspunktet. 
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden har i sin praksis lagt til grunn at et 
arbeidsforhold anses som opphørt ved et mid
lertidig ureglementert fravær på over 14 da
ger. Se for eksempel ankesak nr. 8/78. I til
felle det er omtvistet om arbeidsforholdet er 
opphørt, har Ankenemnda pålagt arbeidsgive
ren bevisbyrden. 

Ved gjenansettelse hos samme arbeidsgiver 
innen 14 dager regnes tidligere ansettelsestid 
med når opptjeningstiden på to uker skal be
regnes. Hensikten med denne bestemmelsen 
er å sikre at en arbeidsgiver har ansvaret for 
å yte sykepenger til arbeidstakere som har en 
stabil tilknytning til arbeidsgiveren selv om 
arbeidsforholdet avtales for en kortere tid om 
gangen. Vi viser til kjennelsene fra Anke
nemnda i ankesakene 7/79 og 8/80. 

Arbeidsgiverens ansvar for å yte sykepenger 
er begrenset til de dagene arbeidstakeren 
skulle ha arbeidet etter arbeidsavtalen, dvs. 
de dager da lønn skulle ha vært utbetalt. I 
arbeidsgiverperioden er det følgelig samsvar 
mellom lønnsdager og sykepengedager. 

Lovens § 3-6 nr. 4 lyder: 

«Arbeidstakeren plikter første fraværsdag å 
melde fra til · arbeidsgiveren om at fraværet 
skyldes sykdom. Dette gjelder både når ar
beidstakeren nytter egenmelding etter § 3-12 
nr. 1, og når arbeidsuførheten er bekreftet av 
lege. Dersom arbeidstakeren ikke gir slik mel
ding, inntrer retten til å få utbetalt sykepenger 
fra arbeidsgiver først fra den dag meldmg om 
sykdom blir gitt, med mindre det foreligger 
særlige grunner til at arbeidstakeren ikke nar 
gitt melaing i rett tid, og det er på det rene 
at sykdommen har ført med seg arbeidsufør
het fra et tidligere tidspunkt.>> 

Arbeidsgiverens plikt til å yte sykepenger 
inntrer tidligst fra den dagen . arbeidsgiveren 
får melding om at fraværet skyldes arbeidsu
førhet. Melding skal være gitt innen arbeidsti
dens slutt første fraværsdag. Plikten til å gi 
melding gjelder selv om arbeidstakeren er 
sykmeldt av lege. Det er således et vilkår for 
rett til sykepenger at arbeidsgiveren får mel~ 
ding om fraværet. 

Lovens § 3-6 har en hjemmel for å gi nær
mere forskrifter om gjennomføringen av be
stemmelsene om sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden. Slike forskrifter er imidlertid ikke gitt. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til de to første 

punktumene i lovens § 3-6 nr. 1 første og 
tredje ledd, og omhandler bestemmelser om 
ventetiden for å få rett til sykepenger fra ar
beidsgiveren. Ordlyden og disposisjonen er 
noe endret. 
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Utvalget foreslår å erstatte betegnelsen 
«ventetid» med «opptjeningstid». I den gjeld
ende lov brukes betegnelsen «ventetid» for å 
uttrykke to forskjellige begreper: • For det 
første brukes «ventetid» om det tidsrommet 
et medlem må ha vært i arbeid før den almin
nelige retten til sykepenger er opparbeidet. 
Se den någjeldende lovs § 3-3 nr, 1 og merkna
der til utvalgets utkast til § 4-3 foran. For det 
andre brukes «ventetid» om den karenstiden 
som kreves for rett til sykepenger fra trygden. 
Se for eksempel den någjeldende lovs § 3-10 
nr. 1 og § 3-18. 

Betegnelsen «opptjeningstid» foreslår utval
get skal brukes om det tidsrommet en arbeids
taker må ha vært i arbeid for å få rett til syke
penger fra første dag. Betegnelsen «ventetid» 
foreslår vi skal brukes om den karenstiden 
som gjelder for de personer som ikke har rett 
til sykepenger fra første dag. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 3-6 nr. 1 tredje ledd. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 3-6 nr. 4 om plikten til å gi mel
ding til arbeidsgiveren ved sykefravær. 

Utkastets fjerde ledd svarer til lovens § 3-6 
nr. 3 andre ledd, som omhandler hvilke dager 
arbeidsgiveren skal yte sykepenger for. 

Bestemmelsen i utkastets femte ledd om at 
arbeidstakerens rett til sykepenger fra ar
beidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet 
opphører, står i dag i lovens § 3-6 nr: 1 første 
ledd siste punktum. 

Bestemmelsen i folketrygdloven § 3-~ nr. 1 
andre ledd om sykepenger ved arbeidsuførhet 
som skyldes yrkesskade, har vi tatt inn i ut
kastets § 4-4 7 om yrkesskade. Bestemmelsene 
i lovens § 3-6 nr. 2 om laveste og høyeste inn
tektsgrunnlag som gir rett til sykepenger, hat 
vi tatt inn i henholdsvis utkastets § 4-2 og § 
4-8. Bestemmelsen i lovens § 3-6 nr. 3 første 
ledd om beregning av abeidsgiverperioden, 
foreslås tatt inn i utkastets § 4-16, 

Bestemmelsene i lovens § 3-6 nr. 6 om at 
departementet kan gi nærmere forskrifter om 
gjennomføring av bestemmelsene om arbeids
giverperioden, foreslår vi skal oppheves, da 
slike forskrifter ikke er gitt. 

Utkastets § 4-16 Beregning av arbeidsgiver
perioder 

Arbeidsgiveren skal betale sykepenger i et 
tidsrom på opptil to uker ( arbeidsgiverperio
den). 

Arbeidsgiverperioden regnes fra og med 
førstefraværsdag som skyldes arbeidsuførhet 
( sykefraværsdag). 

Når det er gått mindre enn to uker siden 
forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær 
regnes med i samme arbeidsgiverperiode. 

Når arbeidstakeren har vært i arbeid sam
menhengende i to uker etter et sykefravær, 
plikter arbeidsgiveren igjen å betale sykepen
ger for et tidsrom på opptil to uker (en ny 
arbeidsgiverperiode). 

Merknader 
Bestemmelsene er i dag å finne i den gjeld

ende lovs § 3-5 nr. 2 og § 3-6 nr; 3 første og 
tredje ledd; og omhandler beregning av ar
beidsgiverperiodene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-5 nr. 2 første og andre 

punktum lyder: 

«Sykepengene skal ytes av arbeidsgiveren i 
et tidsrom av inntil to uker etter bestemmel
sene i §§ 3-6 til 3-8. Dette tidsrom kalles ar
beidsgiverperiode.» 

Den gjeldende lovs § 3~5 nr. 2 bestemmer 
at arbeidsgiveren skal yte sykepenger i et tids
rom av inntil to uker. Dette tidsrommet kalles 
arbeidsgiverperioden. 

Lovens § 3-6 nr. 3 regulerer beregningen av 
arbeidsgiverperioden. Bestemmelsen lyder 
slik: 

«Arbeidsgiverperioden re~nes fra og med 
første hele sykefraværsdag 1 hvert enkelt til
felle. Dersom arbeidstakeren etter å ha vært 
fraværende på grunn av sykdom på nytt blir 
arbeidsufør innen 14 dager; medregnes den 
tidligere fraværsperioden ved beregningen av 
arbeidsgiverperioden. Når arbeidsgiveren har 
utbetalt sykeP.enger i en full arbeidsgiverperi
ode, skal det ikke inntre noen ny arbeidsgiver
periode ved sykdom som inntreffer innen 14 
·dager etterat vedkommende arbeidstaker har 
gjennopptatt arbeidet .... 

Ved sykdom som inntreffer under arbeidsta
kerens ferie regnes arbeidsgiverperioden fra 
og med den dag arbeidet sku1le vært gjenopp
tatt. Dersom arbeidstakerens ferie blir utsatt 
på grunn av sykdom regnes arbeidsgiverepe
rioden fra og med den dag ferien blir utsatt.» 

Arbeidsgiverperioden skal ifølge lovens ord
lyd regnes fra og med den første hele sykefra
værsdagen, dvs. den første hele dagen ar
beidstakeren er borte fra arbeidet på grunn 
av arbeidsuførhet. Arbeidstakere har således 
ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiveren 
dersom de .bare er delvis er borte fra arbeidet 
en dag. Dersom en arbeidstaker er syk om 
morgenen og må vente noen timer før han 
klarer å gå på jobben, kan arbeidsgiveren 
trekke ham i lønn for den tiden han har vært 
fraværende. 

Når arbeidstakeren blir syk i en periode han 
ikke skal arbeide (friperiode), regnes arbeids
giverperioden først fra den .dagen arbeidet 
skulle ha vært gjenopptatt. Retten til syke-
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penger fra arbeidsgiveren inntrer i tilfelle 
først fra dette tidspunktet. 

Etter at arbeidsgiverperioden har begynt å 
løpe, regnes den fortløpende i et tidsrom på 
to uker, uansett om det er fridager eller ikke 
i perioden. 

Arbeidsgiverens plikt til å yte sykepenger 
for de enkelte dagene i en (løpende) arbeidsgi
verperiode reguleres av bestemmelsene i lo
vens § 3-6 nr. 3 andre ledd. Denne paragrafen 
er nærmere omtalt i merknadene til utkastets 
§ 4-15 foran. 

Dersom arbeidstakeren blir arbeidsfør igjen 
før det er gått to uker, opphører selvsagt ar
beidsgiverens plikt til å yte sykepenger. Der
som arbeidstakeren blir sykmeldt på n.ytt in
nen to uker, skal de tidligere perioder med 
sykefravær regnes sammen til en arbeidsgi
verperiode på maksimalt to uker. 

Det inntrer ingen arbeidsgiverperiode under 
arbeidstakerens ferie. Dette følger av bestem
melsen om at arbeidsgiverperioden skal reg
nes fra første hele sykefraværsdag. I praksis 
medfører imidlertid · bestemmelsene i ferielo
ven om rett til utsetting av ferie at arbeidsgi
veren likevel plikter å yte sykepenger ved 
arbeidsuførhet under utsatt ferie. Den nye fe
rieloven, som trådte i kraft den 1. januar 1989, 
gir i § 9 større adgang til utsettelse av ferien 
enn tidligere. Mange arbeidstakere har også 
ifølge arbeidsavtalen rett til å kreve ferien 
utsatt ved sykdom. 

For å ha klare bestemmelser om beregnin
gen av arbeidsgiverperioden ved arbeidsufør
het som oppstår under ferie, ble det gitt en 
ny bestemmelse i folketrygdloven § 3-6 nr. 3 
tredje ledd. Vi viser til lov 9. desember 1983 
nr. 71, som trådte i kraft den 1. januar 19~4. 
Det følger av denne lovendringen at arbeidsgi
verperioden skal regnes fra og med den dag 
ferien blir utsatt. Vi viser til Ot.prp. nr. 11 for 
1983-84. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd om arbeidsgiverperio

dens lengde svarer til folketrygdloven § 3-5 
nr. 2. Ordlyden i utkastet er noe endret, uten 
at det innebærer materielle endringer. 

Utkastets andre til fjerde ledd svarer til be
stemmelsene i folketrygdloven § 3-6 nr. 3, og 
omhandler beregning av arbeidsgiverperio
den. Her er det gjort enkelte språklige endrin
ger. 

I utkastets andre ledd har utvalget foreslått 
en materiell endring. Etter den gjeldende lov 
har arbeidstakere rett til sykepenger fra første 
hele sykefraværsdag. Når arbeidstakeren for
later arbeidet på grunn av arbeidsuførhet før 
arbeidstidens slutt, har han eller hun ikke rett 
til sykepenger for siste del av første fraværs
dag. Resultatet kan bll et udekket inntektstap. 

Regelen synes lite rimelig for arbeidstakere 
som blir syke eller skades i arbeidstiden. Det 
samme gjelder for dem som må.forlate arbei
det i løpet av dagen etter å ha forsøkt å ar
beide til tross for at de følte seg syke om 
morgenen. I slike tilfeller oppfordrer regelen 
til fravær hele dagen. Da arbeidstakere har 
rett til å nytte egenerklæring, vil konsekven
sen i praksis ofte bli at en arbeidstaker «syk
melder» seg for hele dagen, i stedet for å gå 
på jobb den delen av dagen han er frisk. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at ar
beidstakere får rett til sykepenger på den dag 
arbeidsuførheten oppstår også når vedkomm
ende bare er fraværende en del av dagen. Det 
må da ytes sykepenger i forhold. til hvor stor 
del av dagen vedkommende har arbeidet. 

I utkastets andre ledd har vi forsøkt å løse 
problemet ved å utelate ordet «hele». Konse
kvensen av forslaget er at arbeidsuførheten i 
disse tilfellene begynner å løpe en dag tidli
gere enn etter den gjeldende lov. Det samme 
gjelder for egenmeldingsperioden og arbeids
giverperioden. 

Etter utkastets tredje ledd skal et nytt syke
fravær regnes med i samme arbeidsgiverperi
ode som det forrige sykefraværet dersom det 
nye sykefraværet inntrer mindre enn to uker 
etter det forrige sykefravær. Forslaget svarer 
til gjeldende rett, men er noe omformulert i 
forhold til dagens lovtekst, se lovens § 3-6 nr. 
3 andre punktum. 

Utkastets fjerde ledd omhandler når en ny 
arbeidsgiverperiode begynner. Regelen følger 
indirekte av den gjeldende lovs § 3-6 nr. 3. 

Utvalget har drøftet spørsmålet om det bør 
være en begrensningsregel som gjelder sam
menlegging av fraværsdager i arbeidsgiverpe
rioden, i likhet med den som gjelder ved be
regning av 250 dager med sykepenger fra 
trygden i løpet av de siste tre årene, se utkas
tes § 4-10. Ved beregning av 2-ukersperioden 
kunne en for eksempel bare regne med fra
værsdager i løpet av de siste to månedene. 
Utvalget yil imidlertid ikke foreslå en slik 
begrensningsregel. 

Utvalget foreslår at den gjeldende lovs § 3-6 
nr. 3 tredje ledd om beregning av arbeidsgi
verperiode i forbindelse med ferie skal utgå. 
Vi mener at en kan fortolke seg fram til resul
tatet her, og at bestemmelsen i dag vesentlig 
er av informativ betydning. 

Utkastets § 4-17 Langvarig eller kronisk 
syke 

Dersom en arbeidstaker har sykdom, skade 
eller lyte som medfører risiko for særlig stort 
sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller ar
beidsgiveren søke om at trygden dekker utgif
tene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen 
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virkning fra den dag trygdekontoret mottok 
søknaden. 

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i ar
beidsgiverperioden og får refusjon fra tryg
den. 

Merknader 
Bestemmelsene i utkastet finnes i dag i fol

ketrygdloven § 3-7 og i forskrifter fastsatt av 
Sosialdepartementet den 8. november 1977 
med hjemmel i paragrafens andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-7 lyder: 

«Dersom en arbeidstak.er lider av en langva
rig eller kronisk sykdom som medfører risiko 
for særlig stort samlet sykefravær kan han 
etter vedtak av trygdekontoret bli unntatt fra 
bestemmelsene om at sykepengene skal dek
kes av arbeidsgiveren i arbeidsgiverperioden. 

Departementet gir forskrifter otn · gjen
nomføringen av denne bestemmelse.» 

Bestemmelsen om kronisk syke har til hen
sikt å motvirke at arbeidsgiveransvaret for 
sykepenger skal øke problemene på arbeids
markedet for personer med en helsetilstand 
som medfører større risiko for sykefravær enn 
det som er vanlig for de fleste arbeidstakere. 

Et vilkår for unntak fra arbeidsgiveransva
ret er at arbeidstakeren lider av en langvarig 
eller kronisk sykdom. Videre må denne syk
dommen medføre risiko for særlig stort samlet 
sykefravær. 

For at det kan gjøres unntak fra arbeidsgi
veransvaret, er det altså ikke tilstrekkelig at 
den trygdede · har en kronisk sykdom eller 
langvarig sykdom. Sykdommen må i tillegg 
medføre risiko for et særlig stort sykefravær. 

Undertiden kan det være vanskelig for ar
beidstakeren å dokumentere at han eller hun 
har en kronisk eller langvarig sykdom, fordi 
sykelige forandringer ikke lar seg påvise i til
strekkelig grad. Også i disse tilfellene kan det 
være aktuelt å gjøre unntak fra arbeidsgiver
ansvaret dersom vedkommende i en årrekke 
har vært sykmeldt for den samme lidelsen. 

Det går fram av Rikstrygdeverkets retnings
linjer i rundskriv Kom. 03-00 av 11. juli 1986 
at det har vært en forutsetning at bare sykefra
vær som ventes å overstige det normale med 
minst 50 prosent, skal regnes for å utgjøre et 
særlig stort samlet sykefravær. På grunnlag 
av tallene fra NHOs fraværsstatistikk anser 
trygdeetaten i dag omkring 35 fraværsdager i 
året som særlig stort sykefravær. 

Ved spesielt hyppige og kortvarige sykefra
vær som bare faller innenfor arbeidsgiverpe
rioden,regnes vilkåret om risiko for et særlig 
stort sykefravær å være oppfylt selv om antal
let fraværsdager pr. år er under 35 dager. Sy-

kefraværet i arbeidsgiverperioden bør likevel 
være på minst 25 dager, fordelt på minst fem 
fraværstilfeller. 

Det er risikoen for særlig stort samlet syke
fravær som skal vurderes, herunder ethvert 
sykefravær - uansett diagnose. Likevel må 
den alt overveiende delen av sykefraværet 
formodes å ha sammenheng med den kro
niske eller langvarige sykdommen. 

Forskriftenes § 3 lyder: 

«Vedtak om refusjon kan gjelde inntil videre 
eller for en tidsbegrenset periode. Den tryg
dede plikter å melde fra til trygdekontoret om 
enhvert. bedring i helsetilstanden som kan 
medføre at vilkårene for unntak etter disse 
reglene ikke lenger er til stede.» 

Unntak fra arbeidsgiveransvar kan gjelde 
inntil videre eller for en tidsbegrenset peri
ode. Trygdekontoret skal dermed til enhver 
tid, kunne gjøre vedtak om at et unntak fra 
arbeidsgiveransvaret ikke lenger skal gjelde, 
dersom det over en lengre periode har vist seg 
at vedkommendes sykefravær ikke overstiger 
fraværet for arbeidstakere for øvrig. 

Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar 
skal fremmes av arbeidstakeren. Dersom ar
beidstakeren uten rimelig grunn nekter å 
fremme søknad, kan arbeidsgiveren ta opp 
saken direkte med trygdekontoret. Trygde
kontoret skal i så fall ta opp saken med ar
beidstakeren. 

Forskriftenes § 4 tredje ledd lyder: 

«Blir søknaden innvilget, får den virkning 
fra den dag trygdekontoret mottok søknaden. 
Søknaden kan innvilges med virkning for en 
tidligere inntrådt sykdomsperiode, dersom ar
beidsgiveren ikke ved ansettelsen hadde 
kjennskap til arbeidstakerens risiko for forhø
yet sykdomsfravær.» 

Når søknaden blir innvilget skal det sendes 
melding om vedtak til både arbeidstakeren og 
arbeidsgiveren. 

Blir søknaden innvilget, får den virkning fra 
den dag trygdekontoret mottok søknaden. 
Dersom arbeidsgiveren• ved ansettelsen ikke 
hadde kjennskap til arbeidstakerens risiko for 
forhøyet sykdomsfravær, kan søknaden inn
vilges med virkning for en tidligere sykdoms
periode. 

Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgi
veransvaret for sykepenger, skal likevel ha 
utbetalt sykepenger på vanlig måte fra ar
beidsgiveren. Det beregnes arbeidsgiverperi
ode, og arbeidstakeren kan bruke egenmel
ding om sykdom. Men arbeidsgiveren har rett 
til å få refusjon for de utbetalte sykepengene. 

Trygdens refusjon til arbeidsgiveren skal 
beregnes ut fra de lønnsdagene som gjelder i 
arbeidsforholdet. Refusjonsdagene regnes 
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ikke med som sykepengedager fra trygden i 
relasjon til utkastets § 4-10, se merknadene til 
§ 4-10. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til den gjeldende 

lovs§ 3-7 pluss de viktigste materielle bestem
melser i forskriftene til denne paragrafen. 

Utkastets første ledd dekker § 3-7 i den nå
gjeldende lov. Vilkåret om at arbeidstakere 
skal ha «en langvarig eller kronisk sykdom» 
er ikke tatt med i utkastet til ny lovtekst. Det 
har neppe noen særlig betydning i tillegg til 
vilkåret om «risiko for særlig stort sykefra
vær». 

Av forskriftenes § 2 andre ledd går det fram 
at fritaket likevel ikke gjelder ved fravær som 
skyldes yrkesskade. Utvalget foreslår å sløyfe 
denne bestemmelsen ut fra forenklingshen
syn. Ifølge opplysninger fra Rikstrygdeverket 
er det svært få tilfeller der personer som er 
kronisk syke blir utsatt for yrkesskade, slik 
at arbeidsgivers fritak likevel ikke gjelder. 
Forslaget innebærer en materiell endring som 
bare vil medføre en minimal utgiftsøkning for 
trygden. 

I den gjeldende lovtekst kommer det ikke 
klart fram at både arbeidsgiveren og arbeids
takeren kan søke om fritak. I forskriftenes § 4 
første ledd heter det imidlertid at søknaden 
som hovedregel skal fremmes av arbeidstake
ren selv. Dersom arbeidstakeren uten rimelig 
grunn nekter å fremme en slik søknad, kan 
arbeidsgiveren ta saken opp direkte med tryg
dekontoret. Utvalget har derfor foreslått en 
omskriving, og det er presisert at både ar
beidstakeren og arbeidsgiveren kan søke om 
unntak. 

Utvalget finner det ikke betenkelig at ar
beidsgiveren får en selvstendig rett til å søke, 
da det dreier seg om unntak fra arbeidsgive
rens plikter. Bestemmelsen er dessuten en 
«kan-regel» som innebærer en skjønnsutø
velse, og trygdeetaten kan da ta med i sin 
vurdering det forhold at arbeidstakeren ikke 
ønsker å søke. 

Utkastets andre ledd, som angår virknings
tidspunket, svarer til forskriftenes § 4 tredje 
ledd første punktum. 

Utkastets tredje ledd svarer til bestemmel
sene i forskriftenes § 2, og omhandler arbeids
giverens plikt til å yte sykepenger og hans 
rett til å få refusjon fra trygden. 

Etter forskriftenes § 4 tredje ledd første 
punktum ytes det sykepenger fra trygden i 
arbeidsgiverperioden fra den dag trygdekon
toret mottok søknaden. Søknaden kan etter 
siste punktum innvilges med tilbakevirkning 
hvis arbeidsgiveren ved ansettelsen ikke 
kjente til arbeidstakerens risiko for forhøyet 

sykefravær. Av forenklingshensyn foreslår 
utvalget at bestemmelsen som hjemler tilba
kevirkning tas ut. Endringen innebærer en 
materiell endring av liten betydning. 

Utkastets § 4-18 Forsikring mot ansvar for 
sykepenger i arbeidsgiver
perioden 

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar 
for sykepenger i arbeidsgiverperioden 
a) når de samlede lønnsutbetalingene i det 

foregående året ikke overstiger 40 ganger 
grunnbeløpet, eller 

b) når arbeidsgiveren ansetter en arbeidsta
ker for under tre måneder. 

Forsikring etter bokstav a omfatter alle an
satte. Forsikring etter bokstav b tegnes for den 
enkelte arbeidstaker; 

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i ar
beidsgiverperioden og får refusjon fra tryg
den. 

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgif
ter til sykepenger og arbeidsgiveravgift av 
sykepenger utover tre fraværsdager i hvert 
tilfelle. Det er et vilkår for refusjon at fravæ
ret i refusjonsperioden . er dokumentert med 
legeerklæring. 

Departementet gir forskrifter om forsik
ringsordningen, herunder hvor stor premien 
skal være, og hvordan den skal betales. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-8 

nr. 1 og 2, og forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet den 9. juni 1978 i medhold av de 
nevnte to bestemmelser. Folketrygdloven § 
3-8 nr. 2 er opphevet ved lov 15. desember 
1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt anledning 
til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-8 nr. 1 og 2 lyder: 

«l. Arbeidsgiver som har få arbeidstakere i 
sin tjeneste kan mot særskilt avgift delvis for
sikre sitt ansvar for sykepenger etter § 3-5 nr. 
2. Departementet fastsetter nærmere forskrif0 

ter om forsikringsordningen. 
2. Departementet kan fastsette særlige for

skrifter om ansvar for sykepenger og om av
gift for arbeidsgivere som beskjeftiger arbeids
takere i kortvarige eller tilfeldige arbeidsfor
hold.» 

Med hjemmel i denne lovbestemmelsen er 
det etablert to forskjellige forsikringsordnin
ger: 
- en forsikringsordning for arbeidsgivere som 

har få ansatte i sin tjeneste, se § 3-8 nr. 1 
- en forsikringsordning for sykepenger til ar

beidstakere i kortvarige arbeidsforhold, se § 
3-8 nr. 2. 
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Begge forsikringsordningene bygger på det 
prinsipp at arbeidsgiveren selv skal bære risi
koen for helt kortvarig arbeidsuførhet hos ar
beidstakerne. Forsikringen dekker utgiftene 
til sykepenger først fra og med den fjerde fra
værsdagen, mens arbeidsgiveren selv må 
bære utgiftene i de første tre fraværsdagene i 
hvert enkelt sykdomstilfelle. Disse dagene fal
ler gjerne sammen med de dagene arbeidsta
keren kan bruke egenmelding. 

Dersom en arbeidstaker etter å ha vært fra
værende på grunn av sykdom begynner i ar
beid igjen og på nytt blir arbeidsufør innen 
14 dager, skal likevel den tidligere arbeidsgi
verperioden regnes med ved beregningen av 
arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 3-6 
nr. 3 første ledd. Denne bestemmelsen gjelder 
tilsvarende når arbeidsgiveren har forsikret 
sitt sykepengeansvar. Har arbeidsgiveren be
talt sykepenger for tre dager, kan arbeidsgive
ren kreve refusjon fra første fraværsdag der
som arbeidstakeren etter å ha gjennopptatt 
arbeidet, blir sykmeldt av lege innen 14 dager. 

I arbeidsgiverperioden skal arbeidsgiveren 
utbetale sykepenger til · arbeidstakeren etter 
de vanlige bestemmelsene. Deretter kan han 
få refusjon fra. trygden for utgiftene til syke
penger og arbeidsgiveravgift fra og med ar
beidstakerens fjerde fraværsdag. 

Forsikringsordningen for arbeidsgivere som 
har få ansatte · 

Denne forsikringsordningen skal omfatte 
alle ansatte i arbeidsgiverens bedrift uten hen
syn til yrke eller avlønningsform, forutsatt at 
de fyller vilkårene for å være arbeidstakere. 

Inn- og utmeldinger av forsikringsordnin
gen kan bare skjeved hvert kvartalsskifte. For 
å unngå hyppige innmeldinger og utmeldin
ger er det bestemt at en arbeidsgiver kan for
sikre seg på nytt tidligst ett år etter at forsik
ringen opphørte. Dette gjelder også når forsik
ringen opphører på grunn av manglende pre
mieinnbetaling. 

Forsikringsåret løper fra 1. juli. Vilkåret for 
opptak er at arbeidsgiverens samlede lønnsut
gifter i det foregående kalenderåret ikke over
stiger et bestemt beløp. Dette beløpet fastset
tes hvert år av Sosialdepartementet. Som be
tingelse for opptak i forsikringsåret 1. juli 
1988-30. juni 1989 må arbeidsgiverens sam
lede lønnsutgifter i 1987 ikke ha oversteget 1 
276 000 kroner. Forskottspremien for forsik
ringsåret beregnes i prosent av lønnsutgiftene 
i det foregående kalenderåret, regulert med 
en faktor for forventet lønnsutvikling i det 
kalenderår som utløper i forsikringsåret. 

Den endelige premien beregnes av de fak
tiske lønnsutgiftene, og avregningen foretas i 
forbindelse med premieutskriving for forsik
ringsårets siste kvartalstermin (april-juni). 

Forsikringsordningenfor arbeidstakere i kort
varige arbeidsforhold 

Etter denne ordningen kan arbeidsgiveren 
forsikre arbeidstakere som ansettes i arbeids
forhold som ikke skal vare lenger enn tre 
måneder. 

Når det gjelder arbeidsformidlingsfirmaer 
kan - etter vedtekter fastsatt av Arbeidsdirek
toratet - det enkelte arbeidsoppdrag ikke vare 
lenger enn tre måneder. Bare i unntakstilfel
ler kan det gis dispensasjon fra dette. 

V ed formidling av arbeidsoppdrag vil opp
dragets varighet ikke alltid være fastsatt på 
forhånd. Som eksempel kan nevnes vikariat 
ved sykefravær. Rikstrygdeverket uttaler i 
rundskriv Kom. 03-00 av 11. juni 1986 at det 
kan tegnes forsikring i slike tilfeller dersom 
det er overveiende sannsynlig at arbeidsopp
draget i sin helhet ikke vil strekke seg ut over 
tre måneder. 

Bestemmelsene om opphør av forsikringen 
og utbetaling av forsikringsbeløpet svarer 
stort sett til de tilsvarende bestemmelser for 
forsikringsordningen for arbeidsgivere med få 
ansatte. Premien skal innbetales forskottsvis 
til trygdekontoret. Dersom premien ikke blir 
betalt etter varsel og purring, opphører forsik
ringen automatisk ved utgangen av den perio
den som det er betalt premie for. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene i de gjeldende forskrifter er 

ganske omfattende. Enkelte av bestemmel
sene som er felles for de to forsikringsordnin
gene, er tatt inn i begge forskriftssettene. For 
at ikke den nye loven skal få et for stort om
fang, har utvalget foreslått at bestemmelsene 
blir slått sammen og regulert i en paragraf. 

Utkastets første Ledd regulerer hvilke ar
beidsgivere som kan forsikre seg. 

Utkastets første ledd bokstav a gjelder for 
arbeidsgivere som har få ansatte i sin tjeneste. 
Det er forslått at de samlede lønnsutbetalinger 
i det foregående året ikke må overstige 40 
ganger grunnbeløpet. Det er her enklere med 
en G-regulering enn med fastsetting av nytt 
beløp for hvert år. 

Etter forskriftene gitt med hjemmel i lovens 
§ 3-8 nr. 1 settes det som vilkår for å komme 
inn under denne forsikringsordningen at ar
beidsgiveren må ha samlede lønnsutgifter 
eksklusive arbeidsgiveravgift som ikke over
stiger et nærmere fastsatt beløp. Dette beløpet 
er pr. 1. juli 1989 fastsatt til 1 308 000 kroner. 
Utvalget foreslår at dette beløpet knyttes til 
grunnbeløpet, og at grensen settes til 40 gan
ger grunnbeløpet. Dette er noe lavere enn den 
gjeldende grense. Utvalget foreslår videre å 
bruke uttrykksmåten «lønnsutbetaling» i ste
det for «lønnsutgift eksklusiv arbeidsgiverav-
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gift». I «lønnsutbetaling» ligger det at arbeids
giveravgiften ikke er inkludert i beløpet. 

Utkastets første ledd bokstav b gjelder for 
arbeidsgivere som ansetter personer i kortva
rige arbeidsforhold. Bestemmelsen svarer til § 
1 i forskrifter gitt med hjemmel i folketrygdlo
ven § 3-8 nr. 2. 

Etter utkastets andre ledd skal forsikringen 
etter første ledd bokstav a omfatte alle an
satte, mens forsikringen etter første ledd bok
stav b skal gjelde for den enkelte arbeidsta
ker. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd svarer til § 7 første ledd 
første punktum i forskrifter gitt med hjemmel 
i lovens § 3-8 nr. 2. Arbeidsgiveren plikter å 
utbetale sykepengene mot refusjon fra tryg
den. 

Etter utkastets fjerde ledd skal forsikringen 
dekke arbeidsgiverens utgifter til sykepenger 
og arbeidsgiveravgift utover tre fraværsdager 
i hvert tilfelle. Det kreves legeerklæring. For
slaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastetsfemte ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 3-8 nr. 2, og gir departementet hjemmel 
til å fastsette nærmere forskrifter om forsik
ringsordningen. 

Bestemmelsene i forskriftene om fastsetting 
av avgiftenes størrelse har utvalget flyttet til 
avgiftskapitlet. Se utkastets § 22-6. 

De gjeldende forskrifter inneholder videre 
en del saksbehandlingsregler. Disse reglene 
må ses i forbindelse med saksbehandlingska
pitlet, kapittel 20. 

Utkastets § 4-19 Trygdens ansvar når ar
beidsgiveren ikke betaler 

Dersom en arbeidsgiver ikke betaler syke
penger som han er forpliktet til å yte i arbeids
giverperioden, skal trygden utbetale sykepen
gene. Beløpet som er utbetalt, skal trygden 
kreve tilbake fra arbeidsgiveren. 

Beløpet, med renter, kan inndrives etter be
stemmelsene som gjelder for inndriving av 
skatt, se lov 21. november 1952 nr. 2 om beta
ling og innkreving av skatt. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-6 

nr. 5 som har bestemmelser som garanterer 
at arbeidstakerne får sykepengene utbetalt fra 
trygden dersom arbeidsgiveren ikke yter de 
sykepengene som han er forpliktet til. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-6 nr. 5 lyder: 

«Dersom en arbeidsgiver ikke utbetaler sy
kepenger som han er forpliktet til å yte e~ter 
bestemmelsene i denne paragraf skal arbeids
takeren ha sykepengene utbetalt fra folketryg-

den. Trygden skal kreve det utbetalte beløp 
tilbake hos arbeidsgiveren. Beløpet, med ren
ter, kan inndrives etter regler som for skatter 
bestemt.» 

Hvis arbeidsgiveren ikke utbetaler de syke
pengene han er forpliktet til å yte i arbeidsgi
verperioden, kan arbeidstakeren kreve at trygc 
dekontoret utbetaler sykepengene til ham. 
Trygdekontoret må i så fall vurdere om ar
beidstakeren har rett til sykepenger. 

Finner trygdekontoret etter å ha innhentet 
de nødvendige opplysningene fra arbeidsgive
ren og eventuelt legen, at arbeidstakeren har 
rett til sykepenger, skal trygdekontoret utbe
tale sykepengene. Trygdekontoret skal kreve 
det utbetalte beløpet tilbake hos arbeidsgive
ren. Beløpet, med renter, kan inndrives etter 
reglene som for skatter bestemt, se bestem
melsene i lov 21. november 1952 nr. 2 om 
betaling og innkreving av skatt (skattebeta
lingsloven). Rentesatsen svarer til morarenten 
etter skattebetalingsloven § 31. I praksis på
legger trygden arbeidsgiverne å betale renter 
bare i mer graverende tilfeller. 

Hvis arbeidsgiveren ikke er enig i trygde
kontorets vedtak, kan han påanke vedtaket til 
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden etter bestemmelsene i den gjeldende 
lovs§ 3-9 og tilhørende forskrifter gitt av Sosi
aldepartementet den 14. juni 1978. Anken skal 
ha utsettende virkning. 

Utvalgets forslag 
Utkastet er i samsvar med gjeldende rett. 

Det svarer til § 3-6. nr. 5 i den gjeldende lov, 
se omtalen av gjeldende rett foran. 

Etter den gjeldende lovs § 3-9 kan arbeidsgi
veren påanke trygdens vedtak om refusjon. 
Bestemmelser om dette er tatt inn i utkastets 
kapittel 20, som gjelder saksbehandlingen. Se 
utkastets § 20-9 om Ankenemnda for sykepen
ger i arbeidsgiverperioden. 

utkastets § 4-20 Egenmelding 
Med egenmelding menes det at arbeidstake

ren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsu
førhet på grunn av sykdom eller skade uten å 
legge fram legeerklæring. . 

En arbeidstaker har rett til sykepenger i 
arbeidsgiverperioden på grunnlag av skriftlig 
eller muntlig egenmelding etter bestemmelsene 
i §§ 4-21 og 4-22. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 3-12 

nr. 2 første ledd første punktum og § 1 i for
skrifter om egenmelding fastsatt av Sosialde
partementet de11 11.januar 1978 med hjemmel 
i lovens § 3-12. 
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Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-12 nr. 2 første ledd 

første punktum likestiller melding om syk
dom til arbeidsgiveren med legesøking og le
geerklæring når det gjelder krav om sykepen
ger i arbeidsgiverperioden. Bestemmelsen in
neholder derfor et unntali: fra hovedregelen i 
lovens § 3-12 nr. 1 første ledd. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 4-5. 

Folketrygdloven .§ 3-12 nr. 2 første ledd 
første punktum lyder: 

«For trygdet som har rett til sykepenger et
ter §§ 3-6, 3-7 eller 3-8, likestilles melding om 
sykdom til arbeidsgiveren med legeerklæring 
og legesøking som nevnt i nr. 1 første ledd.» 

Bestemmelsen angir hvem som har rett til 
å benytte melding om sykdom (egenmelding) 
i stedetfor legeerklæring. Etter bestemmelsen 
er det tilstrekkelig at en arbeidstaker melder 
fra til arbeidsgiveren at han eller hun er ar
beidsufør på grunn av sykdom eller skade. 
Arbeidsuførheten behøver i utgangspunktet 
ikke å dokumenteres ytterligere. 

Formuleringen «trygdet som har rett til sy
kepenger etter§§ 3°6, 3-7 eller 3-8», begrenser 
retten til å bruke egenmelding til arbeidsta
kere som har rett til sykepenger fra en ar
beidsgiver etter bestemmelsene om arbeidsgi
verperiode. Videre avgrenses retten til å bruke 
egenmelding tidsmessig til selve arbeidsgiver
perioden. Når en arbeidstaker krever sykepen
ger fra folketrygden, må det foreligge legeer
klæring. 

Henvisningen til § 3-7 innebærer likevel at 
også arbeidstakere som omfattes av refusjons
ordningen for kronisk syke m.fl., der arbeids
giveren får refundert fra trygden sykepenger 
utbetalt i arbeidsgivererioden, kan bruke 
egenmelding, se merknadene til utkastets § 
4-1 7. Trygdeetaten kan her ikke kreve legeer
klæring, noe som også er presisert i forskrifte
nes§ 3. 

I utgangspunktet gjelder det samme ved 
arbeidsgiverens refusjonskrav etter forsik
ringsordningene i lovens § 3-8, se merknadene 
til utkastets § 4-18. Forsikringsordningene 
gjelder imidlertid ikke for de tre første fra
værsdagene. Disse dagene vil vanligvis falle 
sammen med de dagene egenmelding kan 
nyttes, se utkastets§ 4-21. I praksis kan følge
lig egenmelding her bare benyttes for de tre 
første dagene som ikke omfattes av forsik
ringsordningene, og henvisningen har derfor 
liten praktisk betydning. 

Forskriftenes § 1 definerer begrepet egen
melding slik: 

«Med egenmelding menes her at en arbeids
taker melder fra til arbeidsgiveren om at han/ 
hun må være borte fra arbeidet på grunn av 

sykdom, og får rett til sykepenger på grunnlag 
av denne meldingen uten a legge fram legeer
klæring om at fraværet skyldes sykdom.» 

Bestemmelsen gir en definisjon av begrepet 
egenmelding. Begrepet er brukt, men ikke 
definert i loven. I loven benyttes vanligvis 
melding av sykdom. Dette er imidlertid ikke 
tilstrekkelig presisert, da melding om sykdom 
omfatter enhver slik melding enten den gir 
rett til sykepenger eller ikke. Det er derfor 
behov for å ha et spesielt navn på den melding 
om sykdom som er nevnt i lovens § 3-12 nr. 
2 første ledd første punktum. I forskriftenes § 
1 er denne meldingen kalt egenmelding. 

Det spesielle ved egenmelding er at den 
anses som tilstrekkelig dokumentasjon for rett 
til sykepenger. Egenmelding kan bare benyt
tes av arbeidstakere. Slik egenmelding er defi
nert . i forskriftenes § 1, er det klart at det 
dreier seg om den meldingen som er nevnt i 
lovens§ 3-12 nr. 2 første ledd første punktum. 
Denne bestemmelsen er omtalt foran i merk
nadene til utkastets § 4-5. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er ønskelig å definere 

begrepet egenmelding i selve loven. 
Utkastet svarer i alt vesentlig til forskrifte

nes § 1. I utkastet er det imidlertid presisert 
at egenmeldingen bare gir rett til sykepenger 
i arbeidsgiverperioden. En tilsvarende regel 
finnes i dag i lovens § 3-12 nr. 2 første ledd 
første punktum. Vi viser til merknadene til 
gjeldende rett. 

Utkastets første ledd svarer til gjeldende 
rett og medfører ingen realitetsendring. Også 
etter gjeldende rett vil det bare være ved ar
beidsuførhet som skyldes sykdom (medregnet 
skade) som nevnt i lovens § 3-2 nr. 1 første 
ledd at egenmelding kan nyttes. V ed krav om 
sykepenger i de situasjoner som er nevnt i 
andre ledd, vil egenmelding heller ikke i dag 
være tilstrekkelig som legitimasjon for fravæ
ret. Det gjelder når legen erklærer at behand
linger gjør det nødvendig at pasienten ikke 
arbeider, når helserådet erklærer at smittefare 
gjør det nødvendig å være borte fra arbeidet, 
ved nødvendig kontrollundersøkelse, under 
attføring, eller når vedkommende er donor. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 3-12 nr. 2 første ledd første punk
tum. Egenmelding kan bare nyttes i arbeidsgi
verperioden etter denne bestemmelsen. I ut
kastet sies dette direkte uten henvisning til 
bestemmelsene om arbeidsgiverperiode, i 
motsetning til det som er gjort i de gjeldende 
bestemmelser ved henvisningen til §§ 3-6 til 
3-8. 

Siden bestemmelsene om bruk og tap av 
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retten til å nytte egenmelding skal reguleres 
nærmere i §§ 4-21 og 4-22, heter det videre 
at egenmelding nyttes etter bestemmelsene i 
§§ 4-21 og 4-22. 

utkastets § 4-21 Rett til å nytte egenmel
ding 

For å få rett til å nytte egenmelding må 
arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren 
i minst to måneder. 

Egenmelding kan nyttes for opptil tre dager 
i Løpet av to uker. 

Varer arbeidsuførheten ut over de tre da
gene egenmelding er nyttet, kan arbeidsgive
ren kreve Legeerklæring. Dersom medlemmet 
ikke Legger fram Legeerklæring, faller retten 
til sykepenger bort for egenmeldingsperioden; 
Dette gjelder Likevel ikke hvis medlemmet har 
vært forhindret fra å søke Lege og det er godt
gjort at han eller hun har vært arbeidsufør 
fra et tidligere tidspunkt. 

Merknåder 
Utkastets § 4-21 svarer til den gjeldende 

lovs § 3-12 nr. 2 første ledd og nr. 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-12 nr. 2 første ledd in

neholder følgende bestemmelser: 

«For trygdet som har rett til sykepenger et
ter §§ 3-6, 3-7 eller 3-8 likestilles melding om 
sykdom til arbeidsgiveren med legeerklæring 
og legesøkin~ som nevnt i nr. 1 første ledd. 
Trygdede rna ha vært ansatt hos . vedkom
mende arbeidsgiver i minst 2 måneder før ar
beidsuførheten oppsto. Ved gjenansettelse hos 
samme arbeidsgiver innen 2 uker medregnes 
tidligere arbeidsforhold ved beregningen av 
ventetiden etter foregående punktum. Varer 
arbeidsuførheten utover tre kalenderdager, 
kan den kreves bekreftet av lege fjerde dag. 
Er trygdede arbeidsufør på dager umiddelbart 
før og umiddelbart etter arbeiasfrie dager~ tas 
og de arbeidsfrie dager med når antall kruen
derdager etter foregående punktum beregnes. 
Hvis perioden på tre kalenderdager løper ut 
på en arbeidsfri dag, er det tilstrekkelig at 
bekreftelse fra lege blir lagt fram første dag 
trygdede skulle lia arbeidet. Dersom bekref
telse fra lege ikke blir lagt fram, faller retten 
til sykepenger for de tre første kalenderda
gene bort.» 

Disse · bestemmelsene angir personkretsen 
for hvem som har rett til åbruke egenmelding 
om sykdom, og i hvilket tidsrom. 

Ifølge§ 3-12 nr. 2 første ledd andre punktum 
gjelder retten til å bruke egenmelding først 
etter at arbeidstakeren har vært ansatt hos 
arbeidsgiveren i minst to måneder. 

Vilkåret om to måneders ansettelsestid/opp
tjeningstid for rett til å bruke egenmelding 
kom inn i lovens § 3-12 ved lov 27. januar 

1984 nr. 1, som trådte i kraft 1. mars 1984. I 
tiden fra juli 1978 til februar 1984 falt opptje
ningstiden for å kunne bruke egenmelding 
sammen med opptjeningstiden på to uker for 
rett til sykepenger fra arbeidsgiveren. Hensik
ten med lovendringen var å begrense bruken 
av egenm:elding til arbeidstakere som hadde 
en stabil tilknytning til arbeidsgiveren. 

For å unngå at endringen· skulle tamme 
også arbeidstakere som formelt ble ansatt hos 
samme arbeidsgiver for en kortere periode om 
gangen, f.eksd ekstravakter ved sykehus og 
læretvikarer,'ble det bestemt i § 3-12 nr. 2 
første ledd tredje punktum at ved gjenanset
telse innen to uker skulle tidligere ansettelses
tid regnes med. 

Folketrygdloven § 3-12 nr. 3 lyder: 

«Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene 
i nr. 1 første ledd og nr. 2 første og annet ledd 
hvis den trygdede har vært forhindret fra å 
søke lege og/eller gi melding til arbeidsgiver 
og det på fyldestgjørende måte er godtgjort 
at sykdommen har medført arbeidsuførhet fra 
et tidligere tidspunkt.» 

I forskrifter gitt i medhold av § 3-12 nr. 4 
er det gitt utfyllende bestemmelser om bruk 
av egenmelding. 

Lovens§ 3-12 nr. 2 første ledd første punk
tum likestiller melding om sykdom til ar
beidsgiveren med legesøking og legeerklæ
ring når det gjelder krav om sykepenger iar
beidsgiverperidoen. Etter fjerde til sjette 
punktum begrenses retten til tre påfølgende 
kalenderdager. 

Forskriftenes § 1 definerer begrepet egen
melding. Se merknadene til utkastets § 4-20. 

I forskriftenes§§ 2, 3 og 5 gjentas og presise
res lovbestemmelsene. 

Paragraf 4 inneholder viktige bestemmelser 
om hvordan egenmelding skal gis. Paragrafen 
inneholder dessuten bestemmelser om bort
fall av retten til sykepenger ved manglende 
melding, noe som også følger av loven. Be
stemmelsen lyder: 

«Melding om sykdom må gis så snart som 
mulig og senest første fraværsdag innen ar
beidstidens slutt. Dersom arbeidstakeren ikke 
melder fra da, faller retten til sykepenger bort 
og inntrer først fra den dag melding blir gitt. 
Dette gjelder også om aroeidsuførheten blir 
bekreftet ved sykmelding fra lege. 

Retten til sykerenger fallE;r likevel ikke ?ort 
dersom det foreligger særlige grunner til at 
arbeidstakeren ikke har gitt melding i rett tid 
og det er på det rene at sykdommen har ført 
med seg arbeidsuførhet fra et bestemt tidli
gere tidspunkt. 

Egenmelding kan gis både skriftlig og 
muntlig, over telefem, ved bud eller på annen 
måte som er praktisk for den syke.» 

Etter hovedregelen · inntrer retten til syke
penger fra arbeidsgiveren først fra den dag 
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arbeidsgiveren har mottatt melding om syk
dom. Ved skriftlig melding er det ikke til
strekkelig at meldingen er postlagt. Vi viser 
til ankesak nr. 33/84 fra Ankenemnda for sy
kepenger i arbeidsgiverperioden. Denne mel
deplikten, som følger av den gjeldende lovs § 
3-6 nr. 4 og utkastets § 4-15, gjelder uansett 
om fraværet er legitimert med egenerklæring 
eller legeerklæring. 

Når egenerklæring er gitt i rett tid, vil den 
samtidig oppfylle meldeplikten som er nevnt 
i utkastets § 4-15 tredje ledd. 

Såvel etter lovens§ 3-12 nr. 3 som etter for
skriftens § 4 kan det gjøres unntak dersom 
arbeidstakeren har vært forhindret fra å gi 
melding og det ellers er på det rene at arbeids
takeren har vært arbeidsufør fra et tidligere 
tidspunkt. Unntaksregelen praktiseres for
holdsvis strengt. Det kreves at arbeidstakeren 
benytter seg av de muligheter som finnes for 
å få gitt beskjed, f.eks. ved å be familiemed
lemmer eller naboer om bistand. Vi viser til 
ankesakene nr. 18/78 og nr. 17/81 fra Anke
nemnda for sykepenger for arbeidsgiverperio
den. 

Ved den forannevnte lovendring fra 1. mars 
1984 ble bruken av egenmelding begrenset til 
en maksimumsperiode på tre påfølgende ka
lenderdager, slik ordningen var før sykepen
gereformen i juli 1978 for blant andre offent
lige ansatte og i den tidligere sykelønnsavta
len mellom Landsorganisasjonen i Norge og 
Norsk Arbeidsgiverforening. I tiden juli 1978-
mars 1984 kunne egenmelding brukes for opp
til tre sykefraværsdager. Dermed kunne en 
arbeidstaker eksempelvis være borte både 
torsdag, fredag og mandag på grunnlag av 
egenmelding om sykdom. Endringen i 1984 
ble begrunnet med økende korttidsfravær 
rundt helgedagene der det ble benyttet egen
melding. 

Etter lovens § 3-12 nr. 2 slik den nå lyder, 
og § 2 tredje ledd i de tilhørende forskriftene, 
skal også arbeidsfrie dager regnes med i den 
maksimale egenmeldingsperioden på tre på
følgende kalenderdager som kan benyttes om 
gangen. Som tidligere regnes nye sykefravær 
innen 14 dager sammen med tidligere fravær, 
slik at det maksimalt kan benyttes egenmel
ding for tre dager i løpet av to uker. Bestem
melsen praktiseres slik at dersom man har 
benyttet en egenmeldingsdag og deretter vil 
bruke egenmelding for et sykefravær 13 dager 
senere, har man bare igjen rett til å bruke 
egenmelding for to dager. Se kjennelse fra 
Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverpe
rioden i ankesak nr. 34/81. Man blir følgelig 
ikke «kvitt» tidligere egenmeldingsdager før 
man har vært helt uten slike dager i 14 dager. 

Ved sammenlegging av enkeltstående egen-

meldingsdager er det spesielt viktig for ar
beidstakeren å passe på at han eller hun ikke 
bruker egenmelding ved fravær som faller 
utenfor arbeidsgiverperioden. I forskriftenes § 
3 andre ledd er det derfor presisert at egen
melding ikke kan nyttes når arbeidstakeren 
har fått sykepenger fra arbeidstakeren i to 
uker og så blir syk igjen før han eller hun har 
vært i arbeid i to sammenhengende uker. Det 
er da trygden som skal yte sykepenger, og 
egenmelding kan ikke brukes. 

Når egenmeldingsperioden på tre dager er 
slutt, kan arbeidsgiveren kreve at arbeidstake
ren søker lege og at arbeidsuførheten ved fort
satt sykefravær blir bekreftet av lege. Etter 
lovendringen fra 1. mars 1984 faller også ret
ten til sykepenger for den forutgående egen
meldingsperioden bort hvis det ikke foreligger 
legeerklæring når den neste egenmeldingspe
rioden er slutt. 

Etter lovens § 3-12 nr. 3 og tilsvarende be
stemmelser i forskriftene kan det gjøres unn
tak fra kravet om at egenmelding skal være 
gitt til arbeidsgiveren første sykefraværsdag, 
og fra kravet om legesøking. Det er et vilkår 
for unntak at arbeidstakeren har vært forhind
ret fra å søke lege og/eller gi melding til ar
beidsgiveren i rett tid. Dessuten må det være 
godtgjort på fyllestgjørende måte at sykdom
men har medført arbeidsuførhet fra et tidli
gere tidspunkt. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd er det et vilkår for 

at arbeidstakeren skal få rett til sykepenger 
på grunnlag av egenmelding at han eller hun 
har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to 
måneder. Forslaget svarer til gjeldende rett, 
se lovens§ 3-12 nr. 2 første ledd andre punk
tum. 

Etter utkastets andre ledd kan arbeidstake
ren nytte egenmelding for opptil tre dager i 
løpet av to uker. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. Se den gjeldende lovs § 3-12 nr. 2 første 
ledd fjerde punktum. 

Utkastets tredje ledd om at arbeidsgiveren 
kan kreve legeerklæring ved fortsatt arbeidsu
førhet utover de tre dagene egenerklæring 
kan nyttes, finnes i dag i lovens § 3-12 nr. 2 
første ledd og i forskriftenes § 2 tredje ledd. 

Etter gjeldende rett får en arbeidstaker rett 
til sykepenger på grunnlag av egenmelding 
fra og med den dag det blir gitt melding til 
arbeidsgiveren. Bestemmelser om dette er tatt 
inn i utkastets § 4-15 tredje ledd. 

Utkastets § 4-22 Egenerklæring 
Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren 

skriftlig bekrefter en muntlig · egenmelding et
ter at han eller hun har gjenopptatt arbeidet. 
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Dersom en slik erklæring ikke blir lagt fram, 
kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sy
kepenger skal falle bort. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 3-12 

nr. 2 tredje ledd og til§ 5 i forskrifter om egen
melding, som er fastsatt av Sosialdepartemen
tet 11. januar 1978 i medhold av lovens § 3-12. 

Gjeldende reti 
Folketrygdloven § 3-12 nr. 2 tredje ledd ly

der: 

« Ved egenmelding kan det. kreves at den 
trygdede underskriver en erklæring om at fra~ 
været fra arbeidet skyldes sykdom». 

Forskriftenes § 5 lyder: 

«Når en arbeidstaker som har fått sykepen
ger {>å ~nnlag av egenmelding begynner i 
arbeid igjen, Kan arbeidsgiveren kreve en 
skriftlig erklæring fra vedkommende om at 
fraværet fra arbeidet skyldtes sykdom.» 

Når en arbeidstaker bruker egenmelding, 
kan arbeidsgiveren altså kreve at arbeidstake
ren gir en skriftlig egenerklæring om at fra
været fra arbeidet skyldes sykdom. Ifølge § 5 
i forskriftene kan arbeidsgiveren kreve dette 
når vedkommende har gjenopptatt arbeidet. I 
ankesak nr. 18/81 kom Ankenemnda for syke
penger i arbeidsgiverperioden til at en ar
beidsgiver kan kreve en skriftlig egenerklæ
ring innen en bestemt tidsfrist etter at arbei
det er gjenopptatt. En forutsetning for dette 
er at arbeidstakeren er orientert om kravet på 
forhånd, og at det er praktisk mulig for ved
kommende å oppfylle kravet. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener at det er hensiktsmessig ut 

fra informasjonshensyn å ha en særskilt para
graf om den egenerklæringen som skal være 
en skriftlig bekreftelse på en egenmelding. 

Etter utkastets §. 4-22 første punktum kan 
arbeidsgiveren kreve at arbeidstakeren skrift
lig bekrefter en muntlig egenmelding etter at 
han eller hun har gjenopptatt arbeidet. Etter 
utkastets andre punktum kan arbeidsgiveren 
bestemme at retten til sykepenger i egenmel
dingsperioden skal falle bort dersom arbeids
takeren ikke avgir en slik egenerklæring. For
slaget svarer til gjeldende rett. 

utkastets § 4-23 Tap av retten til å nytte 
egenmelding 

Når en arbeidstaker i løpet av 12 måneder 
har hatt minst fire fravær uten å legge fram 
legeerklæring, kan arbeidsgiveren bestemme 
at arbeidstakeren skal tape retten til å få sy-

kepenger på grunnlag .av egenmelding. En 
beslutning om å ta fra en arbeidstaker denne 
retten skal vurderes på nytt etter seks måne
der. 

En arbeidsgiver kan nekte arbeidstakere 
retten til å få sykepenger på grunnlag av 
egenmelding dersom turnusordninger, reise
rute eller lignende medfører at det ikke er 
mulig for arbeidstakerne å møte på arbeid 
umiddelbart etter ~t sykefravær. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 3 tredje 

ledd og til § 6 i forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet den 11. januar 1978 i medhold av 
folketrygdloven § 3-12. 

Gjeldende rett 
Paragraf 6 i de forannevnte forskrifter lyder: 

«Dersom en arbeidstaker i løpet av 12 måne
der har hatt fire sykefravær eller flere uten å 
legge fram legeerklæring om at fraværet skyl
des sykdom, kan arbeidsgiveren bestemme at 
arbeidstakeren for fremtiden skal levere syk
melding fra lege før det er gått tre dager -
eventuelt fra og med første fraværsdag for å 
få rett til sykepertger. Det samme gjelder ved 
fravær færre enn fire i løpet av 12 måneder, 
dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å 
anta at fraværet ikke skyldes sy]{dom. Før 
dette blir bestemt, skal arbeidstakeren gis 
høve til å gjøre rede for grunnen til at han/hun 
har hatt slike fravær. 

Beslutning om å ta fra en arbeidstaker helt 
eller delvis retten til å nytte egenmelding skal 
ta~ opp til· ny vurdering når det er gått seks 
maneder.» 

Bestemmelsen i første ledd medfører at en 
arbeidsgiver kan ta fra en arbeidstaker retten 
til å nytte egenn;i.elding. Slik bestemmelsen 
er utformet, gir den ikke noe automatisk tap 
av denne retten etter fire «egenmeldingsfra
vær» i løpet av 12 måneder. 

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden uttaler i ankesak nr. 35/81 om be
stemmelsen: 

«Bestemmelsen · innebærer at arbeidstake
ren kan kreve en individuell vurdering. Før 
avgjørelse treffes skal arbeidstakeren varsles 
og gis adgang til å redegjøre for forholdet. 
Avg:iørelsen får bare virkning for fremtidige 
fravær. 

Hensikten med bestemmelsen er, etter 
nemndas vurdering, å begrense arbeidsgive
rens forpliktelser til å utbetale sykepenger 
under hyppige fravær som ikke er dokumen
tert ved legeerklæring. Videre vil det også 
være av betydning. for den trygdede selv at 
hun søker le~e og derved sikres mulig be
handling for arsaken(e) til fraværene.» 

Etter forskriftenes § 6 andre ledd har en 
arbeidstaker som er fratatt retten til å bruke 



218 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

egenmelding, krav på å få forholdet vurdert 
på nytt etter seks måneder. Det foreligger in
gen automatisk rett til å få retten tilbake. Også 
her legger bestemmelsene opp til en individu
ell vurdering. Ifølge avgjørelsen i ankesak nr. 
4/82 fra Ankenemnda for sykepenger i ar
beidsgiverperioden vil saklig grunn for avslag 
være fortsatte hyppige fravær uten legeerklæ
ring i de forutgående månedene. 

Forskrift om · egenmelding § 3 tredje ledd 
lyder: 

«Egenmelding kan heller ikke nyttes i ar
beidsforhold der turnusordninger, utsatt 
utreise og lignende forhold hindrer at arbeids
takeren kan begynne i arbeid umiddelbart et
ter et kortvarig sykefravær. Det er et vilkår 
at arbeidsgiveren på forhånd har gitt arbeids
takeren skriftlig melding om dette.» 

Ved lov 27. januar 1984 nr. 1, som trådte i 
kraft den 1. mars 1984, fikk departementet 
hjemmel til å bestemme at det kan kreves le
geerklæring fra et tidligere tidspunkt enn be
stemt i lovens § 3-12 nr. 2 første ledd, og at 
egenmelding ikke kan benyttes i arbeidsfor
hold der sykefravær får til følge at arbeidsta
keren må bli borte fra arbeidet etter at han 
eller hun er blitt arbeidsfør igjen. Lovens § 
3-12 nr. 2 første ledd er gjengitt i merknadene 
til utkastets § 4-21. 

Bakgrunnen for endringen var at egenmel
dingsordningen · medførte spesielle problemer 
i petroleumsindustrien til havs, der arbeidsta
kere gjerne arbeider et par uker på oljeplatt
formen om gangen. Utreisemuligheter og vi
karordninger førte til at en arbeidstaker som 
ikke kunne følge sin ordinære utreiseplan et
ter et egenmeldingsfravær, gjerne mistet hele 
arbeidsperioden til h.avs. Arbeidsrettslig ble 
arbeidsgiveren her ansett som forpliktet til å 
yte lønn for hele perioden. 

Etter endringen er det. mange arbeidsgivere 
som har utelukket arbeidstakere til havs fra å 
bruke egenmelding. Som det går fram av for
skriftsbestemmelsen, må arbeidstakere være 
faktisk forhindret fra å gjenoppta arbeidet. I 
ankesak nr. 21/85 kom Ankenemnda for syke
penger i arbeidsgiverperioden følgelig . til at 
en oljearbeider som hadde mulighet til å reise 
ut til plattformen og gjennoppta arbeidet etter 
et kortvarig sykefravær, ikke kunne utelukkes 
fra å bruke egenmelding. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd første punktum svarer 

i det vesentlige til forskriftenes § 6 første ledd 
første punktum, men er noe omformulert. 

Utvalget finner det lite praktisk at en ar
beidsgiver skal velge å begrense retten til å 
bruke egenmelding til en eller to dager, slik 

de gjeldende bestemmelser gir adgang til. Det 
alternativet som benyttes i praksis, er å ta fra 
arbeidstakeren retten til å bruke egenmelding 
helt, og utvalget foreslår at dette blir det 
eneste alternativet. 

Videre foreslår utvalget at arbeidsgiveren 
ikke lenger får adgang til åta fra en arbeidsta
ker retten til å bruke egenmelding ved færre 
enn fire fravær når arbeidsgiveren har rimelig 
grunn til å anta at fraværet ikke skyldes syk
dom. Utvalget mener det ikke er rimelig at 
arbeidsgiveren skal ha en slik skjønnsmessig 
adgang. 

utvalget foreslår også at bestemmelsen om 
at arbeidstakeren skal ha rett til å uttale seg 
før han eller hun blir fratatt retten til å bruke 
egenmelding, skal falle bort, for også denne 
bestemmelsen har liten praktisk betydning. 
Det vesentlige er at arbeidstakeren får et klart 
varsel om at han eller hun er fratatt retten til 
å bruke egenmelding. 

Utkastets første ledd andre punktum svarer 
til de gjeldende forskrifters § 6 andre ledd. 

Utkastets andre ledd svarer til § 3 tredje 
ledd i forskriftene om egenmelding, som gir 
en arbeidsgiver rett til å utelukke en arbeids
taker fra å bruke egenmelding dersom turnus
ordninger, reisemuligheter eller lignende for
hold hindrer arbeidstakeren i å møte på arbeid 
etter et kortvarig sykefravær. 

Utvalget har vurdert om en beslutning om 
åta fra en arbeidstaker retten til å bruke egen
melding er enkeltvedtak i forvaltningslovens 
forstand og således er undergitt de strenge 
krav til saksbehandling i forvaltningsloven av 
10. februar 1967. Dette spørsmålet er ikke 
omtalt i lovforarbeidene, se NOU 1976:23 
Omlegging av sykepengeordningen og Ot.prp. 
nr. 68 for 1976-77. 

I utgangspunktet gjelder forvaltningsloven 
for den virksomhet som drives av forvalt
ningsorganer. I forvaltningsloven § l er det 
presisert at private rettssubjekter regnes som 
forvaltningsorganer når de treffer enkeltved
tak eller utferdiger forskrifter på vegne av stat 
eller kommune. 

Etter definisjonen i forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav b er et enkeltvedtak et 
vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til 
en eller flere bestemte personer. Forutsatt at 
en beslutning om å ta fra en arbeidstaker ret0 

ten til å bruke egenmelding blir fattet av et 
rettssubjekt som faller inn under forvaltnings-

. loven § 1, vil beslutningen omfattes av defini
sjonen av enkeltvedtak. En slik beslutning 
angår utvilsomt arbeidstakerens rettigheter og 
plikter. 

Det avgjørende her er da om en arbeidsgiver 
kan anses å utøve forvaltningsvirksomhet, 
dvs. om han treffer enkeltvedtak på vegne av 
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det offentlige når han nekter en· arbeidstaker 
å bruke egenmelding. Utvalget er tilbøyelig 
til å mene at en arbeidsgiver ikke kan anses 
for å treffe vedtak på det offentliges vegne i 
disse situasjonene. 

Folketrygdloven pålegger arbeidsgiveren å 
yte sykepenger i arbeidsgiverperioden, og ar
beidstakerens rett til å benytte egenmelding 
gjelder bare i arbeidsgiverperioden. En be
slutning fra arbeidsgiveren om å ta fra en ar
beidstaker retten til å benytte egenmelding får 
derfor ingen betydning for trygden/det offent
lige. Det er derfor ikke· naturlig å se det slik 
at en arbeidsgiver da handler på vegne av 
trygden. Arbeidsgiveren har fått denne mulig
heten til åta fra en arbeidstaker egenmelding
retten for å kunne ivareta sine egne interesser. 

Arbeidsgiverens beslutning om å ta fra en 
arbeidstaker retten til å benytte egenmelding 
kan bringes inn for Ankenemnda for sykepen
ger i arbeidsgiverperioden. Ankenemndas 
kjennelse kan ikke ankes til Trygderetten, 
men domstolene kan prøve Ankenemndas 
avgjørelse etter de alminnelige prinsipper om 
domstolskontroll. Vi viser til forskriftene om 
behandling av tvister i arbeidsgiverperioden 
av 14. juni 1978 § 14. 

På denne måten kan rettssikkerheten ivare
tas. Utvalget finner ikke grunn til å foreslå at 
forvaltningsloven skal gjelde for arbeidsgive
rens vedtak om å ta fra arbeidstakeren retten 
til benytte egenmelding. 

Utkastets § 4-24 Sykepengegrunnlaget i ar
beidsgiverperioden 

Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 4-8 fast
settes i arbeidsgiverperioden etter en beregnet 
aktuell ukeinntekt, se § 4-25. 

Den aktuelle ukeinntekten skal beregnes et
ter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten pr. 
uke som arbeidstakeren har hatt i arbeidsfor
holdet i de siste ukenefør han eller hun ble 
arbeidsufør (beregningsperioden). LovHg fra
vær uten lønn skal holdes utenfor beregnings
perioden. 

Beregningsperioden fastsettes siik: 
a) I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og 

timelønn skal de siste fire ukene legges til 
grunn. 

b) I et arbeidsforhold med fast arbeidstid og 
månedslønn skal den siste måneden legges 
til grunn. 

c) I et arbeidsforhold som har vart kortere 
enn fire uker, skal dette kortere tidsrommet 
legges til grunn. 

d) I et arbeidsforhold der arbeidstakeren har 
fått varig lønnsendring i løpet av de siste 
fire ukene, skal tidsrommet etter lønnsend
ringen legges til grunn. 

e) I et arbeidsforhold med skiftende arbeids-

perioder eller inntekter skal et lengre og 
mer representativt tidsrom enn fire uker 
legges til grunn. 

Den aktuelle ukeinntekten. omgjøres til et 
sykepengegrunnlag pr. dag i arbeidgiverpe
rioden ved at inntekten fordeles på det gjen
nomsnittlige antall arbeidsdager pr. uke i be-
regningsperioden. · 

Merknader 
Utkastet svarer i noen grad til den gjeldende 

lovs § 3-4 bokstav a første og andre ledd. Vi
dere omfatter utkastet bestemmelsene i § 1 i 
forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 
8. november 1977 med hjemmel i folketrygd
loven § 3-4 bokstav a andre ledd. 

Gjeldende rett 
Sykepengegrunnlaget er den inntekt syke

pengene skal beregnes etter. Se nærmere de 
generelle bestemmelsene i merknadene til 
utkastets § 4-8. 

De spesielle bestemmelsene om fastsetting 
av sykepengegrunnlaget for arbeidstakere føl
ger av den gjeldende lovs § 3-4 bokstav a 
første ledd, og forskrifter gitt i medhold av 
andre ledd. Lovens § 3-4 første ledd bokstav 
a første og andre ledd lyder: 

«Inntektsgrunnlaget for fastsetting av syke
penger er følgende: 
a. Til trygdet som arbeider i annens tjeneste 

for lønn eller annen godtgjørelse som nevnt 
i § 6-4 første ledd nr. 1 ytes sykepenger på 
grunnlag av inntekten i arbeidsforlioldet. 
Ved fastsettelsen av inntekten legges til 
grunn den gjennomsnittlige arbeidsinntekt 
i de siste fire ukerfør arbeidsuførheten inn
trådte. 

Departementet gir nærmere forskrifter 
om fastsetting av inntektsgrunnlaget og 
kan herunder bestemme at sykepenger skal 
ytes etter den trygdedes antatte faktiske 
årsinntekt dersom denne avviker vesentlig 
fra arbeidsinntekten før arbeidsuførhetens 
inntreden.» 

Etter gjeldende rett skal sykepengegrunnla
get for arbeidstakere fastsettes etter den gjen
nomsnittlige ukeinntekten i tiden umiddel
bart før arbeidstakeren ble sykmeldt eller gav 
egenmelding (før sykmeldingstidspunktet). I 
praksis kalles denne inntekten «den aktuelle 
ukeinntekten». 

Når trygden yter sykepenger til arbeidsta
kere etter arbeidsgiverperioden, gjelder det 
visse særbestemmelser om regulering av sy~ 
kepengegrunnlaget. Se nærmere merknader 
til utkastets § 4-26. 

Forskriftenes § 1 regulerer beregningsperio
den for den aktuelle inntekten. Disse bestem
melsene gjelder uten unntak i arbeidsgiverpe
rioden. Forskriftenes § 1 lyder: 
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<:Inntektsgrunnlaget for sykepenger i ar
beidsforhold er den gjennomsnittli_g.e arbeids
inntekt i de siste fire uker før arbeidsuførheten 
inntrådte. · 

Dersom arbeidsforholdet har vart kortere 
en!1 f_ire uke~, skal den _gjennomsnittlige ar
beidsml'\tekt i denne periode legges til grunn. 
Dersom arbeidstakeren har fått lønnsregule
ring_ eller annen varig lønnsendring i løpet av 
de siste fire uker skal gjennomsnittsinntekten 
i perioden etter endringen legges til €'J'Unn. 
· ~ arbeidsfor_hold !Iled uregelmessig eller 
skiftende arbei9-spenoder: el~er avlønningsfor
hold skal den gJennomsmtthge arbeidsinntekt 
for en lengre . periode enn nevnt i første ledd 
legges til grunn. Perioden kan ikke · overstige 
12 måneder. . .... . . . . 

Lovlig. fravær uten lønn skal ikke tas med 
i beregningsperioden etter bestemmelsene 
ovenfor.» 

Som det går fram av forskriftenes § 1 første 
ledd, er hovedregelen at den aktuelle ukeinn
tekten skal beregnes etter inntekten i de siste 
fire ukene. Hensikten er å finne fram til en 
ukeinntekt som mest mulig svarer til den uke
inntekten arbeidstakeren hadde da han eller 
hun ble sykmeldt. Dersom inntekten i de siste 
fire ukene er misvisende for arbeidstakerens 
normalinntekt, git forskriftenes § 1 andre til 
fjerde ledd muligheter til å legge en kortere 
eller lengre periode til grunn. Perioden kan 
ikke oversJige 12 måneder. 

For skiftarbeidere, akkordarbeidere og pro
visjonslønnede vil det være aktuelt ålegge en 
lengre periode enn fire uker til grunn for be
regning av den aktuelle ukeinntekten. Man 
kommer da nærmere en representativ gjen
nomsnittsinntekt. 

Det kan også være aktuelt å legge kortere 
perioder til grunn. Har arbeidsforholdet vart 
kortere enn fire uker, legges ansettelsestiden 
til . grunn. V ed varige lønnsendringer legges 
bare perioden etter endringen til · grunrt. 

Lovlige fravær i perioder uten lønn skal 
ikke tas med i beregningsperioden. Dette 
innebærer at lovlig permisjon og ferie ikke 
reduserer inntektsgrunnlaget. Derimot vil pe
rioder med skoft redusere størrelsen av den 
aktuelle ukeinntekten. 

Man omregner den aktuelle ukeinntekten 
til årsinntekt ved å multiplisere den med 52. 
Inntektstaket for sykepengegrunnlaget som 
nevnt i de generelle bestemmelsene i den 
gjeldende lovs § 3-4 fjerde ledd begrenser sy
kepengegrunnlaget til seks ganger grunnbelø
pet. Inntektstaket er nærmere omtalt i merk
nadene til utkastets § 4°8. 

Forskriftenes § 6 lyder: 

«For grupper av arbeidstakere i visse distrik
ter eller i hele riket, kan det etter vedtak av 
departementet bestemmes at det ved fastset
telse av inntektsgrunnlaget skal legges til 
grunn den gjennomsnittlige arbeidsinntekt i 

en lenger periode enn det som er bestemt i § 
l.» 

Etter forskriftens § 6 kan, departementet 
bestemme at det skal legges til grunn en 
lengre periode enn nevnt i forskriftens § 1. 
Det er hittil ikke gjort noe slik unntak. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår en egen bestemmelse om 

fastsetting av ·.sykepengegrunnlaget i arbeids
giverperioden. 

Utkastets første ledd er en rent informativ 
bestemmelse. Den viser til utkastets § 4-8 om 
de generelle bestemmelsene om fastsetting av 
sykepengegrunnlaget, og til utkastets § 4-25, 
som regulerer arten av inntekt og godtgjørel
ser som skal regnes med i grunnlaget. 
. Utkastets andre ledd sier hvordan den aktu

elle ukeinntekten skal beregnes. Forslaget 
svarer til gjeldende praksis. Utvalget nytter 
uttrykket «beregningsperioden» om den perio
den som er utgangspunktet for beregningen 
av den aktuelle ukeinntekten. Utkastets andre 
ledd siste punktum om at lovlig fravær uten 
lønn skal holdes utenfor beregningsperioden, 
svarer til § 1 fjerde ledd i de gjeldende for
skrifter. 

Utkastets tredje ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 1, første, andre og tredje ledd. 
Bestemmelsene er noe omformulert og forkor
tet, og er mer skjematisk framstilt. 

Bestemmelsen i forskriftenes § 1 tredje ledd 
om at beregningsperioden ikke kan overstige 
12 måneder, er utelatt. Utvalget mener det er 
lite praktisk med en periode på over 12 måne
der. Bestemmelsen i § 6 i de gjeldende for
skrifter om at det etter vedtak av departemen
tet kan legges til grunn en lengre periode enn 
nevnt i § 1, er av samme grunn utelatt. 

Utkastets fjerde ledd er en lovfesting av 
gjeldende praksis. Utvalget anser det som 
hensiktsmessig å ta inn i loven en bestem
melse om hvordan sykepengegrunnlaget pr. 
dag beregnes. 

utkastets § 4°25 Arten av inntekt som ut
gjør · den aktuelle ukeinn
tekten 

Lønnsinntekt og andre godtgjørelser som er 
resultat av arbeidstakerens egen arbeidsinn
sats, tas med når den aktuelle ukeinntekten 
skal beregnes, 

Følgende godtgjørelser tas ikke med: diett
godtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjø
relse, smussgodtgjørelse og andre godtgjørel
ser som helt eller delvis skal dekke utgifter i 
forbindelse med utførelsen av arbeidet. 

Lønn for overtid tas ikke med .. Overtidslønn 
skal likevel tas med når overtiden er pålagt i 
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arbeidsavtalen som fast overtid og dette ikke 
er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid. 

Feriepenger tas ikke med. Det samme gjelder 
godtgjørelse for 1. og 17. mai og bevegelige 
helligdager som arbeidstakeren opparbeider 
som et tillegg pr. arbeidstime. 

· Naturalytelser tas ikke med dersom arbeids
takeren også mottar ytelsene under arbeidsu
førheten. Fra det tidspunkt arbeidstakeren 
ikke lenger mottar ytelsene, tas de med ved 
beregningen med den verdi som nyttes ved 
forskottstrekk av skatt. 

Merknader 
Utkastet svarer til de gjeldende bestemmel

ser i lovens § 3-4 første ledd bokstav a og i § 2 
i Sosialdepartementets forskrifter av 8. no
vember 1977, som er gitt med hjemmel i § 3-4 
første ledd bokstav a, og regulerer arten av 
den inntekt som skal utgjøre den aktuelle 
ukeinntekten; 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-4 første ledd bokstav a 

og andre ledd, som gir hjemmel for forskrif
tene, er sitert foran i merknadene til utkastets 
§ 4-24. 

Forskriftenes § 2 angir de inntekter som 
skal regnes med i aktuell inntekt. Bestemmel
sen lyder: 

«Ved fastsetting av inntektsgrunnlaget med
regnes lønnsinntekt og annen godtgjørelse 
som er vederlag for eller resultatet av den 
trygdedes egen arbeidsinnsats, herunder pro
visjon, serveringspenger og lignende ytelser. 

Feriegodtgjørelse og godtgjørelse for 1. og 
1 7. mai og tievegelige helligdager som oppar
beides som et tillegg pr. arbeidet tinie, regnes 
ikke med i inntektsgrunnlaget. Det samme 
gjelder overtidsgodtgJørelse. Unntatt er like
vel godtgjørelse for overtid som er pålagt i 
arbeidsavtale som fast overtid i samsvar med 
arbeidsmiljøloven, hvor godtgjørelsen er en 
del av arbeidstakerens normallønn. 

Naturalytelser regnes med i inntektsgrunn
laget med den verdi som er benyttet ved for
skuddstrekk av skatt fra det tidspunkt disse 
ytelser ikke lenger står til disposisjon for ar
beidstakeren. For sjømenn i utenriksfart, jfr. 
folketrygdlovens § 3-14, regnes verdien av 
fritt opphold og kost ombord med i inntekts
grunnlaget i den utstrekning ytelsene blir reg
net som pensjonsgivende inntekt, jfr. regler 
om hva som skal regnes som pensjonsgivende 
inntekt for sjømenn fastsatt av Finans- og toll
departementet med hjemmel i folketrygdlo
vens§ 6-4. 

Kontante særgodtgjørelser som helt eller 
delvis skal dekke utgifter i forbindelse med 
utførelsen av arbeid skal ikke regnes med i 
inntektsgrunnlaget. Dette gjelder diettgodt
gjørelse, bilgocftgjørelse, smussgodtgjørelse 
m.v.» 

V ed siden av ordinær lønn er det en del 
spesielle «ulempetillegg» som skal regnes med 
i sykepengegrunnlaget, f.eks. skifttillegg, høy-

detillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid og 
arbeidsplass som utetillegg, varmetillegg o.l. 
Man kan si at de tillegg som en arbeidstaker 
har fordi han har et noe uvanlig arbeidsfor
hold, skal regnes med i sykepengegrunnlaget 
dersom disse tilleggene ikke skal dekke utgif
ter som påløper i den spesielle situasjonen. 
De tilleggene som ikke skal regnes med i sy
kepengegrunnlaget, er kontante særgodtgjø
relser som helt eller delvis skal dekke utgifter 
i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Dette 
gjelder blant annet diettgodtgjørelser, bilgodt
gjørelser, verktøygodtgjørelser og · smussgodt
gjørelser. 

Godtgjørelse for overtidsarbeid regnes ikke 
med i sykepengegrunnlaget med mindre det 
dreier seg om godtgjørelse for fast overtid som 
er pålagt i arbeidsavtalen, der godtgjørelsen 
er en del av arbeidstakerens normallønn. Som 
overtid regnes arbeidstid utover den alminne
lige arbeidstiden som følger av de gjeldende 
lovbestemmelsene om arbeidstid, se særlig 
arbeidsmiljøloven § 46. 

Fast overtidsarbeid er forbudt etter arbeids
miljøloven § 49 for de arbeidstakergrupper 
som kommer inn under loven. De arbeidsta
kere som omfattes . av arbeidsmiljølovens be
stemmelser om arbeidstid, kan således ikke 
ha en fast lovlig overtidsordning. De kan der
for heller ikke sies å ha fast overtidsordning 
i relasjon til bestemmelsene i folketrygdloven. 

Overtidsgodtgjørelser skal således · bare tas 
med i sykepengegrunnlaget for arbeidstakere 
som er unntatt fra arbeidsmiljølovens over
tidsbestemmelser. Dette gjelder polititjeneste
menn, militærpersoner og sjømenn. Det er 
imidlertid ikke tilstrekkelig at overtiden lovlig 
kan pålegges som en fast ordning. Det er bare 
overtid som faktisk er pålagt som fast overtid 
gjennom for eksempel arbeidstidsbestemmel
ser ogfaste vaktplaner - som skal regnes med. 

En naturalytelse skal regnes med i sykepen
gegrunnlaget med den verdi som benyttes ved 
forskottstrekk av skatt. Verdien av natural
ytelsen skal regnes med bare fra det tidspunk
tet arbeidstakeren ikke lenger får den. 

Feriegodtgjørelse regnes ikke med i syke
pengegrunnlaget. Helligdagsgodtgjørelse som 
opptjenes som et tillegg pr. arbeidet time, reg
nes heller ikke med. Dersom slike godtgjørel
ser skulle regnes med i sykepengegrunnlaget, 
ville sykepengeutbetalingene gi overkompen
sasjon i forhold til vanlig lønn. Dette henger 
sammen med at man først ville ta med godgjø
relsen i ukegrunnlaget og deretter multipli
sere dette grunnlaget med 52. 

Utvalgets forslag 
De vesentligste bestemmelsene i forskrifte

nes § 2 om arten av inntekt som skal tas med 
i sykepengegrunnlaget, er med i utkastet. 
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Utvalget har vurdert om man her skulle 
nøye seg med en henvisning til utkastets § 3-3 
om pensjonsgivende inntekt og si «arbeidsta
kerens pensjonsgivende inntekt etter denne 
bestemmelsen». Siden arbeidsgiverne må ha 
kjennskap til bestemmelsene om fastsetting 
av sykepengegrunnlaget når de skal beregne 
og utbetale sykepenger i arbeidsgiverperio
den, er det hensiktsmessig å ha disse bestem
melsene samlet i sykepengekapitlet. Arbeids
giverne slipper da å lese .andre kapitler av fol
ketrygdloven. Utvalget har derfor foreslått 
uttømmende bestemmelser om . sykepenge
grunnlaget i dette kapitlet. 

Utkastets første Ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 2 første ledd. Etter forslaget skal 
det regnes med lønnsinntekt og annen godt
gjørelse som er resultat av arbeidstakerens 
egen arbeidsinnsats. Utvalget har ikke funnet 
det nødvendig å ta inn i lovteksten presisering 
av hva som skal regnes som annen godtgjø
relse. 

Utkastets andre Ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 siste ledd om at kontante særgodtgjørelser 
ikke skal regnes med i sykepengegrunnlaget. 

Utkastets tredje Ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 andre ledd andre og tredje punktum om 
at godtgjørelse for overtid som regel ikke skal 
regnes med i sykepengegrunnlaget. 

Utkastets fjerde Ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 andre ledd første punktum om at feriepen
ger og godtgjørelse for fridager som opparbei
des ved et timetillegg, ikke skal regnes med 
i sykepengegrunnlaget. 

Utkastets femte Ledd svarer i det vesentlige 
til forskriftenes § 2 tredje ledd. Etter forslaget 
skal det ikke regnes med naturalytelser der
som arbeidstakeren også mottar disse ytelsene 
under arbeidsuførheten. Men de skal medreg
nes fra det tidspunktet de opphører, og da 
med den verdien som nyttes ved forskott
strekket. 

Utvalget har utelatt særbestemmelsene om 
sjømenn i utenriksfart. Forslaget vil medføre 
at dersom en syk sjømann blir om bord, får 
han ikke medregnet verdien av fri kost og losji 
i sykepengegrunnlaget. Men dersom han går 
i land, vil verdien av disse naturalytelsene 
blir regnet med i den utstrekning det blir truk
ket skatt av ytelsen. 

Utkastets § 4-26 Sykepengegrunnlaget når 
trygden yter sykepenger 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen-

sjonspoengtallene (se§ 3-11) som er fastsatt 
for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige 
poengtallet omregnes til pensjonsgivende 
inntekt ut fra grunnbeløpet på sykmeL
dingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 Legges til grunn 
dersom den 
a) inntekten etter alternativ 1 avviker mer 

enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2, og 

b) inntekten etter alternativ 2 er den mest re
presentative inntekten. 

Merknader 
Utkastet svarer til§§ 1, 2, 4 og 5 i forskrifter 

om fastsetting av inntekt i tjeneste som grunn
lag for sykepenger, gitt av Sosialdepartemen
tet den 8. november 1977 i medhold av folke
trygdloven § 3-4 første ledd bokstav a andre 
ledd. Videre omfatter utkastet §§ 1 til 3 i for
skrifter om fastsetting av inntektsgrunnlaget 
for selvstendig næringsdrivende, gitt av Sosi
aldepartementet den 8. november 1977. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om lengden av den bereg

ningsperioden som skal legges til grunn ved 
beregning av. den aktuelle ukeinntekten, er i 
dag å finne i § 1 i forskriftene om fastsetting 
av inntekt i tjeneste som grunnlag for syke
penger. Vi viser til merknadene til utkastets § 
4-24. 

Bestemmelsene i forskriftenes § 2 regulerer 
arten av de inntekter som skal regnes med ved 
fastsettingen av den aktuelle ukeinntekten. 
Se merknader til utkastets § 4-25. 

Forskriftenes § 3 inneholder en bestem
melse om en nedre grense for rett til sykepen
ger. Denne bestemmelsen har utvalget tatt inn 
i utkastets § · 4-2, som inneholder generelle 
vilkår for rett til sykepenger. Videre innehol
der foreskriftenes § 3 bestemmelser om en 
øvre grense for inntekter som det beregnes 
sykepenger av. Disse bestemmelsene har ut
valget tatt inn som en generell bestemmelse 
i utkastets § 4-8. · 

Utkastets § 4-26 inneholder følgelig bare de 
spesielle bestemmelser for beregning av den 
inntekten som sykepengegrunnlaget skal fast
settes etter når trygden skal yte sykepenger 
til arbeidstakere. 

Bestemmelsene i de · gjeldende forskrifters 
§§ 1 og 2 om at sykepengegrunnlaget skal fast
settes etter den aktuelle ukeinntekten, gjelder 
som regel også når trygden skal yte sykepen
ger. Når trygden yter sykepenger, omregner 
en den aktuelle ukeinntekten til årsinntekt 
ved å multiplisere ukeinntekten med 52. 

Sykepenger fra trygden skal i utgangspunk
tet svare til arbeidstakerens normallønn på 
årsbasis. Arbeidsgiverne gir i praksis opplys-
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ningene om den aktuelle ukeinntekten uten 
nærmere spesifikasjon av hvordan inntekten 
er beregnet. I en del tilfeller kan den oppgitte 
ukeinntekten medføre vesentlig høyere eller 
lavere. årsinntekt enn den som svarer til ar
beidstakerens normale inntekt. Dette kan for 
eksempel skyldes at arbeidsgiveren har benyt
tet en fire ukers beregningsperiode i situasjo
ner der arbeidstakerens inntekt i denne perio
den er lite representativ for den gjen
nomsnittlige ukeinntekten på årsbasis. 

Derfor har vi i dag bestemmelser om juste
ring av dette sykepengegrunnlaget når tryg
den skal yte sykepenger. Forskriftenes § 4 
lyder: 

«Dersom inntektsgrunnlaget eUer § 1, jfr .. § 
2 avviker mer enn 25 prosent fra den trygde
des antatte årlige arbeidsinntekt, skal syke
pengene etter ut1øpet av arbeidsgiverperioden 
ytes .etter et inntektsgrunnlag som .fastsettes 
slik som bestemt etter lovens § 3-4 bokstav b.» 

Videre lyder forskriftenes § 5: 

«Uten hensyn til bestemmelsen i § 4 kan 
inntektsgrunnlaget etter § 1, jfr. § 2 anvendes 
for trygdet som blir arbeidsufør i et arbeidsfor
hold av tidsbegrenset varighet, dog slik at sy
kepengeretten på dette grunnlag fallerbort fra 
arbeidsforholdets opphør. Fra dette tidspunkt 
kan det ytes sykepenger etter forskriftene 
fastsatt med hjemmel i lovens § 3-18.» 

I lovens § 3-4 bokstav b, som det er vist til 
i forskriftenes § 4, heter det at sykepengene 
skal ytes på grunnlag av «antatt årlig arbeids
inntekt». Videre har departementet fått myn
dighet til å gi nærmere forskrifter om fastset
tingen .av denne inntekten. Disse forskriftene 
er som. tidligere nevnt gitt den 8. november 
1977, og gjelder spesielt fastsetting av syke
pengegrunnlaget for selvstendig næringsdriv
ende. Når .det gjelder denne gruppen, skal 
sykepengegrunnlaget fastsettes direkte etter 
den pensjonsgivende årsinntekten. 

Forskriftenes §§ 1 til 3 lyder: 

«§ L . 
Antatt · årlig arbeidsinntekt fastsettes på 

grunnlag av gjennomsnittet av den trygdedes 
siste tre pensjonspoengtall. Poengtallet om
regnes til årsinntekt på grunnlag av folketryg
dens grunnbeløp på det tidspunkt arbeidsu
førheten inntrer. 

§ 2. 
Dersom den trygdede har startet opp sin 

yrkesaktivitet eller hatt avbrudd i yrkesaktivi
teten på grunn av miHtærtjeneste ellet,: lign
ende, slik at den inntekt som framkommer 
etter § 1 ikke er representativ for den · antatte 
årlige arbeidsinntekt, fastsettes inntekten ved 
skjønn. 

Dersom den trygdedes ervervssituasjon har 
endret seg vesentlig og dette medføret at den 
antatte årlige arbeidsinntekt avviker mer enn 

25 prosent fra den inntekt som framkommer 
etter§ 1, skal antatt arbeidsinntekt i den end
rede ervervssituasjon legges til grunn. 

§ ~rygdet som har for lav årlig inntekt til å 
få fastsatt pensjonspoeng, men har høyere 
inntekt pr. år enn 50 prosent av grunnbeløpet 
etter lov om folketrygd§ 6'-2, skal ha sykepen
ger etter den årlige mntekt han godtgjør å ha.» 

Den såkalte 25-prosentregelen i § 4 i for
skriftene for arbeidstakere medfører at . den 
aktuelle ukeinntekten på årsbasis skal sam
menlignes med arbeidstakerens «antatte år
lige inntekt». Henvisningen til bestemmelsene 
som gjelder for selvstendig næringsdrivende, 
innebærer at den antatte årlige inntekten skal 
falle sammen med arbeidstakerens pensjons
givende årsinntekt. Fastsetting av sykepenge
grunnlaget for selvstendig næringsdrivende 
er nærmere omtalt i merknadene til utkastets 
§ 4"30. 

Det følger av bestemmelsene om fastsetting 
av den antatte årlige inntekten for selvstendig 
næringsdrivende at den antatte årlige inntek
ten som regel skal beregnes etter gjennom
snittet av den pensjonsgivende inntekten i de 
tre forutgående årene skatten er utlignet for. 
Dette innebærer at ved en sykmelding) ja
nuar 1988 legges pensjonspoengtallene for 
1986, 1985 og 1984 tilgrunn. Ved en sykmel
ding i november 1988 legges poengtallene for 
1987, 19.86 og 1985 til grunn. 

Beregningen foretas ved. at det gjen
nomsnittlige poengtallet for de nevnte tre 
årene omregnes til en årsinntekt ut fra grunn
beløpet på sykmeldingstidspunktet. Den gjen
nomsnittlige inntekten for de · siste tre årene 
blir dermed justert etter inntektsutviklingen i 
samme grad som endringen av grunnbeløpet. 

Arbeidstakere som tjener for lite til å ha 
pensjonsgivende inntekt, får inntekten fast
satt etter den årsinntekten som kan godtgjøres 
på sykmeldingstidspunktet, se forskriftens § 
3. 

Dersom den oppgitte aktuelle ukeinntekten 
på årsbasis avviker mer enn 25 prosent fra den 
pensjonsgivende inntekten som beregnes et
ter pensjonspoengtallene, skal arbeidstake
rens · inntektsforhold granskes nærmere. 

Etter at databehandling av sykepengesaker 
er gjennomført i trygdeetaten, vil så vel bereg
ningen av den pensjonsgivende inntekten et
ter poengtallene som beregningen av den ak
tuelle ukeinntekten ligge ferdig i systemet. 
Dette letter saksbehandlingen og kontrollmu
lighetene. 

Et avvik som nevnt på 25 prosent medfører 
likevel ikke at sykepengegrunnlaget uten vi
dere skal fastsettes etter den pensjonsgivende 
inntekten. Trygdeetaten må først innhente 
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opplysninger om årsaken til avviket. Ofte vil 
unntaksbestemmelsene som går ut på at den 
antatte årlige inntekten skal beregnes etter 
bestemmelsene i§ 2 i forskriftene for selvsten
dig næringsdrivende, føre til at den aktuelle 
ukeinntekten likevel skal legges til grunn. 

Etter forskriftenes § 2 første ledd kan det 
gjøres unntak fra hovedregelen dersom ar
beidstakeren er ny i arbeidslivet eller har hatt 
avbrudd på grunn av militærtjeneste eller 
lignende, f.eks. skolegang. Etter § .· 2 andre 
ledd kan det også gjøres unntak dersom ar
beidstakeren er i en endret arbeidssituasjon 
sammenlignet med situasjonen slik den var i 
de tre beregningsårene. Unntak skal bare gjø
res dersom endringen i arbeidssituasjonen 
også medfører en endret inntekt som avviker 
mer enn 25 prosent fra den inntekten som 
poengtallene gir. 

Anvendelse av unntaksbestemmelsene 
innebærer at den antatte årlige inntekten skal 
fastsettes skjønnsmessig etter den pensjons
givende årsinntekten som kan godtgjøres på 
sykmeldingstidspunktet. 

Den pensjonsgivende inntekten for arbeids
takere beregnes av brutto lønnsinntekt som 
nevnt i folketrygdloven § 6-4 første ledd nr. 
1, og vil dermed inkludere overtidsgodtgjø
relse og feriepenger. Fastsetting av sykepen
gegrunnlaget etter den pensjonsgivende års
inntekten medfører at arbeidstakere som har 
en overtidsgodtgjørelse på mer enn 25 prosent 
av inntekten, kan få denne godtgjørelsen 
kompensert hvis betingelsene for fastsetting 
av sykepengegrunnlaget etter den pensjons
givende årsinntekten er oppfylt. 

For arbeidstakere med uregelmessige inn
tekter i løpet av året, vil 25-prosentregelen 
gjerne medføre at · sykepengegrunnlaget • blir 
fastsatt etter den pensjonsgivende årsinntek
ten. 

For arbeidstakere som arbeider i et tidsbe
grenset arbeidsforhold, gir forskriftenes § 5 
en mulighet til å få sykepengegrunnlaget fast
satt etter den aktuelle ukeinntekten så lenge 
arbeidsforholdet skulle ha vart. 

Forskriftenes § 5 tar sikte på ferie- og se
songarbeidere, studenter og andre som tar et 
arbeid av kort varighet, (normalt opptil 3 må
neder) og der det er avtalt før de begynner, 
at arbeidsforholdet skal opphøre på en. be
stemt dato, ved sesongslutt eller på det . tids
punkt den egentlige stillingsinnehaveren er 
tilbake. 

Ved arbeidsuførhet som varer ut over det 
tidspunktet da det tidsbegrensede arbeidsfor
holdet skulle ha opphørt, blir retten til syke
penger i dag vurdert på nytt etter de bestem
melsene som gjelder for yrkesaktive som mid
lertidig ikke er i arbeid. Se den gjeldende lovs 
§ 3-18 og tilhørende forskrifter. 

Ifølge Rikstrygdeverkets retningslinjer i 
Rundskriv Kom. 03-00 av 11. juli 1986, side 
36, vil fortsatt rett til sykepenger i disse tilfel
lene være betinget av at vedkommende kan 
sannsynliggjøre .• et inntektstap på grunn av 
arbeidsuførheten. Hvis vedkommende vanlig
vis arbeider så mye i løpet av et år at han el
ler hun må ·anses for å fylle vilkårene i lovens 
§ 3-18, skal sykepenger ytes uten ventetid 
også etter det tidspunktet arbeidsforholdet 
opphørte etter avtalen. Inntektsgrunnlaget 
blir da fastsatt på samme måte som for selv
stendig næringsdrivende, dvs. som regel på 
grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspo
engtallene for de siste tre årene. Utvalget vil 
peke på at gjeldende praksis her bygger på 
prinsippet i folketrygdloven § 3-1 om at det 
skal foreligge inntektstap. Når det gjelder sko
leelever og andre som ikke kan anses som 
fortsatt yrkesaktive, opphører etter praksis 
retteri til sykepenger. Her blir følgelig bestem
melsene i lovens § 3-1 noe mer enn en for
målsbestemmelse. Se merknadene til utkas
tets §§ 4-1 og 4c2 foran. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår her en egen bestemmelse 

om sykepengegrunnlaget når trygden yter 
sykepenger. 

Utkastets første ledd presiserer at sykepen
gegrunnlaget skal fastsettes på årsbasis når 
trygden yter sykepenger, og viser til to alter
native beregningsmåter. 

Den første beregningsmåten går ut på at 
sykepengegrunnlaget skal fastsettes etter den 
aktuelle· ukeinntekten, som omregnes til års
inntekt, se utkastets § 4-24. Denne henvisnin
gen svarer til bestemmelsene i§§ 1 og 2 i for
skriftene om fastsetting av inntekt i tjeneste 
som grunnlag for sykepenger, gitt i medhold 
av den gjeldende lovs § 3-4 første ledd bokstav 
a og andre ledd. 

Den andre beregningsmåten svarer til for
skriftenes § 4 og praksis etter forskrifter om 
fastsetting av sykepengegrunnlaget ut fra an
tatt årlig inntekt gitt i medhold av lovens § 
3-4 første ledd bokstav b. Her opprettholdes 
hovedregelen om at den pensjonsgivende års
inntekten skal beregnes på grunnlag av tidli
gere pensjonspoengtall. Forslaget svarer til § 
1 i forskrifter gitt i medhold av lovens § 3-4 
første ledd bokstav b. Utvalget foreslår imiq.
lertid at unntaksreglene i forskriftenes § 2 blir 
forenklet. Vi har ikke tatt med bestemmelsen 
i § 2 første ledd om at årsinntekten fastsettes 
ved skjønn dersom den pensjonsgivende års
inntekten beregnet etter pensjonspoengtall 
ikke er representativ for inntekten på sykmel
dingstidspunktet. 

I stedet for uttrykket «antatt årlig inntekt», 
benytter utvalget uttrykket «pensjonsgivende 
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årsinntekt», som vi mener er mer dekkende 
for den inntekten som skal beregnes. 

Etter utkastets andre ledd bokstavene a og 
b skal utkastets alternativ 2 legges til grunn 
dersom inntekten etter alternativ 1 avviker 
mer enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2 og alternativ 2 er mest representativ. 
Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utvalget opprettholder altså 25-prosentre
gelen i gjeldende rett. Dette innebærer at det 
bare er i de tilfeller der · aktuelle ukeinntekten 
på årsbasis avviker mer enn 25 prosent fra den 
pensjonsgivende årsinntekten, at den pen
sjonsgivende årsinntekten kan legges til 
grunn. I utkastet er det oppstilt oversiktlige 
betingelser for når man skal bygge på aktuell 
ukeinntekt, og når man skal bygge på pen
sjonsgivende årsinntekt. De gjeldende for
skrifters § 2 er vanskelig å forstå. 

Utkastets § 4-27 Sykepenger under streik 
og lockout 

Til en arbeidstaker som er erklært arbeidsu
før av lege før en arbeidsstans ved streik eller 
lockout, yter trygden sykepenger under ar
beidsstansen. Arbeidsgiverens plikt til å yte 
sykepenger opphører under arbeidsstansen. 

For arbeidsuførhet som oppstår etter at en 
arbeidsstans er satt i verk ved streik eller lock
out, ytes det ikke sykepenger så lenge arbeids
stansen varer. 

Når arbeidsstansen er over, ytes det syke
penger fra og med den dag arbeidstakeren 
kunne ha gjenopptatt arbeidet dersom han 
eller hun hadde vært arbeidsfør. Arbeidsfor
holdets varighet før arbeidsstansen regnes 
med ved anvendelsen av bestemmelsene i 
§§ 4-3 og 4-15 om opptjeningstid. Sykepenger 
ytes etter sykepengegrunnlaget før arbeids
stansen. Arbeidsgiveren plikter å yte sykepen
ger etter§§ 4-15 og 4-16. Deretter yter trygden 
sykepenger, se § 4-14. 

Merknader 
Utkastet svarer til forskrifter om rett til sy

kepenger under streik eller lockout, fastsatt 
av Sosialdepartementet med hjemmel i folke
trygdloven § 3-2 nr. 3. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsene om sykepenger under 

streik og lockout kom inn i loven i 1978 i for
bindelse med den nye sykepengeordningen. 
Før den tid hadde man ingen lovfestede be
stemmelser om sykepenger under streik og 
lockout. 

Bestemmelsene ble endret med virkning fra 
1. april 1985. Det ble da presisert i forskrifte
nes § 1 at bestemmelsene bare er aktuelle for 

arbeidstakere. De ovennevnte forskrifter ly
der: 

«§ 1. 
Til arbeidstaker som er sykmeldt av lege før 

arbeidsstans på grunn av streik eller lockout 
er iverksatt, ytes sykepenger under arbeids
stansen. 

Under slik arbeidsstans bortfaller arbeidsgi
verens plikt etter lovens § 3-5 nr. 2 til å yte 
sykepenger. Plikten gjenoppstår når arbeids
stansen opphører. 

§ Xrbeidsuførhet som inntrer etter at streik 
eller lockout er iverksatt, gir ikke rett til syke
penger så lenge arbeidsstansen varer. 

Dersom den trygdede fortsatt er arbeidsufør 
når arbeidsstansen slutter har han rett til sy
kepenger fra og med den dag arbeidet blir 
gjenopptatt, under forutsetning av at han for 
øvrig fyller vilkårene for rett til sykepenger, 
jfr. folketrygdlovens § 3-2 § 3-12. Arbeidsfor
holdets varighet før arbeidsstansen medreg
nes ved anvendelse av bestemmelsen i § 3-3 
nr. 1 jfr. § 3-6 nr. 1 første ledd. 

Sykepengene ytes etter det inntektsgrunn
lag som den trygdede hadde før arbeidet ble 
nedlagt. 

§ 3. 
Gjenopptar den trygdede arbeidet umiddel

bart etter at arbeidsstansen er slutt, kommer 
bestemmelsen i § 2 annet ledd siste punktum 
tilsvarende til anvendelse. 

§ 4. 
Dersom den trygdede under streik eller loc

kout tar annet arbeid, gjelder de vanlige be
stemmelsene i folketrygdlovens § 3-2 - § 3-9. 

Gjeninntrer han ved arbeidsstansens s1utt i 
arbeidsforhold~t hos sin tidligere arbeidsgiver 
gjelder § 2 annet og tredje ledd tilsvarende. 

Sykepenger som er utbetalt av arbeidsgive
ren etter første ledd går til fradrag ved bereg
ning av arbeidsgiverperioden.» 

Etter forskriftenes § 1 har en arbeidstaker 
som er sykmeldt før en arbeidsstans som skyl
des streik eller lock-out, rett til sykepengerfra 
trygden. Arbeidsgiveren har imidlertid ingen 
plikt til å yte sykepenger. 

Etter forskriftenes § 2 skal det likevel reg
nes arbeidsgiverperiode dersom arbeidstake
ren fortsatt er sykmeldt etter at arbeid~stan
sen er avsluttet. 

Arbeidsuførhet som inntrer etter at en streik 
eller lockout er iverksatt, gir ikke rett til syke
penger så lenge streiken eller lockouten va
rer, se forskriftenes § 2 første ledd. Men der
som den trygdede fortsatt er arbeidsufør når 
arbeidsstansen er over, har han eller hun etter 
forskriftenes § 2 andre ledd rett til sykepenger 
fra den dag arbeidet skulle vært gjenopptatt. 

Ved fastsetting av sykepengegrunnlaget et
ter at arbeidsstansen er slutt, legges inntekten 
i ukene før stansen til grunn. 

Forskriftenes § 4 omhandler retten til syke
penger dersom den trygdede tar seg annet 
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arbeid under arbeidskonflikten. Vedkom
mende vil da få rett til sykepenger etter de 
vanlige besemmelsene. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har tatt inn i utkastet de viktigste 

av bestemmelsene i forskriftene om sykepen
ger under streik og lockout. 

Utkastets første ledd svarer til forskriftenes 
§ 1 første og andre ledd, og omhandler de si
tuasjoner der arbeidstakeren blir sykmeldt før 
arbeidsstansen. 

Utkastets andre ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 første ledd, og omhandler arbeidsuførhet 
som inntrer under arbeidsstansen. 

Utkastets tredje ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 andre og tredje ledd samt § 3, og gjelder 
rett til sykepenger etter en arbeidsstans. 

Forskriftenes § 4 første ledd presiserer at 
dersom en person under streik eller lockout 
tar annet arbeid, gjelder de vanlige reglene 
om sykepengerettigheter. Utvalget har ikke 
funnet det nødvendig å ta denne bestemmel
sen med i utkastet, da det etter utvalgets syn 
er selvinnlysende at de vanlige bestemmel
sene skal gjelde. 

Bestemmelsen i forskriftenes § 4 andre ledd 
om gjeninntredelse i arbeidsforholdet etter en 
arbeidsstans er ikke tatt med i lovutkastet. 
Siste ledd i denne paragrafen er heller ikke 
tatt med. 

utkastets § 4-28 Ferietillegg 
Trygden yter ferietillegg til sykepenger som 

trygden har utbetalt til arbeidstakere etter 
§ 4-14 eller har refundert til arbeidsgivere et
ter §§ 4-17 og 4-18. Ferietillegget ytes bare for 
opptil 10 uker (50 sykepengedager) i hvert 
opptjeningsår (se ferieloven § 4). 

Ferietillegget utgjør 10,2 prosent av de syke
pengene som gir rett til ferietillegg etter før ste 
ledd. For arbeidstakere som har fylt 59 år før 
1. september i opptjeningsåret, forhøyes pro
sentsatsen til 12,5. 

Ferietillegget utbetales i andre halvdel av 
mai · måned året etter opptjeningsåret. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 3-5 nr. 4, § 3-7 

første ledd andre og tredje punktum og§ 15-1 
nr. 1 andre ledd første punktum. 

Gjeldende rett 
Før 1. januar 1990 har trygden ikke ytt ferie

godtgjørelse av sykepenger. 
Samtidig med vedtakelsen av den nye ferie

loven, se lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie, ble 
det vedtatt endringer i folketrygdloven §§ 3-5, 
3-7 og 3-8 som medfører at trygden skal yte 

feriepenger av sykepenger den har ytt til ar
beidstakere. Endringene. i folketrygdloven 
trådte i kraft den 1. januar 1989. Men i og med 
at retten til feriepenger forutsetter ett års opp
tjeningstid, vil ingen få rett til feriepenger av 
sykepenger før ferieåret 1990. 

Som et ledd i de ovennevnte lovendringer 
ble det vedtatt et nytt nr. 3 i folketrygdloven 
§ 3-5. Bestemmelsen er etter lovendringen 15. 
desember 1989 nr. 90 flyttet til lovens § 3-5 
nr. 4. Etter den ferieloven som gjaldt tidligere 
(lov 14. november 1947 nr. 3 om ferie§ 6) plik
tet arbeidsgiverne å yte feriepenger for perio
der da en arbeidstaker var fraværende på 
grunn av sykdom eller skade, begrenset til tre 
måneder i hvert ferieopptjeningsår. 

Folketrygdloven § 3-5 nr. 4 lyder fra 1. ja
nuar 1990: 

«Fra trygden ytes feriepenger med 10,2 pst. 
av utbetalte sykepenger for inntil 10 uker (50 
sykepengedager) hvert opptjeningsår. For ar
beidstakere som har fylt 59 år innen 1. sep
tember i opptjeningsåret, forhøyes prosentsat
sen med 2,3 prosentpoeng.» 

Folketrygdloven § 3-7 første ledd andre og 
tredje punktum lyder fra 1. januar 1990: 

«Til arbeidstakere som er unntatt etter første 
punktum yter trygden feriepenger av syke
penger som arbeidsgiver får refundert av tryg
den. Feriepenger beregnes etter de prosentsat
ser som er fastsatt i § 3-5 nr. 3 og kommer i 
tillegg til ytelser etter bestemmelsene der.» 

Folketrygdloven§ 15-1 nr. 1 nytt andre ledd 
lyder fra 1. januar 1990: 

«Feriepenger fra trygden av sykepenger, 
fødselspenger og omsorgspenger ved acfop
sjon utbetales samlet for hvert kalenderår 
(opptjeningsåret) annen halvdel av mai må
ned året etter opptjeningsåret. Rikstrygdever
ket kan ved forskrift fastsette en nedre beløps
grense for utbetaling av feriepenger etter 
dette ledd.» 

De nye bestemmelsene innebærer at tryg
den skal yte feriepenger til arbeidstakere for 
det tidsrom trygden yter sykepenger. Se for 
øvrig merknadene til utkastets § 4-14. Tryg
den har også ansvaret for å yte feriepenger for 
tidsrom da trygden har refundert sykepenger 
til arbeidsgiveren etter refusjonsordningen for 
kronisk syke i den gjeldende lovs § 3-7 og et
ter forsikringsordningene i lovens § 3-8. 

Arbeidsgiveren skal fortsatt ha ansvaret for 
feriepenger av sykepenger som arbeidsgive
ren har ytt i arbeidsgiverperioden. Se merkna
dene til utkastets § 4-15. 

Lovendringen bygger på at den som betaler 
hovedytelsen også skal betale feriepenger av 
den. Se Ot.prp. nr. 38 for 1987-88, punkt 5. 
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Utvalgets forslag 
Etter utvalgets oppfatning bør hovedbe

stemmelsene om feriepenger av sykepenger 
samles i en paragraf både av hensyn til enkel
het, oversiktlighet og informasjon. Vi foreslår 
ikke materielle endringer. 
, Utvalget foreslår at betegnelsen «ferietil

legg» benyttes om den feriegodtgjørelse som 
trygden utbetaler. Ferieloven§ 10 (4) bør end
res, slik at språkbruken på dette området blir 
konsekvent. 

Utkastets første og andre ledd svarer til fol
ketrygdloven § 3-5 nr. 4. Forslaget dekker 
dessuten innholdet i lovens § 3-7 første ledd 
andre og tredje punktum og § 3-8 nr. 1 første 
punktum. 

Utkastets tredje ledd svarer til folketrygdlo 0 

ven § 15-1 nr. 1 andre ledd første punktum. 
Lovens § 15-1 nr. 1 andre ledd siste punk

tum har en bestemmelse om at Rikstrygdever
ket ved forskrift kan fastsette en nedre beløps
grense for utbetaling av feriepenger. Denne 
bestemmelsen er ikke tatt med i utkastet. 

Ill SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 

Utkastets § 4-29 Sykepengedekning m.m. 
TU seivstendig næringsdrivende (se § 3-24) 

yter trygden sykepenger med 65 prosent av 
sykepengegrunnlaget (se §§ 4-8 og 4-30). 

Det ytes ikke sykepenger for de før ste to 
ukene regnet fra og med den dag arbeidsufør
heten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsufør
het innen to uker etter at trygden har ytt syke
penger, regnes det ikke ny ventetid. 

En selvstendig næringsdrivende biir regnet 
som arbeidsufør tidiigst fra det tidspunktet 
melding om arbeidsuførhet ble gitt tH trygde
kontoret, eUer fra det tidspunktet vedkom
mende søkte lege. Det kan gjøres unntak fra 
denne bestemmelsen dersom vedkommende 
har vært forhindret fra å gi melding tH tryg
dekontoret eUer å søke lege og det er godtgjort 
at han eUer hun har vært arbeidsufør fra et 
tidligere tidspunkt. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 3-10 

nr. 1, § 3-12 nr. 2 tredje ledd og § 3-12 nr. 3. 

Gjeldende rett 
Utkastet omfatter de spesielle bestemmel

sene i folketrygdloven for den obligatoriske 
sykepengeordningen for selvstendig nærings
drivende. Disse bestemmelsene står i lovens § 
3-10 nr. 1, som lyder: 

«Til trygdet som har ervervsinntekt · som 
nevnt i § 3-4 første ledd bokstav b, ytes syke
penger med 65 prosent av inntektsgrunnlaget. 

Sykepenger utbetales for alle dager unntatt 

lørdager og søndager, dog ikke for de første 
14 dager, lørdager og søndager innbefattet, 
regnet fra og med den dag arbeidsuførheten 
inntrer, jfr. § 3-12. 

Har den trygdede fått sykepenger for en 
sykdom, regnes ikke ny ventetid dersom ved
kommende på ny blir arbeidsufør innen 14 
dager.» 

Den gjeldende lovs § 3-10 nr. 1 benytter 
ikke direkte benevnelsen «selvstendig næ
ringsdrivende», men omtaler «trygdet som har 
ervervsinntekt som nevnt i § 3-4 første ledd 
bokstav b». Her er det igjen tale om «trygdet 
som har inntekt som nevnt i lovens § 6-4 første 
ledd nr. 2», dvs. inntekt av selvstendig næ
ringsvirksomhet. I praksis lar trygdeetaten 
skatteetaten avgjøre hva som er næringsinn
tekt, og dermed hvem som er selvstendig 
næringsdrivende i forhold til sykepengeord
ningen. Utvalget har en nærmere omtale av 
begrepet selvstendig næringsdrivende i merk
nadene til utkastets § 3-24. 

De selvstendig næringsdrivende fikk ikke 
særlig bedre sykepengerettigheter enn tidli
gere ved sykepengereformen i 1978. Nivået, 
som før lå på ca. 50-60 prosent av inntekts
grunnlaget, ble fastsatt til 65 prosent. Tidli
gere hadde de selvstendig næringsdrivende 
en ventetid (karenstid) på tre dager. Nå fikk 
de en ordning med sykepenger først fra 15. 
sykedag. Det ble imidlertid innført en adgang 
til å tegne frivillig tilleggstrygd, se merkna
dene til utkastets § 4-31. 

Jordbrukere er selvstendig næringsdriv
ende og faller i utgangspunktet inn under de 
vanlige bestemmelsene som gjelder for selv
stendig næringsdrivende. Det samme gjør fis
kere som avlønnes helt eller delvis med lott. 
Disse gruppene har imidlertid i dag kollektive 
ordninger med frivillig tilleggstrygd etter lo
vens § 3-10 nr. 2. 

Folketrygdloven§ 3-12 nr. 2 andre ledd ly
der: 

«For trygdet som har rett til sykepenger et
ter§ 3-10 nr. 1, likestilles melding om syl{dom 
til trygdekontoret med legeerklæring. Syke
penger kommer dog ikke til utbetaling · for 
tidsrom før lege er søkt.» 

For å få rett til sykepenger må en selvsten
dig næringsdrivende alltid søke lege for å få 
legeerklæring, se merknadene til utkastets · § 
4-5. 

Tidspunktet for arbeidsuførheten, (sykmel
dingstidspunktet) som ventetiden på 14 dager 
regnes fra, settes til det tidspunkt da egenmel
ding om sykdom ble gitt til trygdekontoret 
eller da den selvstendig næringsdrivende ble 
sykmeldt. Den generelle unntaksbestemmel
sen i den gjeldende lovs § 3-12 nr. 3 om at 
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legen på bestemte vilkår kan gi en sykmel
ding tilbakevirkende kraft, gjelder også for 
selvstendig næringsdrivende. 

Når en selvstendig næringsdrivende har fått 
sykepenger, regnes det ikke ny ventetid der
som vedkommende igjen blir sykmeldt innen 
14 dager. Se folketrygdloven§ 3-10 nr. 1 tredje 
ledd. 

Dersom en sykmelding i ventetiden ikke 
medfører utbetaling av sykepenger, regnes 
det ny ventetid også ved ny sykmelding innen 
14 dager. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Det er 

ikke foreslått materielle endringer. 
Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 

lov§ 3-10 nr. 1 første ledd, og omhandler det 
normale dekningsnivået for sykepenger til 
selvstendig næringsdrivende. 

Utkastets andre ledd svarer til § 3-10 nr. 1 
andre og tredje ledd, og omhandler ventetid 
for rett til sykepenger. Når det gjelder begre
pet ventetid viser vi til merknadene til §§ 4-3 
og 4-14. 

Utkastets tredje ledd, som svarer til den 
gjeldende lovs § 3-12 nr. 2 tredje ledd og § 
3-12 nr. 3, angir hvilket tidspunkt arbeidsufør
heten tidligst kan regnes fra. Noen betydning 
utover dette har bestemmelsen ikke. For at 
medlemmet skal få rett til sykepenger fra 
trygden, må arbeidsuførheten dokumenteres 
med legeerklæring, se utkastets § 4-5. 

Utkastets § 4-30 Sykepengegrunnlag 
Sykepengegrunnlaget som nevnt i § 4-8 fast

settes etter en pensjonsgivende årsinntekt som 
beregnes etter bestemmelsene i denne paragra
fen. 

Den pensjonsgivende årsinntekten beregnes 
på grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se § 3-11) som er fastsatt 
for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige 
poengtallet omregnes til pensjonsgivende inn
tekt ut fra grunnbeløpet på sykmeldingstids
punktet. 

Dersom medlemmets arbeidssituasjon eller 
virksomhet har endret seg vesentlig, og denne 
endringen medfører at den pensjonsgivende 
årsinntekten avviker mer enn 25 prosent fra 
den inntekten som er beregnet etter andre 
ledd, beregnes den pensjonsgivende årsinntek
ten etter den årsinntekten som kan godtgjøres 
på sykmeldingstidspunktet. 

Også for et medlem som har for lav årsinn
tekt til å opptjene pensjonspoeng, beregnes 
den pensjonsgivende årsinntekten etter den 
årsinntekten som kan godtgjøres på sykmel
dingstidspunktet. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs § 3-4 første ledd bokstav b og 
§ 3-4 femte ledd. 

Videre svarer utkastet til bestemmelser i 
forskrifter om fastsetting av inntektsgrunnla
get for selvstendig næringsdrivende, gitt den 
8. november 1977 av Sosialdepartementet 
med hjemmel i folketrygdloven § 3-4 bokstav 
b. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-4 første ledd bokstav b 

lyder: 

«Til trygdet som nevnt i § 6-4 første ledd 
nr. 2 ytes sykepenger på grunnlag av antatt 
årlig arbeidsinntekt. Departementet gir nær
mere forskrifter om fastsetting av inntekten.» 

Folketrygdloven § 3-4 femte ledd lyder: 

«Hvis det ikke foreligger tilstrekkelig opp
ly~ninger om inntekten, fastsettes den ved 
skJønn.» 

Forskrifter om fastsetting av sykepenge
grunnlaget for næringsdrivende § 1 til 3 lyder: 

«§1. 
Antatt årlig arbeidsinntekt fastsettes på 

grunnlag av gjennomsnittet av den trygdedes 
siste tre pensjonspoengtall. Poengtallet om
regnes til årsinntekt på grunnlag av folketryg
dens grunnbeløp på det tidspunkt arbeidsu
førheten inntrer. 

§ 2. 
Dersom den trygdede har startet opp sin 

yrkesaktivitet eller batt avbrudd i yrkesaktivi
teten på grunn av militærtjeneste eller lign
ende, slik at den inntekt som framkommer 
etter § 1 ikke er representativ for den antatte 
årlige arbeidsinntekt, fastsettes inntekten ved 
skjønn. 

Dersom den trygdedes ervervssituasjon har 
endret seg vesentlig og dette medfører at den 
antatte årlige arbeidsinntekt avviker mer enn 
25 prosent fra den inntekt som framkommer 
etter§ 1, skal antatt arbeidsinntekt i den end
rede ervervssituasjon legges til grunn. 

§ 3. 
Trygdet som har for lav årlig inntekt til å 

få fastsatt pensjonspoeng, men har høyere 
inntekt pr. ar enn 50 prosent av grunnbeløpet 
etter lov om folketrygd, jfr. § 6-2, skal ha syke
penger etter den årlige inntekt han godtgJør å 
ha.» 

Sykepengegrunnlaget skal fastsettes etter 
«antatt årlig inntekt». Med dette menes den 
pensjonsgivende årsinntekten som nevnt i fol
ketrygdloven § 6-4 nr. 2, dvs. netto nærings
inntekt. Begrepet netto næringsinntekt er 
nærmere omtalt i merknadene til utkastets § 
3-4 om pensjonsgivende inntekt for selvsten
dig næringsdrivende. 
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Da de selvstendig næringsdrivende fikk en 
obligatorisk sykepengeordning i folketrygden 
i 1971, ble det bestemt at sykepengegrunnla
get skulle fastsettes etter den pensjonsgivende 
inntekten som var registrert ved pensjonspo
engtall. Videre ble det forutsatt at det måtte 
gis særskilte bestemmelser for næringsdriv
ende som ikke hadde fått fastsatt pensjonspo
engtall. Se Ot.prp. nr. 42 for 1969-70, side 17. 

Forskriftenes § 1 bestemmer at den antatte 
årlige inntekten skal fastsettes etter gjennom
snittet av poengtallene for de tre forutgående 
årene. Ved sykmelding i tiden januar til sep
tember/oktober før ligningen for det siste året 
er ferdig, vil det tidligste året ligge nærmere 
fire år tilbake i tid. Det gjennomsnittlige po
engtallet omregnes til årsinntekt ut fra grunn
beløpet på sykmeldingstidspunktet. Derved 
blir inntekten justert i samsvar med utviklin
gen av grunnbeløpet. 

Etter forskriftenes § 3 skal en selvstendig 
næringsdrivende som har for lav årsinntekt 
til å få fastsatt pensjonspoengtall, men høyere 
inntekt enn 50 prosent av grunnbeløpet (den 
nedre grensen for rett til sykepenger), ha sy
kepenger etter den årsinntekten som han kan 
godtgjøre å ha. 

Forskriftenes § 1 om beregning av den an
tatte årlige inntekten etter pensjonspoengtal
lene er hovedregelen for fastsetting av syke
pengegrunnlaget for selvstendig næringsdriv
ende. 

Etter forskriftenes § 2 første ledd kan det 
gjøres unntak fra hovedregelen dersom den 
selvstendig næringsdrivende er ny i yrkeslivet 
eller har hatt avbrudd på grunn av militærtje
neste eller lignende. 

Etter forskriftenes § 2 andre ledd kan det 
også gjøres unntak fra hovedregelen dersom 
den selvstendig næringsdrivende i vesentlig 
grad har endret sin arbeidssituasjon eller virk
somhet i forhold til situasjonen i de tre årene 
som ligger til grunn for den antatte årlige inn
tekten som er beregnet etter poengtall. Det 
kreves at denne endringen i arbeidssituasjo
nen har medført en endring i inntekt på minst 
25 prosent. Hvis vilkåret for anvendelse av 
unntaksregelen er oppfylt, fastsettes inntek
ten ved skjønn etter den inntekten som kan 
godtgjøres på sykmeldingstidspunktet. 

Selv om medlemmet har fått sin arbeidssi
tuasjon vesentlig endret, f.eks. fra å være ar
beidstaker til å være selvstendig næringsdriv
ende, skal sykepengegrunnlaget følgelig fast
settes etter hovedregelen i forskriftenes § 1 
dersom medlemmets nye inntekt som næ
ringsdrivende ikke avviker mer enn 25 pro
sent fra hans inntekt som arbeidstaker, uttrykt 
gjennom det gjennomsnittlige poengtallet. 

Når inntekten fastsettes ved skjønn, må 

trygdekontoret bygge på de opplysningene 
som foreligger, og som kan godtgjøres på syk
meldingstidspunktet. En innlevert selvangi
velse fra siste år som ennå ikke er ferdigbe
handlet, kan være et viktig grunnlag. Etter 
Rikstrygdeverkets retningslinjer i rundskriv 
Kom. 03-00 av 11. juli 1986, side 55, kreves 
det at kopien av selvangivelsen er bekreftet 
av ligningsmyndighetene. For nyetablerte 
næringsdrivende kan utskrevet forskottsskatt 
også være et moment av betydning. Ellers vil 
forventet omsetning, utgifter, avskrivninger 
m.m. være forhold som må tillegges vekt når 
inntekten skal fastsettes ved skjønn. Dette er 
en vanskelig vurdering, og det er derfor for
holdsvis strenge vilkår i forskriftens § 2 for å 
fravike poengtallberegningen. 

Etter forskriftenes § 4 skal en næringsdriv
ende som samtidig fyller vilkårene for rett til 
sykepenger som arbeidstaker, ha sykepenger 
fastsatt på grunnlag av den samlede årsinn
tekten etter forskriftene som er gitt i medhold 
av folketrygdloven § 3-4 andre ledd. 

Etter forskriftenes § 5 kan trygdekontoret 
kreve at den selvstendig næringsdrivende leg
ger fram opplysninger som gir grunnlag for å 
fastsette den antatte årlige arbeidsinntekten. 

Etter forskriftenes § 6 kan Rikstrygdeverket 
gi utfyllende bestemmelser om fastsetting av 
antatt årlig arbeidsinntekt. I rundskriv Kom. 
03-00 av 11. juli 1986 er det gitt slike retnings
linjer. Blant annet har Rikstrygdeverket gitt 
retningslinjer for hva trygdeetaten skal legge 
vekt på når inntekten fastsettes ved skjønn. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer i det alt vesentlige til be

stemmelsene i§§ 1 til 3 i forskriftene om fast
setting av sykepengegrunnlaget for selvsten
dig næringsdrivende, gitt i medhold av den 
gjeldende lovs § 3-4 første ledd bokstav b. 
Forslaget er noe omformulert og forenklet. 

Utkastets første ledd har først og fremst et 
informasjonsformål. Utvalget erstatter beteg
nelsen «antatt årlig inntekt» med «pensjons
givende årsinntekt», som er et bedre uttrykk 
for den inntekten som skal beregnes, og som 
sykepengegrunnlaget skal fastsettes etter. 

Utkastet viser innledningsvis til de gene
relle bestemmelsene om fastsetting av syke
pengegrunnlaget i utkastets § 4-8. 

Utkastets andre ledd svarer til§ 1 i de gjeld
ende forskrifter. Den pensjonsgivende årsinn
tekten skal etter denne hovedregelen bereg
nes på grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene som er fastsatt for de tre 
siste årene. Det er presisert at det gjen
nomsnittlige poengtallet skal omregnes til 
pensjonsgivende inntekt ut fra grunnbeløpet 
på sykmeldingstidspunktet. 
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Utkastets tredje ledd svarer til§ 2 andre ledd 
i de gjeldende forskrifter, og gir adgang til å 
fravike poengtallene når den trygdedes ar
beidssituasjon har endret seg vesentlig. Utval
get foreslår at unntaksregelen i § 2 første ledd 
om nyetablerte næringsdrivende, personer 
som har vært ute av yrkesaktivitet m.m. går 
ut, slik at man bare får en unntaksregel. 

Utkastets tredje ledd gir også adgang til å 
fravike poengtallsberegningen dersom den 
næringsdrivendes arbeidssituasjon har endret 
seg vesentlig og dette medfører et avvik på 
mer enn 25 prosent fra den årsinntekten som 
er beregnet etter pensjonspoengtall. Forskrif
tene bruker ordet «ervervssituasjon». Men da 
dette ordet er gammeldags, er det erstattet 
med arbeidssituasjon. 

Utkastets fjerde ledd svarer til bestemmel
sene i § 3 i de gjeldende forskrifter. Den som 
har for lav årlig inntekt til å få fastsatt pen
sjonspoengtall, skal ha rett til sykepenger et
ter den inntekten vedkommende godtgjør å 
ha. 

Bestemmelsene i forskriftenes§ 4, som gjel
der grupper med kombinerte inntekter, har 
utvalget flyttet til §§ 4-35, 4-36 og 4-37. 

Ifølge forskriftenes § 6 har Rikstrygdeverket 
adgang til å gi utfyllende bestemmelser om 
fastsetting av antatt årlig arbeidsinntekt etter 
reglene. Det er ikke gitt slike regler. Utvalget 
foreslår at denne hjemmelen til å gi utfyllende 
bestemmelser blir sløyfet. Retningslinjer kan 
fortsatt gis i rundskriv. Ellers viser vi til lovut
kastets § 24-6, som gir hjemmel til å gi for
skrifter. 

I folketrygdloven § 3-4 femte ledd har man 
i dag en bestemmelse som sier at sykepenge
grunnlaget skal fastsettes ved skjønn dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger 
om inntekten. Utvalget har tatt ut denne gene
relle skjønnsbestemmelsen, da det er en gene
rell forutsetning at det skal brukes skjønn når 
den pensjonsgivende årsinntekten skal bereg
nes etter hovedregelen. 

Utkastets § 4-31 Forsikring for tilleggssyke
penger 

En selvstendig næringsdrivende kan mot 
særskilt premie tegne forsikring som kan om
fatte 
a) sykepenger med 65 prosent av sykepenge

grunnlaget fra første sykedag 
b) sykepenger med 100 prosent av sykepenge

grunnlaget fra 15. sykedag, eller 
c) sykepenger med 100 prosent av sykepenge

grunnlaget fra første sykedag. 
Medlemmet har ikke rett til sykepenger etter 

forsikringen når det gjelder arbeidsuførhet 
som oppstår i de fire første ukene (opptje
ningstid), regnet fra den dag trygdekontoret 

mottok søknaden om forsikring. Vilkåret om 
opptjeningstid gjelder ikke dersom medlem
met umiddelbart før forsikringen ble tegnet 
var sykepengedekket som arbeidstaker, eller 
som oppdragstaker med forsikring etter 
§ 4-34. 

Sykepenger fra forsikringen ytes etter de 
samme bestemmelsene som ordinære sykepen
ger til selvstendig næringsdrivende, se§§ 4-29 
og 4-30. Dette gjelder også når medlemmet har 
kombinerte inntekter som nevnt i §§ 4-35 til 
4-37. 

Spesielle yrkesgrupper kan tegne kollektiv 
forsikring etter denne paragrafen. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 3-10 

nr. 2 og bestemmelser i forskrifter om frivillig 
tilleggstrygd for sykepenger for selvstendig 
næringsdrivende. Disse forskriftene er gitt av 
Sosialdepartementet den 11. januar 1978 i 
medhold av § 3-10 nr. 2. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-10 nr. 2 lyder: 

«Trygdet som nevnt i nr. 1 kan tegne frivil
lig trygd for sykepenger i de første 14 dager 
og/eller for sykepenger svarende til 100 pro
sent av inntektsgrunnlaget. Departementet 
fastsetter forskrifter om den frivillige trygd.» 

De forannevnte forskrifters § 1 lyder: 

«Den som er trygdet med rett til sykepenger 
etter lovens § 3-10 nr. 1 kan tegne frivillig til
leggstrygd for sykepenger på de vilkår som 
er fastsatt i disse forskrifter. 

Tilleggstrygden kan gjelde 
a. sykepenger med 65 prosent av inntekts

grunnlaget fra første sykedag, 
b. sykepenger med 100 prosent av inntekts

grunnlaget etter 14 dager, 
c. sykepenger med 100 prosent av inntekts

grunnlaget fra første sykedag.» 

Henvisningen til § 3-10 nr, 1 begrenser til
leggstrygden til personer som har rett til syke
penger som selvstendig næringsdrivende. 

Frivillig tilleggstrygd skal være selvfinan
sierende. Premien fastsettes ved kongelig re
solusjon med hjemmel i lovens § 16-5. Vi vi
ser til merknadene til utkastets § 22-6. 

Frivillig tilleggstrygd kan også tegnes kol
lektivt. Fiskere og fangstmenn (ført på blad B 
i fiskermanntallet) har i dag en kollektiv til
leggstrygd som gir rett til sykepenger med en 
dekningsgrad på 100 prosent fra 1. sykedag. 
Jordbrukere og reindriftutøvere har en kollek
tiv tilleggstrygd som hever dekningsgraden 
fra 65 til 100 prosent fra 15. dag, og har ad
gang til å tegne individuell tilleggstrygd for 
de første 2 ukene. Premien for fiskernes til-
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leggstrygd dekkes gjennom produktavgiften. 
Produktavgiften er nærmere omtalt i merkna
dene til utkastets § 22-5. Utgiftene til jordbru
kernes ordning dekkes over jordbruksavtalen 
og utgiftene til reindriftsutøverenes ordning 
over reindriftsavtalen. 
· I forskriftenes § 2 gis det bestemmelser om 

søknad i første og andre ledd. Videre lyder 
tredje ledd: 

«Blir søknaden innvilget, gjelder trygden fra 
den dag trygdekontoret mottok søknaden, 
dersom trygdede betaler premie som nevnt i 
§ 5 innen 14 dager etter at han har fått mel
ding om vedtaket.» 

Forskriftenes § 3 har følgende bestemmelser 
om opptjeningstid i tilleggstrygden: 

«Den trygdede har ikke rett til sykepenger 
fra tilleggstrygden for arbeidsuførnet på 
grunn av sykdom som inntrer i de fire første 
uker (ventetiden) regnet fra. den dag trygde
kontoret mottok søknaden, jf. § 2, med mindre 
arbeidsuførheten skyldes en yrkesskade som 
går inn under lovens kapittel 11. 

Den trygdede har ikke rett til fødselspenger 
fra tilleggstrygden med 100 prosent av inn
tektsgrunnlaget ved nedkomst som inntrer i 
de ti første måneder regnet fra den dag trygde
kontoret mottok søknaden. 

Tidsrom hvori vedkommende har vært tryg
det med sykepengerettigheter som bestemt 
for arbeidstakere likestilles med medlemskap 
i tilleggstrygden i forhold til ventetidsbestem
melsen i første og annet ledd dersom krav om 
tilleggstrygd settes fram innen 14 dager. Det 
samme gjelder tidsrom hvori vedkommende 
har vært . trygdet som oppdragstaker med rett 
til sykepenger med 100 prosent av inntekts
grunnlaget fra første sykedag.» 

I tilleggstrygden stilles det ikke "krav om 
god helse. For å unngå direkte spekulasjon er 
det derfor bestemt i forskriftenes § 3 at det 
ikke foreligger rett til sykepenger for arbeid
suførhet som inntrer i de fire første ukene reg
net fra den dagen trygdekontoret mottok søk
naden. Bestemmelsen om opptjeningstid gjel
der også ved overgang til et alternativ med 
bedre dekning. 

Tilleggstrygden kan forbedre dekningsgra
den fra 65 til 100 prosent og/eller sikre syke
penger fra første sykedag. 

Sykepengegrunnlaget - den inntekten som 
sykepengene beregnes etter - kan imidlertid 
ikke forbedres. Ifølge forskriftenes § 4 skal 
sykepengegrunnlaget fastsettes etter de 
samme bestemmelsene som i den vanlige obli
gatoriske sykepengeordningen som omtalt i 
merknadene til § 4-29 foran. Tilleggstrygden 
sikrer heller ikke sykepenger utover inntekts
taket på seks ganger grunnbeløpet. 

Dette gjelder også for en selvstendig næ
ringsdrivende med kombinerte inntekter. 
Dersom en næringsdrivende for eksempel 

også har rett til sykepenger som arbeidstaker 
på sykmeldingstidpsunktet, vil det bli utbeta
ling gjennom tilleggstrygden bare hvis den 
samlede pensjonsgivende årsinntekten over
stiger den aktuelle ukeinntekten på årsbasis. 
Se merknader til utkastets § 4-36. 

Premiegrunnlaget skal ifølge forskriftenes § 
5 fastsettes etter den pensjonsgivende næ
ringsinntekten, men skal være begrenset til 
seks ganger grunnbeløpet. For personer som 
bare er selvstendig næringsdrivende, fastset
tes premien på samme måte som sykepenge
grunnlaget, dvs. som regel etter gjennomsnit
tet av pensjonspoengtallene for de tre siste 
årene. 

For selvstendig næringsdrivende som sam
tidig eller i perioder har inntekt av arbeid i 
tjeneste, må poengtallene splittes. Her kan 
premiegrunnlaget følgelig kunne bli lavere 
enn det sykepengegrunnlaget som den næ
ringsdrivende er sikret. 

Premiegrunnlaget reguleres hvert år med 
virkning fra 1. januar. Ifølge hovedregelen 
fastsettes grunnlaget etter gjennomsnittet av 
de pensjonspoengtallene som er fastsatt av lig
ningsetaten om høsten for inntekten året før, 
og for deto forutgående årene. 

Det kan gjøres unntak fra hovedregelen -
også i løpet av året - dersom det viser seg at 
premiegrunnlaget avviker vesentlig fra næ
ringsinntekten. Dette skjer gjerne i forbin
delse med et sykepengetilfelle der den selv
stendig næringsdrivende oppfyller vilkårene 
for at poengtallene kan fravikes, ved fastset
ting av sykepengegrunnlaget som nevnt i 
merknadene til § 4-30 foran. Premien regule
res da med tilbakevirkning for den løpende 
premieterminen på et halvt år. 

Den selvstendig næringsdrivende må betale 
premie under arbeidsuførhet hvis det ytes sy
kepenger fra tilleggstrygden. Etter forskrifte
nes § 7 skal det ikke betales premie i tidsrom 
da vedkommende er arbeidsufør uten å ha 
rett til sykepenger fra tilleggstrygden. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til § 1 i de gjeld

ende forskrifter, og gir en selvstendig næ
ringsdrivende rett til å tegne forsikring med 
tre dekningsalternativer. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd om ventetid svarer til 
forskriftenes § 3 første og siste ledd. Begrepet 
ventetid er omtalt i merknadene i innlednin
gen til dette kapitlet og i utkastets § 4-3. Også 
her erstatter vi begrepet ventetid med opptje
ningstid. 

I utkastets tredje ledd blir det slått fast at 
sykepenger fra forsikringen ytes etter de 
samme bestemmelsene som ordinære syke-
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penger til selvstendig næringsdrivende. For
slaget er i samsvar med gjeldende rett og sva
rer til forskriftenes § 4. Det går fram av for
skriftenes § 3 andre ledd at denne forsikringen 
også omfatter fødselspenger. Dette medfører 
at hvis det er tegnet forsikring med 100 pro
sent dekning, vil vedkommende også få rett 
til fødselspenger med . samme dekning. Etter 
utkastets § 5-2 femte ledd skal fødselspengene 
beregnes etter de samme bestemmelser som 
sykepenger. 

I utkastets fjerde ledd, som er i samsvar med 
gjeldende rett, presiseres adgangen til kollek
tiv tilleggstrygd. 

Forskriftenes§ 4 andre ledd har bestemmel
ser som gjelder for grupper med kombinerte 
inntekter. Disse bestemmelsene har utvalget 
tatt inn i utkastets §§ 4-35 til 4-37. 

Forskriftenes §§ 5, 6 og 7 gjelder premie og 
premiegrunnlag. Utvalget foreslår at bestem
melsene blir flyttet til avgiftskapitlet, se § 
22-6. 

Utkastets § 4-32 Opphør av forsikring for 
tilleggssykepenger 

Forsikringen opphører 
a) ved utgangen av det halvår da trygdekon

toret mottok oppsigelse, 
b) ved utgangen av det halvår som det er be

talt premie for, hvis premien for neste 
halvår ikke blir betalt innen to uker etter 
skriftlig varsel, 

c) fra den dag den selvstendige næringsvirk
somheten opphører, eller 

d) fra den dag retten til sykepenger faller 
bort etter § 4-10. 

Når forsikringen opphører, skal medlemmet 
ha tilbakebetalt premie som er innbetalt for 
hele kalenderuker etter det tidspunkt da for
sikringen opphørte. 

Når forsikringen opphører, kan medlemmet 
ikke tegne forsikring på nytt før neste termin 
for premieinnbetaling, dvs. 1. januar eller 1. 
juli. 

Merknader 
Utkastet . svarer til § 8 i forskrifter fastsatt 

av Sosialdepartementet den 11. januar 1978 
med hjemmel i§ 3-10 nr. 2. Vi viser til merk
nader til utkastets § 4-31 foran. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 8 lyder: 

«Tilleggstrygden opphører: 
a . . ved utgangen av den termin som det er 

betalt premie for hvis premie som nevnt i 
~ 5 ikke betales innen 14 dager etter skrift
fig varsel fra trygdekontoret, 

b. fra den dag vedkommende opphører å 
være trygdet med sykepengerettigheter et
ter lovens § 3-10 nr. 1, 

c. ved utgangen av det halvår/den termin 
hvor trygdekontoret har mottatt krav om 
det. 

Under en løpende sykmeldingsperiode kan 
den trygdede ikke si opp tilleggstrygden. 
Skyldig premie kan motregnes i syRepengene 
som den trygdede har krav på. 

Når tilleggstrygden opphører etter bokstav 
b, skal den trygdede - eventuelt hans bo - ha 
tilbakebetalt premie som er innbetalt for hele 
kalenderuker etter det tidspunkt da tilleggs
trygden opphørte.» 

Videre lyder forskriftenes § 2 fjerde ledd: 

«Når tilleggstrygden opphører etter bestem
melsene i § 8 første ledd bokstav a eller c, kan 
den trygdede ikke tegne tilleggstrygd på nytt 
før neste ordinære termin for innbetaling av 
premie, henholdsvis 1. januar og 1. juli.» 

I de tilfellene premien ikke blir betalt etter 
skriftlig varsel og en purring fra trygdekonto
ret, faller tilleggstrygden automatisk ·bort. Se 
forskriftenes§ 8 første ledd boktav a. Hvis en 
selvstendig næringsdrivende som mottar sy
kepenger fra tilleggstrygden, ikke har betalt 
premien innen den fastsatte fristen, ·· kan tryg
dekontoret i dag trekke premien fra i sykepen
gene. Dette følger av forskriftenes § 8 andre 
ledd siste punktum. 

En selvstendig næringsdrivende som har 
fått sykepenger i maksimal stønadstid og der
etter går over på attføringspenger, anses ikke 
lenger som sykepengedekket etter lovens § 
3s10 nr. 1. Tilleggstrygden opphører derfor i 
disse tilfellene. Se forskriftenes § 8 første ledd 
bokstav b. 

Etter forskriftenes § 8 tredje ledd har en 
trygdet rett til å få tilbakebetalt premie som 
er innbetalt for hele kalenderuker etter det 
tidspunktet da tilleggstrygden opphørte. 

Når tilleggstrygden opphører ved mangl
ende premieinnbetaling eller utmelding, kan 
nytt opptak i trygden først skje ved neste ordi
nære innbetalingstermin for premie, dvs. 1. 
januar eller 1. juli. Se forskriftenes § 2 fjerde 
ledd. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til§ 8 første ledd 

i de gjeldende forskrifter, og omhandler tids
punktet for opphør av forsikringen. 

Utkastets andre ledd svarer til § 8 tredje 
ledd i de gjeldende forskrifter, og gir hjemmel 
for tilbakebetaling av premie. 

Utkastets tredje ledd svarer til forskriftenes 
§ 4 andre ledd om gjennopptak i trygden. Her 
foreslår utvalget en generell bestemmelse om 
at gjenopptak først kan skje ved første ordi
nære termin for innbetaling av premie. I for
skriftene gjelder dette bare ved manglende 
premieinnbetaling og ved oppsigelse, men 
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ikke når vedkommende opphører å være sy
kepengedekket som selvstendig næringsdriv
ende. Dette følger av forskriftenes § 3 fjerde 
ledd sammenholdt med § 8 bokstavene a og c. 

I:V OPPDRAGSTAKERE 

utkastets § 4-33 Sykepengedekning og sy
kepengegrunnlag 

Til oppdragstakere (se § 3-23) yter trygden 
sykepenger med 100 prosent av sykepenge
grunnlaget. Det er et vilkår at oppdragstake
ren jevnlig har inntekt av oppdrag utenfor 
tjeneste. 

Det ytes ikke sykepenger for de første to 
ukene regnet fra og med den dag arbeidsufør
heten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsufør
het innen to uker etter at trygden har ytt syke
penger, regnes det ikke ny ventetid. 

En oppdragstaker blir regnet som arbeidsu
før tidligst fra det tidspunktet melding om 
arbeidsuførhet ble gitt til trygdekontoret, eller 
fra det tidspunktet vedkommende søkte lege. 
Det kan gjøres unntakfra denne bestemmelsen 
dersom vedkommende har vært forhindretfra 
å gi melding til trygdekontoret eller ei søke 
lege og det er godtgjort at · han eller hun har 
vært arbeidsufør fra et tidligere· tidspunkt. 

Sykepengegrunnlaget for oppdragstakere 
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinntek
ten på samme måte somfor selvstendig næ
ringsdrivende, se § 4-30. 

Merknader 
Utkastet inneholder de relevante bestem

melser om sykepengedekning for oppdragsta
kere som i dag står i den gjeldende lovs§ 3-18 
A og forskrifter fastsatt av Sosialdepartemen
tet den 29. april 1987 med hjemmel i folke
trygdloven§ 3-18 A. Lovteksten er i stor grad 
gjentatt i forskriftene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-18 A lyder: 

«Oppdragstakere som har inntekt som nevnt 
i § 3-4 første ledd bokstav c, har rett til syke
penger etter bestemmelsene i dette kapittel 
på grunnlag av antatt årlig ervervsinntekt. 
Sykepengegrunnlaget fastsettes på samme 
måte som for selvstendig næringsdrivende, 
jfr. § 3-4 første ledd bokstav b. . 

Sykepengene utgjør 100 prosent av mn
tektsgrunnlaget. Det ytes ikke sykepenger for 
de første 14 dagene etter at arbeidsuførheten 
er inntrådt. 

Oppdragstakere kan tegne frivillig trygd f(!r 
sykepenger i de første 14 dagene, svarende til 
100 prosent av inntektsgrunnlaget. 

Departementet gir .forskrifter om sykepen
ger etter første ledd1 og om frivillig tilleggs
trygd. etter tredje lead.» 

Forskriftenes § 1 nr. 1 første ledd lyder: 

«Trygdet som har .inntekt av !)PP1rag ut~n
for tjenesteforhold som er arbeidsgiveravgift
pliktig, jf. folketrygdloven~§ 3-4 boktav c,nar 
rett til sykepenger etter disse forsk~ifter. D~t 
er et vilkår at oppdrag-stakeren Jevnlig har shk 
inntekt, og at denne mntekten er høyere enn 
50 prosent av grunnbeløpet etter lovens § 6-2.» 

H vern som er oppdragstaker i folketrygdlo
vens forstand, omtales i merknadene til utkas
tets § 3-23. D.enne paragrafen har en definisjon 
av begrepet oppdragstaker. Vi viser til merk
nadene til denne paragrafen når det gjelder 
definisjonen av begrepet oppdragstaker og 
avgrensningen mot begrepene arbeidstaker og 
selvstendig næringsdrivende. 

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden har avgjort flere saker om avgrens
ningen av begrepet oppdragstaker i forhold til 
sykepengeordningen. I flere saker er det blant 
annet lagt vekt på om arbeidstakeren var for
pliktet til å arbeide på bestemte dager, eller 
om vedkommende stod fritt til å velge når 
arbeidet skulle utføres. Ankenemnda kom så
ledes i ankesak nr. 44/80 til at en hjemmesy
erske utførte arbeid utenfor tjenesteforhold i 
relasjon til sykepengeordningen. Det ble lagt 
vekt på at oppdragsgiveren ikke hadde noen 
kontroll med syersken under utførelsen av 
arbeidet eller noen innflytelse på når arbeidet 
ble utført. Ankenemnda kom i ankesak nr. 
31/81 til at en lineegner utførte arbeidet uten
for tjeneste fordi egneren i det aktuelle tilfel
let fritt kunne velge om, når, og hvor mye han 
ville arbeide i egnesentralen. 

Andre typiske oppdragstakere i sykepenge
ordningen er frilansjournalister, og frittstå
ende kunstnere. 

I den gjeldende sykepengeordning er det et 
vilkår for at en trygdet kan få sykepenger som 
oppdragstaker, at vedkommende jevnlig har 
oppdrag utenfor tjeneste. 

Videre kreves det at inntekten av oppdra
gene alene skal utgjøre 50 prosent av grunnbe
løpet. Dette kravet er følgelig noe strengere 
enn det generelle vilkåret om minsteinntekt 
for rett til sykepenger i utkastets § 4-2. 

Etter den gjeldende lovs§ 3sl8 A første ledd 
andre punktum skal sykepengegrunnlaget 
fastsettes på samme måte som for selvstendig 
næringsdrivende, se § 3-4 første ledd bokstav 
b. Dette går for øvrig også fram av den gjeld
ende lovs § 3-4 første ledd bokstav c, som ly
der: 

«Til trygdet som u~enfor tjenesteforhold har 
inntekt som nevnt i § 6-4 første ledd, nr. 1, 
bokstav a og b, ytes sykepenger på grunnlag 
av antatt årlig arbeidsinntekt.» 

Disse bestemmelsene presiseres i § 1 nr. 1 
andre ledd i forskriftene som er gitt i medhold 
av lovens § 3-18 A. 
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Når det gjelder de vanlige bestemmelsene 
om fastsetting · av sykepengegrunnlaget etter 
«antatt årlig inntekt» for næringsdrivende, vi
ser vi til merknadene til utkastets § 4-30 foran. 

Hovedregelen er at inntekten skal fastsettes 
etter tidligere pensjonspoengtall. Det kan gjø
res unntak fra hovedregelen dersom opp
dragstakeren er i en vesentlig endret arbeids
situasjon som dessuten medfører en endring i 
inntekten på minst 25 prosent i forhold til den 
pensjonsgivende inntekten som framkommer 
ved beregning etter pensjonspoengtallene. 

I forskriftenes § 1 nr. 3 presiseres bestem
melsene i den gjeldende lovs§ 3-12 nr. 1 første 
ledd om at arbeidsuførhetentidligst anses som 
inntrådt den dag lege søkes. Også her gjelder 
imidlertid den generelle unntaksbestemmel
sen i lovens § 3-12 nr. 3 om at det kan gjøres 
unntak dersom vedkommende ·har vært for
hindret fra å søke lege. Se for øvrig merkna
dene til utkastets § 4-5 foran. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til lovens§ 3-18 

A første ledd, andre ledd første punktum og 
forskriftenes § 1 og§ 2 nr. 1 første punktum. 

I forskriftenes § 1 heter det at oppdragstake
ren «jevnlig» må ha arbeidsgiveravgiftspliktig 
inntektutenfor tjeneste, og at denne inntekten 
alene må være høyere enn 50 prosent av 
grunnbeløpet. Utvalget gjør her en mindre 
materiell endring, siden vi lar forholdet regu
leres av den generelle nedre grensen i utkas
tets§ 4-2. Etter vårt forslag kan minsteinntek
ten bestå av kombinerte inntekter. 

Utkastets andre ledd svarer til lovens § 3-18 
A andre ledd andre punktum og forskriftenes 
§ 2 nr. 1 andre punktum. I utkastets andre 
ledd første punktum, som svarer til gjeldende 
rett, heter det at sykepenger ikke ytes de 
første to ukene av arbeidsuførheten. Andre 
punktum om at ny arbeidsuførhet innen to 
uker ikke gir ny ventetid, er en materiell utvi
delse; Bestemmelsen svarer til gjeldende rett 
for selvstendig næringsdrivende. 

Utkastets tredje ledd svarer stort sett til 
gjeldende rett, som følger av bestemmelsene 
i forskriftenes § 2 nr. 3 og lovens § 3-12 nr. 1 
første ledd. Utvalget foreslår imidlertid at 
melding om arbeidsuførheten til trygdekonto
ret skal være tilstrekkelig ved beregningen av 
ventetiden på samme måte som for selvsten
dig næringsdrivende. Forslaget er en materi
ell utvidelse i forhold til gjeldende rett. 

I utkastets fjerde ledd finner utvalget det 
hensiktsmessig å vise til utkastets § 4-30 om 
fastsetting av sykepengegrunnlaget for selv
stendig næringsdrivende, som skal gjelde 
også for oppdragstakere, slik systemet er i den 
gjeldende lov. Utkastet svarer følgelig til for-

slaget om sykepengegrunnlaget for selvsten
dig næringsdrivende. 

Etter den gjeldene bestemmelse i § 4 i for
skrifter om fastsetting av inntektsgrunnlaget 
ved kombinerte inntektsformer, gitt i med
hold av den någjeldende lovs § 3-4 andre ledd, 
brukes bestemmelsen i § 3-18 A bare for 
«rene» oppdragstakere, dvs. personer som ikke 
har inntekt som arbeidstakere og/eller selv
stendig næringsdrivende ved siden av inntek
ten som oppdragstakere. Dersom medlemmet 
også har annen inntekt, anvendes i dag be
stemmelsene om kombinerte inntektsformer, 
se merknadene til utkastets §§ 4-35 til 4-37. I 
likhet med arbeidstakere skal oppdragstakere 
få sykepengegrunnlaget beregnet etter den 
inntekten som det betales arbeidsgiveravgift 
av, dvs. den pensjonsgivende inntekten av 
deres inntekt som oppdragstakere. 

Utvalget viser for øvrig til merknadene til 
utkastets § 4-30 om sykepengegrunnlaget for 
selvstendig næringsdrivende og til merkna
dene til utkastets§§ 4-25 og 4-26 om sykepen
gegrunnlaget for arbeidstakere. 

Utkastets § 4-34 Forsikring for tilleggssyke
penger 

En oppdragstaker kan mot særskilt premie 
tegne forsikring for tiUeggssykepenger for de 
første 14 sykedagene. Dette gjelder likevel ikke 
en oppdragstaker som har rett til å tegne for
sikring for tiUeggssykepenger som selvstendig 
næringsdrivende ifølge§ 4-31. 

Medlemmet har ikke rett til sykepenger etter 
forsikringen når det gjelder arbeidsufør het 
som oppstår i de fire første ukene ( opptje
ningstid), regnet fra den dag trygdekontoret 
mottok søknaden om forsikring. Vilkåret om 
opptjeningstid gjelder ikke dersom vedkom
mende umiddelbart før forsikringen ble tegnet 
var sykepengedekket som arbeidstaker, eUer 
som selvstendig næringsdrivende med forsik
ring etter § 4-31 første ledd bokstav c. 

Forsikringen omfatter sykepenger med 100 
prosent av sykepengegrunnlaget fra første 
sykedag. 

Sykepengene fra forsikringen ytes pa 
grunnlag av den inntekt som oppdragstake
ren har betalt premie etter. Dersom en opp
dragstaker samtidig har rett til sykepenger 
som arbeidstaker fra en arbeidsgiver i de to 
første ukene, gjelder likevel bestemmelsene i § 
4-35 for personer med kombinerte inntekter. 

Bestemmelsene om opphør i § 4-32 gjelder 
tilsvarende for forsikring etter denne para
grafen. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs § 3-18 A tredje ledd og de ve-
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sentligste bestemmelser om tilleggstrygd i 
forskrifter om sykepenger og om frivillig til
leggstrygd for oppdragstakere. Disse forskrif
tene er gitt av Sosialdepartementet den 29. 
april 1987 i medhold av folketrygdloven§ 3-18 
A fjerde ledd. 
' 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 3-18 A tredje ledd og for

skriftshjemmelen i fjerde ledd, er gjengitt i 
merknadene til utkastets § 4-33 foran. 

Bestemmelser om tilleggstrygd er tatt inn i 
§§ 3 til 10 i de forannevnte forskrifter av 29. 
april 1987. 

Forskriftenes .§ 3 lyder: 

«Den som er trygdet med rett til sykepenger 
etter lovens ~ 3-rn A, jf. § 1 i disse forskrifter, 
kan tegne frivillig tilleggstrygd for sykepen
ger på de vilkår som er fastsatt i forskriftenes 
§§ 3 til 10. Dette gjelder likevel ikke oppdrags
taker som også er sikret sykepenger som selv
stendig nærmgsdrivende. 

Tilleggstrygaen gjelder sykepenger med 
100 prosent av inntektsgrunnlaget fra første 
sykedag.» 

Forskriftenes § 4 inneholder i første og 
andre ledd formelle bestemmelser om søknad 
om å få tegne tilleggstrygd. Videre lyder for
skriftenes § 4 tredje ledd: 

«Blir søknaden innvilget, gjelder trygden fra 
den dag trygdekontoret mottok søknaden, 
dersom oppdragstakeren betaler premie som 
nevnt i § 7 innen 14 dager etter at vedkom
mende har fått melding om vedtaket.» 

I § 4 fjerde ledd reguleres mulighetene for 
gjenopptak etter at tilleggstrygden er opphørt. 
Bestemmelsen er gjengitt lenger nedenfor. 

Forskriftenes § 5 lyder: 

«Oppdragstakeren har ikke rett til sykepen
ger fra tilleggstrygden for arbeidsuførhet på 
grunn av sykciom som inntrer i de fire første 
uker (ventetiden) regnet fra den dag trygde
kontoret mottok søknaden, jf. § 4, meci mindre 
arbeidsuførheten skyldes en yrkesskade som 
går inn under lovens kapittel 11. 

Tidsrom hvor vedkommende har vært tryg
det med sykepengerettigheter som bestemt 
for arbeidstakere likestilles med medlemskap 
i tilleggstrygden i forhold til ventetidsbestem
melser i første ledd dersom krav om tilleggs
trygd settes fram innen 14 dager. Det samme 
gjelder tidsrom hvor vedkommende har vært 
trygdet som selvstendig næringsdrivende 
med rett til sykepenger med 100 prosent av 
inntektsgrunnlaget fra første sykedag.» 

Forskriftenes § 6 nr. 1 og 2 lyder: 

«1. Sykepengene utgjør 100 prosent av inn
tektsgrunnlaget og ytes fra 1. sykedag. 

2. Sykepenger fra tilleggstrygden skal 1 de 
første 14 dagene av sykmeldingsperioden 
ytes på samme grunnlag som det er betalt 
premie for, jf. § 7. 

Fra 15. sykedag fastsettes sykepenge
grunnlaget på samme måte som for selv
stendig næringsdrivende, jf. lovens § 3-4 
første ledd bokstav b og tilhørende for
skrifter. 

Dersom den trygdede på sykmeldings
tidspunktet også har rett til sykepenger 
som arbeidstaker, ytes sykepenger fra til
leggstrygden på grunnlag av differansen 
mellom det sykepen_gegrunnlaget som er 
fastsatt etter lovens .§ 3-4 første ledd bok
stav a og sykepengegrunnlaget fastsatt på 
samme måte som for selvstendig nærings
drivende. Arbeidsgiveren skal yte syke
penger etter de vanlige regler i lovens § 
3-5 - § 3-8.» 

Bestemmelsene om tilleggstrygd for opp
dragstakere er stort sett identiske med ordnin
gen for selvstendig næringsdrivende som 
omtalt i merknadene til utkastets § 4-31. 

Det spesielle er at en oppdragstaker som 
også er sykepengedekket som selvstendig 
næringsdrivende, ikke kan tegne tilleggstrygd 
etter begge ordningene, men bare etter ord
ningen for næringsdrivende. 

Videre gjelder det spesielt for oppdragsta
kere at sykepenger fra tilleggstrygden i de 
første 14 dagene ytes på samme grunnlag som 
det er betalt premie for. Dersom oppdragsta
keren samtidig har rett til sykepenger som 
arbeidstaker, ytes tilleggstrygden ut fra differ
ansen mellom vedkommendes antatte årlige 
inntekt og vedkommendes sykepengegrunn
lag som arbeidstaker. Se forskriftenes § 6 nr. 
2 første og tredje ledd som sitert foran. 

I forskriftenes § 6 nr. 3 presiseres bestem
melsen i lovens § 3-12 nr. 1 første ledd om at 
arbeidsuførheten som regel tidligst anses som 
inntrådt den dagen lege søkes. Også her gjel
der den generelle unntaksregelen i § 3-12 nr. 
3 dersom vedkommende har vært forhindret 
fra å søke lege. 

I forskriftenes §§ 7 og 8 reguleres premie
innbetalingen. Premien skal fastsettes i pro
sent av den pensjonsgivende inntekten av 
oppdragene. 

I forskriftenes § 9 gis det bestemmelser om 
premiefritak for tidsrom da det ikke foreligger 
rett til sykepenger. 

Forskriftenes § 10 har bestemmelser om 
· opphør av tilleggstrygden. Bestemmelsen ly
der: 

«Tilleggstrygden opphører: 
a. ved utgangen av den termin som det er 

betalt premie for hvis premie som nevnt i 
§ 7 ikke betales innen 14 dager etter skrift
fig varsel fra trygdekontoret. 

b. fra den dag vedkommende opphører å 
være trygdet med sykepengerettigheter et
ter lovens § 3-18 A. 

c. ved utgangen av det halvår/den termin 
hvor trygdekontoret har mottatt krav om 
det. 

Når tilleggstrygden opphører etter bokstav 
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b skal den trygdede eventuelt hans bo - ha 
tilbakebetalt premie som er innbetalt for hele 
kalenderuker etter det tidspunkt da tilleggs
trygden opphørte.» 

Forskriftenes § 4 fjerde ledd lyder: 

«Når tilleggstrygden opphører etter bestem
melsene i § 10 første ledd bokstav a eller c 
kan oppdragstakeren ikke tegne tille~gstrygd 
på nytt før neste ordinære termin for mnbeta
~ing av premie, henholdsvis 1. januar og 1. 
JUh.» 

Bestemmelsene i forskriftenes § 10 og § 4 
fjerde ledd er identiske med bestemmelsene 
om opphør av tilleggstrygden for selvstendig 
næringsdrivende. Vi viser til merknadene i 
utkastets § 4-32. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag medfører ingen realitets

endringer. 
Utkastets første ledd svarer til forskriftenes 

§ 3, og gir oppdragstakere rett til å tegne for
sikring for tilleggssykepenger. Utvalget fore
slår å angi personkretsen ved å bruke begre
pet oppdragstaker. Det er da ikke nødvendig 
å vise til bestemmelsene om sykepengedek
ning for oppdragstakere. 

I utkastets første ledd siste punktum er det 
presisert at det ikke kan tegnes forsikring et
ter denne paragrafen dersom oppdragstakeren 
allerede har tegnet slik forsikring som selv
stendig næringsdrivende. Forslaget svarer til 
forskriftenes § 3 første ledd siste punktum. 

Utkastets andre ledd svarer til forskriftenes 
§ 5, og omhandler vilkåret om opptjeningstid 
for å kunne få rett til sykepenger ifølge forsik
ringen. 

Utkastets tredje ledd omhandler deknings
nivået, og svarer til forskriftenes § 6 nr. 1. 

Utkastets fjerde ledd svarer til forskriftenes 
§ 6 nr. 2 første og tredje ledd. I de to første 
ukene av forsikringsperioden skal sykepen
gene fra forsikringen ytes på samme grunnlag 
som det er betalt premie for. Bestemmelsen i 
forskriftenes § 6 nr. 2 tredje ledd om kombi
nerte inntekter har utvalget tatt inn i utkas
tets§ 4-35. Det er derfor vist til denne bestem
melsen. 

Utkastets femte ledd viser til utkastets § 
4-32, som skal gjelde tilsvarende for opphør 
av forsikringen for tilleggssykepenger til opp
dragstakere. 

Utvalget foreslår at bestemmelsene om pre
mieinnbetaling m .m. i forskriftenes§§ 7, 8 og 
9 skal flyttes til utkastets § 22-6. 

V MEDLEMMER MED KOMBINERTE 
INNTEKTER 

utkastets § 4-35 Arbeidstaker og oppdrags
taker 

Til et medlem som på sykmeldingstidspunk
tet har inntekt både som arbeidstaker og som 
oppdragstaker, ytes det sykepenger etter be
stemmelsene for arbeidstakere. Se §§ 4-13 til 
4-28. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se§ 3-11) som er fastsatt 
for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige 
poengtallet omregnes til pensjonsgivende 
inntekt ut fra grunnbeløpet på sykmel
dingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 legges til grunn 
dersom inntekten etter alternativ 1 avviker 
mer enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2. 

For differansen mellom inntekt etter alter
nativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder 
bestemmelsene for oppdragstakere, se § 4-33. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-4 

andre ledd og bestemmelser i forskrifter om 
fastsetting av inntektsgrunnlag for sykepen
ger for en trygdet som samtidig har inntekt 
av arbeid i tjenesteforhold, utenfor tjeneste
forhold og som selvstendig næringsdrivende. 
Forskriftene er gitt av Sosialdepartementet 
den 8. november 1977 i medhold av folke
trygdloven § 3-4 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Den gjeldende lovs § 3-4 andre ledd med 

tilhørende forskrifter omhandler personer 
som samtidig eller i perioder har kombinerte 
inntekter. Det vil si personer som har inntek
ter enten som arbeidstakere og oppdragsta
kere, eller som arbeidstakere og selvstendig 
næringsdrivende, eller som selvstendig næ
ringsdrivende og oppdragstakere. Disse perso
nene skal ha sykepenger på grunnlag av «den 
årlige inntekt» etter nærmere forskrifter. · 

Folketrygdloven § 3-4 andre ledd lyder: 

«Til trygdet som samtidig eller i perioder 
har inntekt som nevnt i første ledd bokstavene 
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a, b og c, ytes sykepenger på grunnlag av den 
årlige inntekt etter nærmere forskrifter fast
satt av departementet.» 

Forskriftenes § 1 lyder: 

«Til trygdet som samtidig eller i perioder 
har inntekt som nevnt i folketrygdlovens § 3-4 
bokstavene a, bog/eller c ytes sykepenger på 
grunnlag av den samlede årlige inntekt etter 
bestemmelsene i disse forskrifter.» 

Etter forskriftenes § 1 skal sykepenger ytes 
på grunnlag av den samlede årlige inntekten 
etter forskriftenes øvrige bestemmelser. 

Forskriftenes §§ 2 og 3 lyder: 

«§ 2. 
Til trygdet som på sykmeldingstidspunktet 

har rett til sykepenger på grunnlag av inntekt 
som nevnt i lovens § 3-4 bokstav a ytes syke
pen~er med 100 prosent av inntektsgrunnla
get 1 tjeneste etter forskriftene fastsatt med 
hjemmel i lovens § 3-4 bokstav a annet ledd. 

Dersom den trygdede samtidig fyller vilkå
rene for rett til sykepenger som selvstendig 
næringsdrivende og sykepengegrunnlaget 
fastsatt etter forskriftene gitt med hjemmel i 
lovens § 3-4 første ledd bokstav b overstiger 
sykepengegrunnlaget etter første ledd i denne 
paragraf ytes i tillegg sykepenger med 65 pro
sent av differansen mellom de to sykepenge
grunnlag. 

Bestemmelsene i første og annet ledd gjel
der også dersom den trygdede i tillegg har 
inntekt av arbeid utenfor tjenesteforhold som 
nevnt i lovens § 3-4 bokstav c. 

§ tersom den trygdede på sykmeldingstids
punktet ikke har rett til sykepenger som ar
beidstaker, men fyller vilkårene for rett til 
sykepenger som selvstendig næringsdrivende 
ytes sykepenger etter forskriftene fastsatt med 
hjemmel i lovens § 3-4 bokstav b.» 

Forskriftenes §§ 2 og 3 regulerer ikke bare 
sykepengegrunnlaget, men fungerer også som 
«samordningsbestemmelser» for de ulike ret
tigheter som ellers følger av bestemmelsene 
for arbeidstakere, oppdragstakere og selvsten
dig næringsdrivende. Både dekningsgrad og 
utbetalingstidspunkt for sykepenger fra tryg
den kan her være forskjellig. 

Prinsippet i forskriftene er at inntekten den 
trygdede har som arbeidstaker, som gir de 
beste rettighetene, alltid skal ligge «i bunnen» 
og kompenseres fullt ut. Ellers skal det sam
lede sykepengegrunnlaget begrenses til den 
samlede pensjonsgivende årsinntekten. 

Rettighetene til personer som har inntekt 
som · arbeidstaker og som oppdragstaker, er 
regulert i forskriftenes § 2 første og tredje 
ledd. 

Disse bestemmelsene innebærer at en per
son som har inntekt både som arbeidstaker 
og som oppdragstaker, skal ha sykepenger 

som arbeidstaker, og ikke utenvidere ha rett 
til å få sykepenger etter den samlede pen
sjonsgivende årsinntekten. Vi viser for øvrig 
til utkastets §§ 4-24 og 4-25 om sykepenge
grunnlaget for arbeidstakere. Etter bestem
melsene som gjelder for arbeidstakere,vil inn
tekt av oppdrag utenfor tjeneste bli medregnet 
i sykepengegrunnlaget bare dersom den aktu
elle ukeinntekten til den trygdede som ar
beidstaker, omregnet til årsinntekt, avviker 
mer enn 25 prosent fra den pensjonsgivende 
årsinntekten. 

Forskriftenes § 4 lyder: 

«Dersom den trygdede på sykmeldingstids
punktet ikke har rett til sykepenger som ar
beidstaker eller selvstendig næringsdrivende, 
men jevnlig har inntekt av arbeid utenfor tje
nesteforhold ytes S,Ykepenger etter forskrif
tene fastsatt med hJemmel i lovens § 3-18 A 
for oppdragstakere.» 

Vi viser til merknadene til utkastets § 4-33. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått å dele opp de gjeld

ende bestemmelser om trygdede med kombi
nerte inntekter i tre paragrafer. En slik innde
ling vil gjøre regelverket mer oversiktlig enn 
i dag. 

Utkastets § 4-35 omhandler medlemmer 
med inntekt både som arbeidstakere og som 
oppdragstakere. I utkastets §§ 4-36 og 4-37 er 
det tatt inn bestemmelser om henholdsvis 
medlemmer med inntekt både som arbeidsta
kere og som selvstendig næringsdrivende og 
medlemmer med inntekt både som selvsten
dig næringsdrivende og som oppdragstakere. 

Utkastets § 4-35 svarer til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd svarer til de gjeldende 

forskrifters § 2 første ledd, og presiserer at et 
medlem som har inntekt både som arbeidsta
ker og som oppdragstaker skal motta sykepen
ger etter bestemmelsene for arbeidstakere. 

Utkastets andre ledd gjelder fastsetting av 
sykepengegrunnlaget. Den samme bestem
melsen er tatt inn i utkastets § 4-26. Vi viser 
til nærmere omtale der. 

Kravet i utkastets tredje ledd om at det må 
være mer enn 25 prosent avvik mellom aktu
ell inntekt og pensjonsgivende inntekt for at 
den pensjonsgivende inµtekten skal legges til 
grunn, medfører at det bare er oppdragsinn
tekt av en viss størrelse som gir medlemmet 
rett til sykepenger i tillegg til de sykepengene 
der grunnlaget er hans eller hennes aktuelle 
\nntekt som arbeidstaker. 

Utkastets fjerde ledd har en bestemmelse 
som innebærer at sykepenger på grunnlag av 
oppdragsinntekt skal beregnes etter utkastets 
§ 4-33, som gjelder sykepengedekning og sy
kepengegrunnlag for oppdragstakere. 
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Utkastets § 4-36 Arbeidstaker og selvsten
dig næringsdrivende 

Til et medlem som på sykmeldingstidspunk
tet har inntekt både som arbeidstaker og som 
selvstendig næringsdrivende, ytes det syke
penger etter bestemmelsene for arbeidstakere. 
Se §§ 4-13 til 4-28. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis 
etter følgende alternativer: 
1. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

aktuelle ukeinntekten, se § 4-24. 
2. Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende årsinntekten. Den pen
sjonsgivende årsinntekten beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de pen
sjonspoengtallene (se§ 3-11) som er fastsatt 
for de tre siste årene. Det gjennomsnittlige 
poengtallet omregnes til pensjonsgivende 
inntekt ut fra grunnbeløpet på sykmel
dingstidspunktet. 

Inntekten etter alternativ 2 legges til grunn 
dersom inntekten etter alternativ 1 avviker 
mer enn 25 prosent fra inntekten etter alterna
tiv 2. 

For differansen mellom inntekt etter alter
nativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder 
bestemmelsene for selvstendig næringsdriv
ende, se §§ 4-29 og 4-30. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelser om fastset

ting av inntektsgrunnlaget for personer som 
har inntekt både som arbeidstakere og som 
selvstendig næringsdrivende, i § 2 i forskrifter 
gitt av Sosialdepartementet den 8. november 
1977 med hjemmel i folketrygdloven § 3-4 
andre ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes§ 2 er sitert foran under merk

nadene til utkastets § 4-35. 
Bestemmelsene i forskriftenes § 2 første og 

andre ledd innebærer at den aktuelle ukeinn
tekten til den trygdede som arbeidstaker, 
omregnet til årsinntekt, ligger «i bunnen» når 
det gjelder inntekt som gir rett til sykepen
ger. Bare hvis den samlede pensjonsgivende 
årsinntekten overstiger den aktuelle ukeinn
tekten omregnet til årsinntekt, vil nærings
inntekten gi en sepa,rat rett til sykepenger. 
Differansen mellom de to grunnlagene gir rett 
til et tillegg i sykepengene, og tillegget ytes 
etter bestemmelsene for selvstendig nærings
drivende. 

Forskriftenes tredje ledd innebærer at situa
sjonen blir den samme dersom differansen 
mellom den pensjonsgivende inntekten og 
den aktuelle inntekten til den trygdede som 
arbeidstaker består av både næringsinntekt 
og oppdragsinntekt. Oppdragsinntekten blir 

følgelig ikke skilt ut fra næringsinntekten, og 
hele differansen blir kompensert med 65 pro
sent, såfremt det ikke er tegnet frivillig til
leggstrygd. 

Vi viser for øvrig til merknadene til utkas
tets § 4-35. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett for perso

ner som har inntekt både som arbeidstakere 
og som selvstendig næringsdrivende. 

Utkastets første ledd har tilsvarende ordlyd 
som første ledd i § 4-35, og utkastets andre 
og tredje ledd har samme ordlyd som andre 
og tredje ledd i § 4-35. Vi viser derfor til merk
nadene til utkastets § 4-35. 

I den utstrekning det blir en differanse mel
lom pensjonsgivende årsinntekt og aktuell 
ukeinntekt på årsbasis, vil differansen gi rett 
til sykepenger etter bestemmelsene for selv
stendig næringsdrivende. Det er derfor i ut
kastets fjerde ledd vist til bestemmelsene om 
selvstendig næringsdrivende i utkastets §§ 
4-29 og 4-30. 

Utkastets § 4-37 Selvstendig næringsdriv
ende og oppdragstaker 

Til et medlem som på sykmeldingstidspunk
tet har inntekt både som selvstendig nærings
drivende og som oppdragstaker, ytes det syke
penger etter bestemmelsene for selvstendig 
næringsdrivende. Se §§ 4-29 og 4-30. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene om fast

setting av inntektsgrunnlaget for personer 
som har inntekt både som selvstendig næ
ringsdrivende og som oppdragstakere i § 2 
tredje ledd i forskrifter gitt av Sosialdeparte
mentet den 8. november 1977 med hjemmel 
i lovens § 3-4 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 2 er sitert foran i merkna

dene til utkastets § 4-35. 
Denne bestemmelsen innebærer at opp

dragsinntekten ikke skal skilles ut fra næ
ringsinntekten, men inngå som en del av den 
samlede pensjonsgivende årsinntekten, som 
blir kompensert med 65 prosent såfremt det 
ikke er tegnet tilleggstrygd. 

Denne samlede behandlingen av oppdrags.
inntekt og næringsinntekt har som konse
kvens at tilleggstrygd bare kan tegnes etter 
bestemmelsene i§ 3-10 nr. 2 for næringsdriv
ende. Vi viser til nærmere omtale i merkna
dene til lovutkastets § 4-34 første ledd om til
leggssykepenger. 

Etter praksis henviser Rikstrygdeverket til 
forskriftenes § 2 tredje ledd når det gjelder 
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sykepenger til en person som er både opp
dragstaker og selvstendig næringsdrivende. 
At bestemmelsen for selvstendig næringsdriv
ende da skal legges til grunn, kan imidlertid 
med stor vanskelighet utledes av bestemmel
sen. Regelen følger på en enklere og klarere 
måte av forskriftenes § 3, som lyder: 

«Dersom den trygdede på sykmeldingstids
pu_nktet ikke har rett til sykepenger som ar
beidstaker, men fyller vilkårene for rett til 
sykepenger som selvstendig næringsdrivende 
ytes sykepenger etter forskriftene fastsatt med 
hjemmel i lovens § 3-4 bokstav b.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett for perso

ner som har inntekt både som. selvstendig 
næringsdrivende og som oppdragstakere. 

Det er her presisert at slike personer får 
sykepenger etter bestemmelsene for selvsten
dig næringsdrivende. Oppdragsinntektenskil
les ikke ut og gir rett til sykepenger bare som 
en del av næringsinntekten. 

VI SÆRSKILTE GRUPPER 

Utkastets § 4-38 Vernepliktige 
Et medlem som har utført militær- eller si

viltjeneste, har rett til sykepenger ved arbeids
uførhet uten hensyn til vilkårene i §§ 4-2 og 
4-3 dersom arbeidsuførheten oppstår under 
tjenesten eller innen første søndag kl. 24.00 
etter at tjenesten er slutt. 

Sykepenger ytes etter de samme bestemmel
sene som for arbeidstakere, men med følgende 
særbestemmelser: 
a) Sykepenger ytes fra og med dagen etter at 

tjenesten er slutt. 
b) Sykepengegrunnlaget fastsettes etter ar

beids- og inntektsforholdene før vedkomm
ende begynte i tjenesten. Dersom tjenesten 
har vart mer enn 28 dager, skal sykepenge
grunnlaget minst svare til en årsinntekt 
på to ganger grunnbeløpet. 

Merknader 
Utkastet svarer til særbestemmelsene for 

vernepliktige i den gjeldende lovs § 3-13. 
Særbestemmelsene for befal og vervet perso
nell er utelatt. De skal følge lovens bestem
melser om arbeidstakere. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-13 lyder: 

«L Norsk militærperson (befal eller menig) 
som er under militær tjenestegjøring herun
der medregnet reise til og fra tjenestestedet 
har rett til kontantstønad etter bestemmelsen~ 
om arbeidstakere i dette kapittelhmen slik at 
særbestemmelsene i paragrafen er kommer 

til anvendelse. Det samme gjelder elev ved 
militær skole. 

2. Departementet kan bestemme at også 
andre grupper av trygdede som tar del i For
svarets tjeneste, skal ha rett til sykepenger 
etter disse bestemmelser. 

3. Utskreven menig eller korporal har rett 
til sykepE:ng~r bereg~et s~ik han hadde rett til 
da han tiltradte mihtærtJenesten, dog minst 
etter en inntekt svarende til 2 ganger grunn
beløpet, jfr. § 6-2. Bestemmelsen om minste
grunnlag gjelder likevel ikke den hvis tjenes
teforhold ikke kan få en varighet av minst 28 
dager. · 

Sykepenger ytes fra arbeidsuførhetens 
første dag, dog tidligst fra og med dagene et
ter at den trygdede er dimittert. 

Inntekt fra sivilt arbeid, jfr. § 6-4 første ledd 
nr. 1 og 2, under militærtjenesten gir rett til 
sykepenger etter dette kapitlets alminnelige 
bestemmelser. 

Etter dimittering skal sykepengene bereg
nes enten etter bestemmelsene i første eller i 
tredje ledd alt etter hva som er gunstigst for 
den trygdede. · 

Bestemmelsene foran gjelder tilsvarende for 
elev ved militær skole. 

4. Befal og vervet personell har rett til syke
penger beregnet etter arbeidsinntekten under 
militærtjenesten, dog minst etter en inntekt 
svarende til 3 ganger grunnbeløpet, jfr. § 6-2. 

5. Bestemmelsen om ventetid i § 3-3 nr. 1 
får ikke anvendelse.» 

Med militærperson forstås i forholdet til fol
ketrygdloven § 3-13 alt militært personell -
herunder også personell i Heimevernet - som 
tjenestegjør i det militære forsvar, og som har 
militær grad, uten hensyn til om vedkom
mende er vernepliktig eller vervet. Som mili
tært personell regnes også elever ved militære 
skoler, dvs. personell som har status som kor
poral eller menig under skolegangen, eller 
som får utbetalt elevlønn. Også personell i 
Sivilforsvaret og Reservepolitiet samt syke
pleiere i Forsvaret omfattes av bestemmel
sene. 

V erne pliktige sivilarbeidere går også inn 
under særbestemmelsene for militærperso
ner. Dette .er vernepliktige som etter søknad 
er fritatt for militærtjeneste og er overført til 
sivilt arbeid, se lov 19. mars 1965 om fritaking 
for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. 

Etter de gjeldende bestemmelser skal alt 
militært personell ha rett til sykepenger som 
arbeidstakere, se lovens § 3-13 nr. 1 første 
punktum. Det gjelder likevel ingen ventetid 
på to uker, se lovens§ 3-13 nr. 5. Sykepenger 
ytes også under opphold i utlandet. 

For befal og vervet personell gjelder de van
lige bestemmelsene om arbeidsgiverperiode 
og bruk av egenmelding. Sykepengegrunnla
get fastsettes som for arbeidstakere ellers på 
grunnlag av arbeidsinntekten under den mili
tære tjenestegjøringen. Grunnlaget skal like
vel svare. til minst tre ganger folketrygdens 
grunnbeløp, se lovens § 3-13 nr. 4. 
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Vernepliktige, medregnet sivilarbeidere, 
har rett til sykepenger først etter dimittering, 
se lovens§ 3-13 nr. 3 andre ledd. Ved sykdom 
under tjenesten utbetaler Forsvaret ordinære 
dagpenger. Etter dimittering ytes det syke
penger på grunnlag av inntekten før militær
tjenesten. Grunnlaget skal likevel svare til 
minst to ganger folketrygdens grunnbeløp, se 
lovens§ 3-13 nr. 3 første ledd. Garantibestem
melsen er særlig aktuell for vernepliktige som 
går rett ut i tjenesten etter avsluttet skolegang. 

Retten til sykepenger . som militærperson 
gjelder ved arbeidsuførhet som inntrer under 
tjenesten og innen første søndag kl. 24 etter 
at tjenesten er opphørt, se lovens § 3-13 nr. 3 
andre ledd. 

Inntekt fra sivilt arbeid under den militære 
tjenestegjøringen gir ifølge § 3-13 nr. 3 fjerde 
ledd likevel rett til sykepenger etter lovens 
alminnelige bestemmelser også for verneplik
tige og sivilarbeidere. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett for vern

pliktige, men lovteksten er betydelig forenk
let. Særbestemmelsene for yrkesmilitære er 
utelatt. 

Utkastets første ledd omtaler personkretsen 
som bestemmelsen skal gjelde for, nemlig 
medlemmer som har avtjent militær eller si
vil tjeneste. Utvalget mener det er viktig å 
presisere at paragrafen ikke skal gjelde for 
militærpersoner o.a. under tjenesten, men for 
personer som nettopp er dimittert. 

Som nevnt innledningsvis har utvalget ikke 
tatt med yrkesmilitære i personkretsen. For 
yrkesmilitære er det i dag satt en minsteinn
tekt på tre ganger grunnbeløpet for beregning 
av sykepengegrunnlaget. Denne grensen ··har 
liten betydning. Utvalget kan heller ikke se 
at det er noen rimelig grunn til at det skal 
gjelde en slik minsteinntekt. Utvalget mener 
at yrkesmilitære bør få rett til sykepenger et
ter lovens alminnelige bestemmelser om ar
beidstakere. 

Utkastets andre ledd sier at sykepenger ytes 
etter bestemmelsene som gjelder for arbeids
takere, men med · visse unntak. I utkastets 
andre ledd bokstav a er det presisert at det 
ytes sykepenger først etter dimitteringen. 
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at 
dagpengene fortsatt løper under tjenesten, og 
at det dermed ikke foreligger noe inntektstap 
før etter dimitteringen. 

I utkastets andre ledd bokstav b er det presi
sert at sykepengegrunnlaget ved tiltredelsen 
av tjenesten som regel skal legges til grunn. 
Men utskrevne militære og sivilarbeidere er 
garantert et minstegrunnlag som svarer til en 
årlig pensjonsgivende inntekt på to ganger 

grunnbeløpet. Utkastet er i samsvar med 
gjeldende rett. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
den gjeldende lovs§ 3-13 nr. 3 tredje ledd som 
gjelder inntekt for arbeid utført under mili
tærtjenesten. Tap av slik inntekt på grunn av 
sykdom gir rett til sykepenger etter lovens 
alminnelige bestemmelser. Sykepenger skal 
altså ytes også under tjenestegjøringen. Bak
grunnen for denne bestemmelsen må antas å 
være at sykdom under tjenestegjøringen fører 
til tap av slik inntekt. Utvalget har ikke ment 
å endre på gjeldende rett, men vi finner det 
unødvendig med en særbestemmelse om 
dette. 

I den gjeldende lovs § 3-13 nr. 2 finnes det 
hjemmel for Kongen til å gi forskrifter om at 
sykepenger skal beregnes etter annen inntekt 
enn fastsatt i nr. 1. I § 3-13 nr. 3 er departe
mentet gitt hjemmel til å bestemme at også 
andre grupper av trygdede som tar del i For
svarets tjeneste, skal ha rett til sykepenger 
etter disse bestemmelsene. Det er ikke gitt 
forskrifter etter noen av disse bestemmelsene, 
og utvalget finner heller ikke grunn til å fore
slå dette. 

utkastets § 4-39 Fiskere 
Fiskere som utelukkende lønnes med hyre, 

regnes som arbeidstakere og går inn under 
bestemmelsene i§§ 4-13 til 4-28 om sykepenger 
til arbeidstakere. 

Fiskere som helt eller delvis får vederlag i 
form av lott, regnes som selvstendig nærings
drivende og går inn under bestemmelsene i §§ 
4-29 til 4-32 om sykepenger til selvstendig 
næringsdrivende. 

Fiskere som er tatt opp på blad B i fisker
manntallet i medhold av lov 11. juni 1982 nr. 
42 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen 
§ 8, jf. § 5, er sykepengedekket i hele det kalen
deråret manntallet gjelder for. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 3-15, 

og omhandler særbestemmelser om sykepen
ger til fiskere. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-15 lyder: 
«Fiskere og fangstmenn har rett til sykepen

ger etter bestemmelsene i dette kapittel, dog 
slik at den som er tatt opp i det mantall som 
er opprettet i medhold av lov om rettlednings
tjenesten i fiskerinæringen i § 8 jfr. § 5 og som 
driver fiske eller fangst som hovednæring, 
skal være trygdet mecf rett til sykepenger for 
hele det kalenderår som manntallet gjelder 
for.» 

Forskrifter om føring av manntallet for fis
kere og fangstmenn er gitt ved kongelig reso-
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lusjon 20. august 1982 med hjemmel i lov 11. 
juni 1982 nr. 42 om rettledningtjenesten i fis
kerinæringen § 8, jf. § 5. En rekke ordninger 
er knyttet til fiskermanntallet. På trygdens 
område gjelder dette sykepenger, dagpenger 
under arbeidsløyse, yrkesskadeytelser fra fol
ketrygden og pensjon fra pensjonstrygden for 
fiskere. 

Fiskermanntallet settes opp hvert år og gjel
der for det følgende kalenderår (trygdeår). 
Fiskere som er manntallsført på blad B, driver 
fiske som hovednæring. Etter folketrygdloven 
§ 3-15 er disse fiskerne sykepengedekket i 
hele det kalenderåret manntallet gjelder for. 

Fiskere og fangstmenn som utelukkende 
lønnes med hyre, har rett til sykepenger etter 
de vanlige bestemmelsene for arbeidstakere. 
Bestemmelsen om helårsdekning i den gjeld
ende lovs§ 3-15 sikrer dem rett til sykepenger 
også i tidsrom de er uten arbeid eller fartøytil
knytning. 

Fiskere og fangstmenn som avlønnes med 
lott, eller delvis med lott og delvis med hyre, 
lignes som selvstendig næringsdrivende og 
anses følgelig som næringsdrivende i syke
pengeordningen. Bestemmelsen om helårs
dekning i lovens § 3-15 får ingen betydning 
for aktive fiskere, siden de er helårsdekket i 
sykepengeordningen som selvstendig næ
ringsdrivende. Bestemmelsen har i dag sin 
vesentligste betydning for fiskere som slutter 
i yrket. Selv om de slutter blir de på grunn 
av denne bestemmelsen sykepengedekket ut 
det kalenderåret manntallet gjelder for. 

Selvstendig næringsdrivende fiskere og 
fangstmenn har i utgangspunktet rett til syke
penger etter lovens § 3-10 nr. 1 om sykepen
ger til selvstendig næringsdrivende. Etter 
denne bestemmelsen har disse persongrup
pene rett til sykepenger med en dekningsgrad 
på 65 prosent fra 15. sykedag. 

Fiskere og fangstmenn ført på blad B i fis
kermanntallet har dessuten en kollektiv til
leggstrygd etter den gjeldende lovs § 3-10 nr. 
2, som gir rett til sykepenger med en dek
ningsgrad på 100 prosent fra første sykedag. 
Vi viser til utkastets § 4-31 og merknadene til 
denne paragrafen. Utgiftene til tilleggstryg
den for fiskere og fangstmenn skal dekkes 
gjennom produktavgift. Produktavgiften er 
nærmere omtalt i merknadene til utkastets § 
22-5. 

Utvalgets forslag 
Den gjeldende lov omfatter «fiskere og 

fangstmenn». Fangstmenn er betegnelsen på 
dem som driver dyrefangst i havet. Denne 
gruppen er etter hvert blitt svært liten. Utval
get foreslår derfor å ta betegnelsen «fangst
menn» ut av lovteksten. En antar at personer 

som fremdeles driver fangst i havet, kan gå 
inn under betegnelsen «fisker». 

Utkastets første og andre ledd inneholder 
en presisering av når fiskere regnes som ar
beidstakere, og når de regnes som selvstendig 
næringsdrivende. Dette følger av lignings
myndighetenes avgjørelser og er nevnt i Riks
trygdeverkets rundskriv. Utvalget mener at 
det er en viktig informasjon som bør inn i lo
ven. 

Innholdet i utkastets tredje ledd er i dag å 
finne i lovens § 3-15, men er noe omskrevet. 
Etter dette leddet vil fiskere som er tatt opp 
på blad B i fiskermanntallet, være sykepenge
dekket for hele det kalenderåret manntallet 
gjelder for. 

Utkastets § 4-40 Medlemmer som midlerti
dig har vært ute av inn
tektsgivende arbeid 

Denne paragrafen gjelder for yrkesaktive 
medlemmer som på sykmeldingstidspunktet 
midlertidig har vært ute av inntektsgivende 
arbeid i mindre enn tre måneder, og som 
a) fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, 

eller 
b) er i arbeid uten å fylle vilkåret i § 4-3 om 

to ukers opptjeningstid. 
Likestilt med arbeid etter første ledd er tids

rom da medlemmet mottar ytelse til livsopp
hold etter kapittel 4, 5 eller 6. Det samme gjel
der tidsrom da medlemmet utfører militær
eller siviltjeneste, og tidsrom da sjømenn i 
utenriksfart avspaserer opparbeidet fritid. 

Det er et vilkår for rett til sykepenger etter 
denne paragrafen at medlemmet kan godt
gjøre inntektstap og har et sykepengegrunnlag 
som minst svarer til grunnbeløpet. 

Sykepengene ytes fra 15. dag etter sykmel
dingstidspunktet. Sykepengene utgjør 100 pro
sent av sykepengegrunnlaget. Grunnlaget 
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinntek
ten på samme måte som for selvstendig næ
ringsdrivende, se § 4-30. 

Medlemmet blir regnet som arbeidsufør tid
ligst fra det tidspunktet han eller hun søkte 
lege (sykmeldingstidspunktet). Det kan gjøres 
unntak fra denne bestemmelsen dersom med
lemmet har vært forhindret fra å søke lege og 
det er godtgjort at han eller hun har vært 
arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. 

Denne paragrafen gjelder ikke for medlem
mer som har rett til sykepenger etter andre 
bestemmelser i dette kapitlet. 

Merknader 
Utvalgets utkast svarer i det alt vesentlige 

til den gjeldende lovs§ 3-18 og forskrifter fast
satt av Sosialdepartementet den 11. januar 
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1978 med hjemmel i folketrygdloven § 3-18 
tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Denne spesielle ordningen med trygd . i in

aktive perioder ble innført ved sykepengere
formen i 1978. Hensikten var at yrkesaktive 
ikke skulle være helt uten rett til sykepenger 
om de fikk et midlertidig avbrudd i yrkesakti
viteten. 

Det er senere foretatt enkelte justeringer av 
bestemmelsene. 

Med virkning fra 1. mai 1987 ble oppdrags
takere tatt ut av lovens § 3-18 og behandlet i 
en ny paragraf, § 3-18 A. Vi viser til utkastets 
§ 4-33 og merknader til den. 

Fra 1. april 1985 ble forskriftene endret for 
den gruppen yrkeaktive . som midlertidig er 
ute av arbeid på sykmeldingstidspunktet. Det 
ble da bestemt at for å kunne anses som yrke
aktiv må man ha en årsinntekt som minst sva
rer til grunnbeløpet. Videre skal vedkomm
ende ha vært ute av inntektsgivende arbeid 
og andre likestilte forhold i mindre enn tre 
måneder. 

Sosialdepartementet fremmet høsten 1988 
lovforslag om at en tilsvarende bestemmelse 
også skal gjelde for den som er i arbeid uten 
å oppfylle bestemmelsene om opptjeningstid 
(ventetid) i den någjeldende lovs § 3-3 nr. 1. 
Departementet framholdt at det . bør stille.s 
samme krav til begge gruppene. Samtidig 
mente departementet det var hensiktsmessig 
å få presisert at lovens vilkår om 14 dagers 
arbeid eller virksomhet (opptjeningstid/ ven
tetid), må ha vært oppfylt ved tidligere arbeid. 
Ordningen gjør følgelig ikke unntak fra det 
alminnelige kravet om ventetid i den gjeld
ende lovs § 3-18, men det skal gjøres unntak 
fra kravet om at man har vært trygdet med 
rett til sykepenger «umiddelbart forUt», se den 
gjeldende lovs § 3-3 nr. 1. Lovens § 3-18 har 
ikke vært klar nok på dette punktet. Vi viser 
ellers til merknadene til utkastets § 4-3 foran. 

Ved lov 23. desember 1988 nr. 109 ble. det 
etter forslag i Ot.prp. nr. 7 for 1988-89 vedtatt 
at § 3-18 skal ha følgende ordlyd fra 1. april 
1989: 

«Trygdet som vanligvis er yrkesaktiv, og 

!)~r i arbeid uten å fylle vilkårene om 14 
dagers ventetid m.m. i § 3_-3 nr. 1, eller 

b) midlertidig er ute av arbeid, . 
har rett til sykepenger etter bestemmel~ene i 
dette kapittel på grunnlag . av antat; århg ar
beidsinntekt. Det er et vilkår at mntekten 
minst tilsvarer grunnbeløpet etter lovens § 
6-2,og at inntektstap kan godtgjøres. Sykepen
gegrunnlaget fastsettes på samme måte som 
for selvstendig næringsdrivende, jfr. § 3-4 
første ledd boKstav b. 

For trygdet som nevnt i bokstav a er det et 

vilkår at forutgående avbrudd i yrkesaktivite
ten har vart mindre enn 3 måneder. For tryg
det som nevnt i bokstav b er det et vilkår at 
vedkommende har vært ute av inntektsgiv
ende arbeid i mindre enn 3 måneder. Liktmed 
arbeid anses tidsrom hvori den yrkesaktive 
har mottat sykepenger, fødselspenger, om
sorgspenger . ved adopsjon eller dagpenger 
under arbeidsløyse. 

Sykepengene utgjør 100 prosent av inn
tektsgrunnlaget. Det ytes ikke sykepenger fo_r 
de første 14 dager etter at arbeidsuførheten 
er inntrådt. 

Departementet gir nærmere forskrifter om 
sykepenger etter første ledd.» 

Lovens § 3-18 gjelder i utgangspunktet for 
alle kategorier som tidligere har hatt rett til 
sykepenger, og som midlertidig har vært ute 
av arbeid i mindre enn tre måneder. 

Ifølge praksis skal paragrafen anvendes bare 
i tilfeller der det ikke foreligger rett til syke
penger etter andre bestemmelser. En arbeids
løs som har rett til sykepenger etter den gjeld
ende lovs § 3-16, kan følgelig i dag ikke velge 
mellom utbetaling av sykepenger etter be
stemmelsene i lovens § 3-16 eller § 3-18. 

Det ·stilles større ·krav til yrkesaktivitet for 
rett til sykepenger etter § 3-18 enn ellers. 
Blant annet kreves det at man har en pen
sjonsgivende årsinntekt som minst svarer til 
folketrygdens grunnbeløp, mens den gene
relle minsteinntekten for · sykepenger er 50 
prosent av grunnbeløpet. 

Videre stilles det krav til at den trygdede 
kan godtgjøre inntektstap. . 

En yrkesaktiv som er i arbeid, men blir ar
beidsufør før arbeidsforholdet eller virksom
heten har vart i to uker, blir gjerne regnet for 
å ha · inntektstap. Dersom vedkommende er 
ansatt i et tidsbegrenset arbeidsforhold, følger 
det av forskriftenes § 2 at inntektstap bare 
anses som godtgjort i det tidsrommet arbeids
forholdet varer. Senere må inntektstap kunne 
godtgjøres etter de samme retningslinjene 
som for gruppen yrkesaktive som midlertidig 
er ute av arbeid. 

De gjeldende forskrifter av 11. januar 1978 
inneholder følgende bestemmelser: 

«§ 1 
Trygdet som nevnt i_ lovens § ?-18 har rett 

til sykepenger etter disse forskrifter dersom 
han godtgjør at han har inntektstap under ar
beidsuførhet på grunn av s:ykdom. 

V ed beregning av tremandersfristen sorp 
nevnt i lovens § 3-18 annet ledd ses det bort 
fra perioder hvor den trygdede avvikler lovbe
stemt ferie eller utøver offentlig pålagte plik
ter som militærtjeneste o.l. Det samme gjelder 
ved avspasering av opparbeidet fritid for sjø
menn på skip .i utenriksfart bosatt her i lan
det jfr. lovens § 3-14. 

V ed beregning av tremånedersfristen ses 
det også bort fra perioder hvor den trygdede 
har lovbestemt permisjon etter arbeidsmiljø-
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lovens §§ 31 og 32, dersom den trygdede har 
avtale om å gjenoppta arbeidet etter permi
sjon. 

§ 2 
For trygdet som har begynt i et arbeidsfor

hold av tiasbegrenset varighet anses inntekts
tap under arbeidsuførhet bare å foreligge så 
lenge arbeidsforholdet skulle ha vart. Dette 
gjefder likevel ikke dersom den trygdede kan 
sannsynliggjøre at han har inntektstap utover 
dette tidsrom, jfr. § 3. 

§ 3 
Ved vurdering av om en yrkesaktiv som 

midlertidig ikke er i arbeid, har inntektstap 
under arbeidsuførhet, skal det legges vesent
lig vekt på tidligere arbeidsforhold, ervervs
virksomliet og aktive forsøk på å komme i 
arbeid igjen. 

Dersom det er overveiende sannsynlig at 
den trygdede skulle ha begynt i arbeid på et 
bestemt tidspunkt, anses inntektstap under 
arbeidsuførhet først å foreligge fra dette tids
punkt. Dette gjelder bl.a. for trygdet som har 
tidsbestemt permisjon fra et løpende arbeids
forhold eller som har inngått en arbeidsavtale, 
men ennå ikke er tiltrådt i arbeidsforholdet. 

Trygdet som har sluttet i inntektsgivende 
arbeid, f.eks. for å begynne eller fortsette en 
utdannelse eller for å dra omsorg for familie
medlemmer eller andre, anses vanligvis ikke 
å ha inntektstap under arbeidsuførhet.» 

Den tidligere § 3 nr. 1 ble opphevet fra l. 
april 1989. Den någjeldende § 3 svarer til den 
tidligere § 3 nr. 2. 

Forskriftenes § 3 inneholder retningslinjene 
for hva som skal tillegges vekt ved vurderin
gen av om det foreligger inntektstap på grunn 
av sykdom. Jo sterkere tilknytning den yrkes
aktive har hatt til arbeidslivet tidligere, desto 
mer sannsynlig regnes det for å være at det 
foreligger inntektstap. 

For en person som har en solid yrkesbak
grunn, og som ikke har bestemt seg for å gå 
ut av yrkeslivet for godt, vil poengtallene i seg 
selv godtgjøre at det foreligger et inntektstap 
dersom vedkommende blir syk i løpet av en 
inaktiv periode som ikke har vart lenger enn 
tre måneder. 

For en person som har uregelmessig tilknyt
ning til arbeidslivet må det stilles krav om at 
han eller hun har gjort aktive forsøk på å 
komme i arbeid. Slike forsøk kan være tilmel
ding til arbeidsformidlingen, søknad på ut
lyste stillinger o.l. 

V ed sykmelding i en avstengningsperiode 
for dagpenger under arbeidsløyse, se lovens § 
4-2 nr. 3 første ledd bokstavene b til e, jf. 
andre ledd, vil den trygdede ha vanskelig for 
å dokumentere inntektstap. Inntektstap på 
grunn av sykdom kan vanligvis ikke godtgjø
res før fra det tidspunktet avstengningstiden 
tidligst ville ha utløpt dersom vedkommende 
hadde vært arbeidsfør. 

For øvrig må det legges vekt på hva som 
er årsaken til det midlertidige avbrudd i yr
kesaktiviteten. Det kan for eksempel tenkes 
at vedkommende tar en forlenget ferie i for
bindelse med skifte av stilling, arbeid på eget 
hus eller lignende. 

Forskriftenes § 4, som gjaldt oppdragsta
kere, ble opphevet fra 1. mai 1987. 

Forskriftenes § 5, som presiserer og gjentar 
lovbestemmelsen, lyder: 

«Sykepenger ytes på grunnlag av antatt år
lig arbeidsinntekt, fastsatt etter bestemmel
sene i lovens § 3-4 første ledd bokstav b. 

Sykepengene utgjør 100 prosent av inn
tektsgrunnlaget. Det ytes ikke sykepenger for 
de første 14 dager etter at arbeidsuførheten 
er inntrådt. 

Arbeidsuførheten anses tidligst inntrådt den 
dag lege søkes. For trygdet som nevnt i § 3 
annet ledd, begynner ventetiden å løpe fra det 
tidspunkt han søker lege. Sykepenger kom
mer likevel tidligst til utbetaling fra det tids
punkt han skulle ha begynt i arbeidet.» 

Sykepengene skal ytes på grunnlag av «an
tatt årlig inntekt», og fastsettes på samme 
måte som for selvstendig næringsdrivende, se 
lovens § 3-18 og forskriftenes § 5. Som regel 
innebærer det at sykepengegrunnlaget skal 
fastsettes etter tidligere års pensjonsgivende 
inntekt. Se merknadene til § 4-30 foran. 

Sykepenger ytes tidligst fra og med 15. sy
kedag (ventetid), se lovens§ 3-18 og forskrifte
nes§ 5. 

Arbeidsuførheten anses som tidligst inn
trådt (sykmeldingstidspunktet) den dagen 
lege søkes etter hovedregelen i § 3°12 første 
ledd, såfremt unntaksregelen i § 3-12 nr. 3 
ikke kan anvendes. 

Ventetiden regnes fra sykmeldingstids
punktet. En person som har permisjon fra et 
løpende arbeidsforhold eller har inngått avtale 
om arbeid, får likevel sykepenger først fra det 
tidspunktet vedkommende skulle begynne i 
arbeid og dermed kan godtgjøre inntektstap. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har i sitt utkast bygd på lovens § 

3-18 slik den lyder fra 1. april 1989. 
Utvalget har for øvrig supplert lovbestem

melsene med de vesentligste forskriftsbestem
melsene. 

Omformuleringen av bestemmelsen er såle
des i samsvar med gjeldende lov, forskrifter 
og praksis, og medfører ingen realitetsend
ring. 

Utkastets første ledd beskriver personkret
sen som kan få ytelser etter denne paragrafen. 
Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende 
rett, se lovens § 3-18 første og andre ledd. 

I utkastets andre ledd beskrives forskjellige 
tidsrom da medlemmet også kan regnes som 
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yrkesaktiv. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett, se lovens § 3-18 andre ledd 
siste punktum og forskriftenes § 1 andre ledd. 

Etter utkastets tredje Ledd avhenger retten 
til sykepenger av at inntektstap kan godtgjø
res, og at sykepengegrunnlaget minst svarer 
til grunnbeløpet. Bestemmelsen svarer til 
gjeldende rett, se lovens § 3-18 første ledd. 

Etter utkastets fjerde Ledd ytes sykepengene 
fra 15. dag etter sykmeldingstidspunktet, dvs. 
etter at lege er søkt. Egenmelding godtas altså 
ikke i dette tilfellet. Dette er uttrykt direkte i 
utkastets femte ledd. Videre har leddet be
stemmelser om nivået og grunnlaget for be
regningen av sykepengene. Leddet er i sam
svar med gjeldende rett, se lovens§ 3-18 andre 
og tredje ledd og forskriftenes § 5. 

Utkastets femte Ledd har bestemmelser om 
det tidligste tidspunktet medlemmet kan få 
sykepenger. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett, se forskriftenes § 5 og merkna
dene til foregående ledd. 

I utkastets sjette Ledd er det uttalt at man 
ikke kan få sykepenger etter denne paragrafen 
dersom man har rett til sykepenger etter 
andre bestemmelser. Dette er i samsvar med 
gjeldende praksis. 

VII MEDLEMMER SOM HAR RETT TIL 
ANDRE YTELSER TIL LIVSOPPHOLD 

Utkastets § 4-41 Forholdet mellom syke
penger og andre folke
trygdytelser 

Dersom et medLem har rett tiL sykepenger 
og samtidig fyUer viLkårene for rett tiL en 
annen yteLse tiL Livsopphold etter foLketrygdLo
ven, kan han eUer hun veLge yteLse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
meLLom sykepenger og andre foLketrygdyteL
ser. 

Bestemmelser om forholdet meLLom sykepen
ger på den ene siden og fødselspenger, adop
sjonspenger, dagpenger under arbeidsløshet, 
uførepensjon og alderspensjon på den andre 
siden står i §§ 4-12, 4-42, 4-43 og 4-44. 

Merknader 
Forholdet mellom sykepenger på den ene 

siden og fødselspenger, adopsjonspenger, dag
penger under arbeidsløshet, uførepensjon og 
alderspensjon på den andre siden er omtalt i 
merknadene til §§ 4-12, 4-42, 4-43 og 4-44. 

Folketrygdloven § 5-4 nr. 1 andre ledd og § 
10-5 nr. 3 har bestemmelser om forholdet 
mellom sykepenger og attføringspenger og 
mellom sykepenger og ytelser til etterlatte. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 5-4 nr. 1 andre ledd ly

der: 

«Den som samtidig fyller vilkårene for attfø
ringspenger og for sykepenger, har rett til den 
høyeste av ytelsene.» 

Bestemmelsen er mest aktuell når yrkes
messig attføring som nevnt i lovens § 5-3 set
tes i gang før sykepengeperioden er utløpt. 
Vedkommende vil da fylle vilkårene for rett 
til sykepenger samtidig som vilkårene for rett 
til attføringspenger er oppfylt. Den høyeste 
ytelsen, som vanligvis er sykepengene, blir 
utbetalt. 

Selv om en person har brukt opp retten til 
sykepenger fra trygden, har vedkommende 
fortsatt rett til sykepenger i arbeidsgiverperio
den dersom han eller hun har gjenopptatt ar
beidet. Ved tilbakefall kan det tenkes at en 
person har rett til sykepenger fra arbeidsgive
ren samtidig som vedkommende har rett til 
attføringspenger fra trygden. 

I disse tilfellene utbetales alltid sykepen
gene fra arbeidsgiveren. Dersom attførings
pengene er høyest, utbetales differansen fra 
trygden. 

Forholdet mellom sykepenger og ytelser til 
livsopphold til etterlatte etter lovens kapittel 
10 og til ugifte, skilte og separerte forsørgere 
etter lovens kapittel 12 er regulert i folke
trygdloven § 10-5 nr. 3 som lyder: 

«Pensjon som nevnt i nr. 2 ytes tH gjenlev
ende ektefelle som ut fra alder og ervervs
evne1 foreliggende ervervsmuligheter og om
stenaighetene for øvrig ikke kan ventes å få 
en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 pst. 
av grunnbeløpet. Hvis den forventede er
vervsinntekt overstiger 50 pst. av grunnbelø
pet, skal pensjonen utgjøre forskjellen mellom 
full pensjon og 40 pst. av den overskytende 
inntekt. Som ervervsinntekt regnes i denne 
forbindelse også sykepenger etter kapittel 3 
og fødselspenger etter § 3-21 nr. 1-5. 

Bestemmelsen i § 8-5, tredje ledd, får tilsva
rende anvendelse.» 

Bestemmelsen gjelder først og fremst for 
gjenlevende ektefelle som mottar etterlatte
pensjon etter lovens § 10-5 nr. 1. Ved henvis
ning i folketrygdloven§ 10-4 er den også gjort 
gjeldende for overgangsstønad til gjenlevende 
ektefelle etter lovens § 10-4 og overgangsstø
nad til enslige forsørgere etter lovens kapittel 
12. 

Som det går fram av lovens § 10-5 nr. 3, 
reduseres folketrygdens ytelser med 40 pro
sent av forventet inntekt over 50 prosent av 
grunnbeløpet. I denne sammenhengen regnes 
sykepenger som inntekt. Realiteten er altså 
at en person som har rett til både sykepenger 
og en av de nevnte ytelser, får utbetalt syke-
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pengene fullt ut, og eventuelt det som blir 
igjen av pensjonen eller overgangsstønaden 
etter at den er redusert i samsvar med lovens 
§ 10-5 nr. 3. 

Utvalgets forslag 
· Som nevnt foran har dette kapitlet egne 

bestemmelser om forholdet mellom sykepen
ger på den ene siden og fødselspenger, adop
sjonspenger, dagpenger under arbeidsløshet, 
uførepensjon og alderspensjon på den andre 
siden. Når det gjelder overgangsstønad til ens
lig mor eller far, overgangsstønad til tidligere 
familiepleier og pensjon til gjenlevende ekte
felle, er det i§§ 8-7, 9-7 og 11-8 i utkastet tatt 
inn bestemmelser om at ytelser skal reduseres 
på grunn av blant annet sykepenger. Utkas
tets § 4-41 har således først og fremst betyd
ning for forholdet mellom sykepenger og 
overgangsstønad ved sykdom, se kapittel 7. 

Etter utkastets første ledd kan et medlem 
som samtidig fyller vilkårene for rett til syke
penger og til en annen folketrygdytelse til 
livsopphold, velge ytelse. Som det går fram 
ovenfor, har bestemmelsen betydning bare i 
forhold til ytelser etter kapittel 7. Etter gjeld
ende rett skal vedkommende ha den høyeste 
ytelsen. Forslaget er ikke helt i samsvar med 
dette, men det er vel grunn til å regne med 
at den høyeste ytelsen vil bli valgt. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en 
hjemmel for departementet til å gi forskrifter. 

Utkastets tredje ledd viser til andre paragra
fer i dette kapitlet som gjelder tilsvarende for
hold. 

Utkastets § 4-42 Medlemmer med dagpen
ger under arbeidsløshet 

Til et medlem som mottar dagpenger under 
arbeidsløshet, eller som opptjener ventetid et
ter§ 6-6, ytes det sykepenger fra og med den 
dag medlemmet blir arbeidsufør. 

Til et medlem som mottar kursstønad under 
yrkesopplæring, og som fyller vilkårene for 
rett til dagpenger etter kapittel 6, ytes det sy
kepenger fra og med dagen etter at kursstøna
den opphører. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes lik dagpen
gegrunnlaget. Sykepengene utgjør 100 prosent 
av sykepengegrunnlaget. 

Et medlem som er arbeidsløs, blir regnet som 
arbeidsufør tidligst fra det tidspunktet han 
eller hun søker lege (sykmeldingstidspunktet) . 
Det kan gjøres unntakfra denne bestemmelsen 
dersom vedkommende har vært forhindret fra 
å søke lege og det er godtgjort at han eller hun 
har vært arbeidsufør fra et tidligere tids
punkt. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 3-16. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-16 lyder: 

«Den som er arbeidsløs oe som blir arbeid
sufør i tidsrom hvori han far dagpenger som 
nevnt i § 4-1 bokstav a, heri medregnet vente
tid etter § 4-2 nr. 2 første ledd, har rett til syke
penger som for arbeidstakere bestemt fra og 
med den dag arbeidsuførheten inntrer. Syke
penger ytes på samme grunnlag som dagpen
ger, Jfr. § 4-3 nr. 2-4. 

Trygdet som mottar kontantstønad under 
yrkesopplæring, jfr. § 4-1 bokstav c og som 
fyller vilkårene i § 4-3 nr. 2 tredje leda, har 
rett til sykepenger etter bestemmelsene i fore
gående ledd. Sykepenger ytes dog ikke for de 
første 14 dager, likevel slik at sykepenger ytes 
fra og med den dag opplæringen avsluttes 
dersom dette skjer innen det nevnte tidsrom. 

Departementet kan fastsette nærmere for
skrifter for beregning av sykepenger etter 
første og annet ledd.» 

I dag sier loven at det ytes sykepenger som 
for arbeidstakere bestemt, med visse unntak. 
Unntakene er så vesentlige at fellestrekkene 
med sykepenger til arbeidstakere blir små. 
Det som er felles, er at sykepengene ytes med 
en dekningsgrad på 100 prosent fra 1. dag. 

Sykepengegrunnlaget for arbeidstakere er 
forskjellig fra dagpengegrunnlaget. For perso
ner som mottar dagpenger, skal sykepenge
grunnlaget settes lik dagpengegrunnlaget, se 
folketrygdloven § 3-16. Dagpengegrunnlaget 
fastsettes etter den arbeidsinntekten som ved
kommende har hatt i offentlig eller privat tje
neste her i landet eller på norske skip i uten
riksfart i det sist avsluttede kalenderår før 
søknaden om dagpenger settes fram. Dagpen
ger under arbeidsløshet og sykepenger som 
vedkommende har mottatt i det samme året, 
regnes også med i dagpengegrunnlaget. Vi 
viser til folketrygdloven § 4-3. Dersom gjen
nomsnittsinntekten for de tre siste kalender
årene gir et høyere dagpengegrunnlag, skal 
denne gjennomsnittsinntekten legges til 
grunn. 

Arbeidsløse som blir arbeidsuføre, må ha 
legeerklæring fra første dag for å få rett til 
sykepenger. Dette henger sammen med at det 
alltid leveres legeerklæring når trygden skal 
yte sykepenger. 

Ifølge Arbeidsdirektoratets praksis kan selv
stendig næringsdrivende etter en konkret vur
dering bli ansett som arbeidstakere i relasjon 
til arbeidsløshetskapitlet. Det gjelder for eks
empel lastebileiere som kjører for en enkelt 
bedrift. Som følge av denne praksis vil de 
derfor fylle kravene til sykepenger etter lo
vens§ 3-16, og få sykepenger med 100 prosent 
av sykepengegrunnlaget fra første fraværsdag. 
Disse personene blir således gunstigere stilt 
med hensyn til sykepenger enn selvstendig 
næringsdrivende for øvrig, som etter den obli
gatoriske sykepengeordningen får sykepenger 
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med 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra 
15. sykedag. 

Lovens § 3-16 andre ledd gjelder personer 
som deltar i arbeidsmarkedsetatens yrkesopp
læringskurs. Under slike kurs kan kursdelta
kerne få enten dagpenger eller kurspenger. 
Dersom en kursdeltaker får dagpenger, følger 
retten til sykepenger direkte av bestemmel
sene i § 3-16. Dersom han eller hun mottar 
kurspenger, er retten til sykepenger betinget 
av at vedkommende fyller kravet om at dag
pengegrunnlaget utgjør minst 75 prosent av 
grunnbeløpet på det tidspunkt kravet om dag
penger settes fram. Sykepenger til denne 
gruppen ytes imidlertid ikke for de første 14 
dagene etter at arbeidsuførheten inntrer. 
Grunnen til at det gjelder en ventetid på 14 
dager i disse tilfellene, er at det også utbetales 
kursstønad ved arbeidsuførhet i minst 14 da
ger under kurstiden. Avsluttes kurset innen 
utløpet av ventetiden på 14 dager, skal det li
kevel ytes sykepenger fra det tidspunktet kur
set avsluttes. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 

lovs§ 3-16 første ledd, og presiserer at arbeids
løse som mottar dagpenger, også er med i 
personkretsen for rett til sykepenger. 

Utkastets andre ledd utvider personkretsen 
til å gjelde personer som mottar kursstønad 
under yrkesopplæring, og som også fyller vil
kårene for rett til dagpenger. Forslaget svarer 
til bestemmelsene i lovens§ 3-16 andre ledd. 

Utkastets tredje ledd omhandler deknings
nivået. Forslaget svarer til gjeldende rett. I 
lovens § 3-16 første ledd sies det at sykepen
ger ytes som til arbeidstakere, det vil si at 
dekningsnivået er 100 prosent. 

Utkastets fjerde ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 3-12 nr. 1 første ledd. Denne be
stemmelsen går også fram av utkastets § 4-5. 
Vi viser til merknadene til den paragrafen. 
Bestemmelsen er tatt inn i utkastets§ 4-41 for 
å understreke at en arbeidsløs ikke har rett til 
å nytte egenmelding. 

Utkastets § 4-43 Medlemmer med uføre
pensjon 

Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 
mottar hel uførepensjon etter kapittel 10. 

Til et medlem som mottar gradert uførepen
sjon, ytes det sykepenger etter bestemmelsene 
i kapitlet her. Når trygden yter sykepenger, 
fastsettes sykepengegrunnlaget etter den ar
beidsinntekten som medlemmet har ved å ut
nytte den arbeidsevnen som var i behold etter 
at han eller hun ble innvilget uførepensjon. 

Merknader 
Utkastet svarer til de viktigste bestemmel

ser om sykepenger og uførepensjon i forskrif-

ter fastsatt ved kongelig resolusjon den 7. ap
ril 1978 med hjemmel i folketrygdloven § 3-3 
nr. 2. 

Gjeldende rett 
Forskriftene inneholder følgende bestem

melser om sykepenger og uførepensjon: 

«§ 1 
En trygdet som er tilstått uførepensjon etter 

folketrygdlovens kapittel 8 eller kapittel 11 
på grunnlag av hel ervervsuførhet har ikke 
rett til sykepenger etter lovens kapittel 3. Ufø
repensjon som er tilstått etter lovens § 8-5 
annet ledd anses i den forbindelse tilstått på 
grunnlag av hel ervervsuførhet. 

§ 2 
Arbeidstaker som er tilstått uførepensjon 

etter lovens kapittel 8 eller kapittel 11 på 
grunnlag av delvis bortfalt ervervsevne har i 
arbeidsgiverperioden rett til sykepenger etter 
bestemmelsene i lovens § 3-5 til § 3-8. Det 
samme gjelder arbeidstaker som er tilstått gra
derte attførin~spenger i ventetid før uførepen
sjon kan tilstas etter lovens § 5-4 nr. 3. Uføre
pensjon som er tilstått etter lovens § 19-2 bok
stav b eller etter unntaksbestemmelsen i lo
vens § 8-5 første ledd, slik den lød før lovend
ring 8. juni 1973 anses i den forbindelse til
stått på grunnlag av delvis bortfalt ervervs
evne. 

Etter utløpet av arbeidsgiverperioden ytes 
sykepenger fra trygden etter bestemmelsene 
i §§ 3 og 4 i disse forskrifter. De samme be
stemmelser gjelder også for den som er tryg
det med rett hl sykepenger uten å være omfat
tet av bestemmelsene om arbeidsgiverperiode. 

§ 3 
En trygdet som er tilstått slik ytelse som 

nevnt i § 2 første ledd har rett til sykepenger 
etter lovens kapittel 3 på grunnlag av den inn
tekt han oppnår ved utnyttelse av sin gjen
værende ervervsevne. 

Sykepengegrunnlaget skal være den tryg
dedes antatte årlige arbeidsinntekt, jfr. for
skriftene gitt i medhold av lovens § 3-4 første 
ledd bokstav b. Grunnlaget begrenses til den 
del av inntekten som er et resultat av den 
trygdedes personlige arbeidsinnsats. 

t 4Tilstås uførepensjon til en trygdet som har 
rett til sykepenger for samme tidsrom, 
kommer pensjonen først til utbetaling fra 
og med den kalendermåenden da sykepen
geperioden opphører, jfr. lovens § 14-9 
fjerde ledd og § 15-1 nr. 3. . 

Fra og med den måneden uførepensjonen 
utbetales, ytes sykepenger fra trygden for 
den løpende sykepengeperioden bare med 
det beløp sykepenger overstiger uførepen
sjonen med lovbestemte tillegg. 

2. Bestemmelsen om avkorting av sykepen
ger i nr. 1 gjelder tilsvarende når en tryg
det med tidligere gradert uførepensjon, til
stås uførepensjon også for tap av sin rester
ende arbeidsevne. 

3. Ved etterbetaling av uførepensjon for en 
måned det er utbetalt sykepenger fra tryg
den uten avkorting etter bestemmelsene 
foran, foretas avkortningen i etterbetalings
beløpet for den tilståtte uførepensjonen for 
samme tidsrom. 
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4. Tilstås gradert uførepensjon på grunnlag 
av delvis bortfalt arbeidsevne, har den tryg
dede likevel rett til både gradert uførepen
sjon og sykepenger for samme tidsrom, 
dersom sykepengene bare er beregnet på 
grunnlag av den arbeidsevnen som var i 
behold da uføregraden ble fastsatt.» 

Bestemmelsene i § .1 innebærer at personer 
som mottar hel uførepensjon, ikke har rett til 
sykepenger verken fra arbeidsgiveren eller 
trygden. 

Etter § 2 vil personer s.om mottar gradert 
uførepensjon ha rett til sykepenger etter de 
vanlige bestemmelsene - bortsett fra ved fast
settelse av sykepengegrunnlaget når trygden 
yter sykepenger. 

Etter § 3 skal sykepenger fra trygden - for 
alle yrkeskategorier - fastsettes etter antatt 
årlig inntekt, dvs. på grunnlag av den pen
sjonsgivende årsinntekten som den trygdede 
har ved utnyttelse av sip gjenværende ar
beidsevne. Den pensjonsgivende årsinntekten 
må i disse tilfellene vanligvis fastsettes ved 
skjønn. Tidligere pensjonspoengtall vil gjerne 
være misvisende. Se utkastets §§ 4-25 og 4-29, 
som gjelder beregning av pensjonsgivende 
årsinntekt for henholdsvis arbeidstakere og 
næringsdrivende. 

I forskriftenes § 4 er det gitt detaljerte av
kortingsregler for sykepenger i det tidsrom
met det samtidig foreligger rett til utbetaling 
av uførepensjon. 

Som det går fram av merknadene til utkas
tets § 4-10 foran, foreligger det rett til syke
penger i ca. ett år. Dersom den trygdede mot
tar eller har mottatt sykepenger, gis det uføre
pensjon etter kapittel 8 eller 11 først fra og 
med den kalendermåneden sykepengeperio
den opphører. 

Den gjeldende lovs § 14-9 fjerde ledd tredje 
punktum fikk følgende ordlyd ved lov 11. 
desember 1987 nr. 87, som trådte i kraft den 
1. januar 1988: 

«Uførepensjon etter kap. 8 eller 11 gis først 
fra · og med den kalendermåned hvori syke
pengeperioden opphører dersom den tryg
dede mottar eller har mottatt sykepenger.» 

Etter dette vil det bare bli i den måneden 
stønadstiden for sykepenger utløper, at uføre
pensjon blir utbetalt samtidig. Ifølge avkor
tingsbestemmelsene i forskriftenes § 4 ytes 
sykepenger da bare med det beløp sykepen
gene overstiger uførepensjonen med lovbe
stemte tillegg. Bestemmelsen gjelder tilsva
rende ved gradert uførepensjon. 

Hvis et medlem får innvilget uførepensjon 
på grunnlag av delvis bortfalt arbeidsevne, har 
medlemmetlikevel rett til begge ytelsene der
som sykepenger bare er beregnet på grunnlag 
av den gjenværende arbeidsevne. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til forskriftenes 

§ 1. I forskriftenes § 1 er det vist til lovens § 
8-5 andre ledd. Denne bestemmelsen går ut 
på at det etter en samlet vurdering kan ytes 
full uførepensjon hvis ervervsevnen er satt 
ned med mer enn tre fjerdedeler. Utvalget 
foreslår at denne besemmelsen blir tatt ut. 
Lovutkastet skulle være uttømmende, siden 
vi foreslår å bruke begrepet hel uførepensjon. 

Utkastets andre ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 første ledd. Bestemmelsen regulerer de 
tilfellene der et medlem mottar gradert uføre
pensjon på grunnlag av delvis bortfalt arbeids
evne, og der pensjonisten etter å ha utnyttet 
sin gjenværende arbeidsevne blir arbeidsufør 
på grunn av sykdom. Andre punktum i for
skriftenes § 2 viser til lovens § 19-2 bokstav b 
og til unntaksbestemmelsen i lovens § 8-5 
første ledd slik den lød før lovendringen den 
8. juni 1973. 

Folketrygdloven§ 19-2 bokstav b lyder slik: 

«Den som er berettiget til P.ensjon etter lo
ven om uføretrygd, har rett til full grunnpen
sjon etter denne lov.» 

Folketrygdloven § 8-5 første ledd lød slik før 
lovendringen 8. juni 1973: 

«Uførepensjon skal utgjøre så stor del av 
full uførepensjon som svarer til graden av 
nedsettelse i den trygdedes ervervsevne, dog 
slik at for personer livis ervervsevne er ned
satt med minst to tredjedeler skal pensjonen 
ikke i noe tilfelle settes lavere enn full grunn-
pensjon, jfr. § 8-4 nr. 2.» · 

Uførepensjon som er gitt etter disse to be
stemmelsene skal etter gjeldende rett anses 
som gitt på grunnlag av delvis bortfalt er
vervsevne. 

Personer som har fått uførepensjon etter 
disse to bestemmelsene, har således rett til 
sykepenger etter de samme bestemmelser 
som de som mottar gradert uførepensjon. Ut
valget foreslår at bestemmelsen blir tatt ut, 
da lovteksten ellers ville bli svært komplisert. 
Dessuten har denne bestemmelsen nå liten 
praktisk betydning. 

Utvalget har i dette kapitlet ikke foreslått 
noen avkortingsbestemmelse for sykepenger 
i den siste stønadsmåneden for sykepenger 
da også uførepensjon kommer til utbetaling, 
som forskriftenes § 4 i dag har. Vi viser til 
utkastets § 21-13. 

For øvrig svarer utkastet til de gjeldende 
bestemmelser. 

Utkastets § 4-44 Medlemmer med alders
pensjon 

Det ytes ikke sykepenger til et medlem som 
mottar hel alderspensjon etter kapittel 12. 
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Til et medlem som mottar gradert alders
pensjon, ytes det sykepenger etter bestemmel
sene i kapitlet her. Når trygden yter sykepen
ger, fastsettes sykepengegrunnlaget etter den 
arbeidsinntekten som medlemmet har i tillegg 
til pensjonen. 

Sykepenger fra trygden ytes i opptil 90 syke
pengedager. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene om syke

penger og alderspensjon i forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon den 7. april 1978 med 
hjemmel i folketrygdloven § 3-3 nr. 2. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 5 lyder: 

«En trygdet som mottar hel alderspensjon 
etter kapittel 7 har ikke rett til sykepenger 
etter kapittel 3.» 

Denne bestemmelsen innebærer at en tryg
det som mottar alderspensjon, ikke har rett til 
sykepenger verken fra arbeidsgiveren eller fra 
trygden. 

Forskriftenes § 6 lyder: 

«En arbeidstaker som mottar gradert alders
pensjon etter folketrygdlovens kapittel 7, har 
rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden et
ter bestemmelsene i lovens kapittel 3. 

En trygdet som mottar gradert alderspen
sjon etter kapittel 7, har rett til sykepenger fra 
trygden i inntil 90 dager. Bestemmelsene i 
follcetrygdlovens § 3-12 nr. 2 annet ledd og 
tredje ledd kommer tilsvarende til anven
delse. 

V ed overgang fra gradert uførepensjon til 
gradert alderspensjon kommer bestemmel
sene i § 4 tilsvarende til anvendelse.» 

Etter § 6 første og andre ledd har en trygdet 
med gradert alderspensjon rett til sykepenger 
etter de vanlige bestemmelsene i kapittel 3. 
Antall sykepengedager er likevel begrenset til 
90 dager mot ellers 250 dager i lovens § 3-12 
A. For øvrig gjelder de vanlige bestemmel
sene om opptjening av nye sykepengedager. 

Etter § 6 tredje ledd gjelder avkortningsreg
lene for uførepensjon i forskriftenes§ 4 på til
svarende måte ved overgang fra gradert uføre
pensjon til gradert alderspensjon. Se merkna
dene til utkastets § 4-43. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd har et medlem 

som mottar hel alderspensjon, ikke rett til 
sykepenger. Forslaget svarer til § 5 i de gjeld
ende forskrifter. 

I utkastets andre ledd presiseres det at et 
medlem har rett til sykepenger selv om ved
kommende har gradert alderspensjon. Syke-

penger skal altså i utgangspunktet ytes etter 
de vanlige bestemmelsene i disse tilfellene. 
Et medlem kan ha rett til hele sykepenger 
samtidig som vedkommende mottar gradert 
alderspensjon. Da sykepengene skal dekke 
tapet i den arbeidsinntekten som pensjonisten 
har ved siden av alderspensjonen, skal det 
ytes hele sykepenger ved hel arbeidsuførhet. 

Utkastets tredje ledd er en begrensningsre
gel når det gjelder antall sykepengedager for 
medlemmer som mottar gradert alderspen
sjon. Bestemmelsen svarer til forskriftenes § 
6 første og andre ledd. Sykepengeperiodens 
lengde er vanligvis 250 sykepengedager, men 
for personer som mottar gradert alderspen~ 
sjon, er den 90 sykepengedager. Når det gjel
der opptjening av nye sykepengedager, viser 
vi til utkastets § 4-10, som skal gjelde tilsva
rende. 

Utvalgets forslag er i samsvar med de gjeld
ende bestemmelser, og medfører ingen reali
tetsendring. 

VIII OPPHOLD I INSTITUSJON 

Utkastets § 4-45 Sykepenger under opphold 
i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Bestemmelsene gjelder ikke for medlemmer 
som forsørger ektefelle eller barn som selv er 
medlem i trygden. 

Sykepengene ytes uten reduksjon for innleg
gelsesmåneden og de tre påfølgende måne
dene. Deretter blir sykepengene redusert med 
50 prosent. Sykepengene skal likevel ikke være 
lavere enn tilsvarende et sykepengegrunnlag 
på 50 prosent av grunnbeløpet. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at sykepengene ikke 
skal reduseres, eller at de skal reduseres 
mindre. 

Når institusjonsoppholdet er slutt, ytes det 
sykepenger etter lovens vanlige bestemmelser 
fra og med utskrivingsdagen. Kommer med
lemmet innen tre måneder på nytt i institu
sjon, ytes det reduserte sykepenger etter denne 
paragrafen fra og med innleggelsesdagen. 
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Merknader 
Utkastet svarer stort sett til den gjeldende 

lovs § 3-19 og til forskrifter fastsatt av Sosial
departementet den 8. november 1977 med 
hjemmel i folketrygdloven§ 3-19 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-19 lyder: 

«Til trygdet som er innlagt i helseinstitusjon 
godkjent i medhold av lov om sykehus eller 
Iov om psykisk helsevern, og får oppholdet 
godtgjort etter denne lov eller i henhold til 
overenskomst med annet land, og som ikke 
forsørger ektefelle eller barn under 18 år som 
selv er trygdet eller går inn under § 2-1 nr. 2 
skal sykepengene ytes med halvparten av 
fulle sykepenger fra ot: med den fjerde kalen
dermåned etter den maned forpleieningen tok 
til. Sykepengene skal likevel ikke være lavere 
enn beregnet etter minstegrunnlaget jfr. § 3-4 
tredje lead. Det samme gjelder den som er 
innlagt i privat forpleiningssted for try:gdens 
regning eller i institusjon med rett til fri for
pleining av det offentlige i medhold av andre 
lover, med unntak av sykehjem m.v. hvor det 
kan kreves vederlag etter 9 2-2 annet ledd i 
lov om helsetjenesten i kommunene og insti
tusjoner hvor det kan kreves refusjon etter § 
7 nr. 2 annet og tredje ledd i lov om fylkes
kommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner 
m.v. 

Departementet fastsetter nærmere forskrif
ter etter første ledd. Herunder kan bestemmes 
at sykepenger i særligetilfelle kan ytes utover 
det tidspunkt som er nevnt i første ledd eller 
med en større del enn nevnt.» 

Pasienter uten forsørgelsesplikt som er inn
lagt i en helseinstitusjon der oppholdet finan
sieres av det offentlige eller i medhold av 
overenskomst med et annet land, får sykepen
gene redusert fra og med fjerde kalendermå
ned etter innleggelsesmåneden. 

For periodevise opphold er det bestemt i 
forskriftenes § 2 at det ved beregning av de 
tre månedene (friperioden) skal regnes med 
hele kalendermåneder da pasienten tidligere 
har vært i helseinstitusjon dersom han eller 
hun igjen blir innlagt innen tre måneder. 

Forskriftenes § 3 regulerer de tilfellene der 
det likevel kan ytes fulle sykepenger utover 
friperioden. Trygdekontoret kan bestemme at 
det skal ytes fulle sykepenger dersom det må 
antas at medlemmet blir utskrevet i «nær
meste framtid». Det kan videre ytes fulle syke
penger hvis medlemmet fortsatt har utgifter 
til faste avgifter og tilsyn med og vedlikehold 
av bolig og eiendeler og ellers ikke har midler 
til å dekke utgiftene. Dessuten kan det ytes 
mer enn halve sykepenger dersom «særlige 
grunner» gjør det rimelig. I formuleringen 
«særlige grunner» ligger at det må foreligge 
en økonomisk vanskelig situasjon. Etter gjeld
ende praksis skal det i slike tilfeller ikke auto-

matisk ytes fulle sykepenger. I Rikstrygdever
kets rundskriv er det antydet en sats på 75 
prosent. Fulle sykepenger etter forskriftenes 
§ 3 kan etter praksis gis for tre måneder om 
gangen. 

Reduserte sykepenger skal etter lovens § 
3-19 første ledd første punktum utgjøre halv
parten av fulle sykepenger. Men etter paragra
fens første ledd andre punktum skal sykepen
gene likevel ikke utgjøre et lavere beløp enn 
beregnet etter den minste inntekten som kan 
være grunnlag for sykepenger jf. lovens § 3-4 
tredje ledd. Dette innebærer at sykepenge
grunnlaget i hvert fall skal settes til halvpar
ten av grunnbeløpet. 

Etter forskriftenes § 4 skal trygden yte fulle 
sykepenger igjen fra og med dagen etter ut
skrivingen. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd omhandler hvilke insti

tusjoner som omfattes av reduksjonsbestem
melsene i denne paragrafen. Forslaget svarer 
stort sett til gjeldende rett etter lovens § 3-19 
første ledd. Men i stedet for å nevne opp de 
enkelte institusjonstypene har utvalget nøyd 
seg med å vise til sykehusloven og loven om 
psykisk helsevern. Ellers er departementet 
gitt fullmakt til å bestemme hvilke institu
sjonstyper som avkortningsreglene skal gjelde 
for. 

Etter utkastets andre ledd skal bestemmel
sene om reduksjon av sykepenger ikke gjelde 
for medlemmer som forsørger ektefelle eller 
barn. Forslaget svarer til lovens § 3-19 første 
ledd første punktum. 

Etter utkastets tredje ledd første punktum 
skal sykepengene ytes uten reduksjon for inn
leggelsesmåneden og de tre påfølgende måne
dene. Forslaget svarer til lovens § 3-19 første 
ledd første punktum. 

Etter utkastets tredje ledd andre punktum 
skal sykepengene etter friperioden reduseres 
med 50 prosent. Forslaget svarer til lovens § 
3-19 første ledd første punktum. 

Etter utkastets tredje ledd tredje punktum 
skal sykepengene likevel ikke settes lavere 
enn tilsvarende et sykepengegrunnlag på 50 
prosent av grunnbeløpet. Forslaget svarer til 
lovens § 3-19 første ledd andre punktum. 

Etter utkastets fjerde ledd kan det ytes fulle 
sykepenger dersom medlemmet har faste bo
utgifter som han eller hun ikke har midler til 
å dekke. Forslaget svarer til forskriftenes § 3 
nr. 2. 

Forskriftenes § 3 nr. 1 har en bestemmelse 
om at det kan ytes fulle sykepenger i opptil 3 
måneder etter at sykepenger skulle værtredu
sert, dersom helseinstitusjonen regner med at 
den trygdede blir utskrevet i nærmeste fram-
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tid. Utvalget foreslår at det ikke tas inn en 
slik regel. Den regelen som er tatt inn i utkas
tets fjerde ledd, skulle være tilstrekkelig hvis 
pasienten har utgifter som må dekkes. 

Utkastets femte ledd svarer til forskriftenes 
§ 4 første og andre ledd. Etter de gjeldende 
regler ytes det fulle sykepenger fra og med 
utskrivingsdagen. 

Vi foreslår at innholdet i forskriftenes § 1 
andre ledd, § 2 og § 4 tredje og fjerde ledd 
blir omtalt i Rikstrygdeverkets rundskriv. Ut
valget foreslår således ikke bestemmelser som 
svarer til disse bestemmelsene. 

utkastets § 4-46 Opphold i fengsel 
Til et medlem som sitter i varetekt, ytes det 

reduserte sykepenger etter bestemmelsene i 
§ 4-45. 

Et medlem som soner straff eller er sikret, 
har ikke rett til sykepenger. Det ytes likevel 
sykepenger etter de vanlige bestemmelsene i 
dette kapitlet hvis vedkommende under sonin
gen arbeider for en arbeidsgiver utenfor an
stalten (se lov 12. desember 1958 nr. 7 om feng
selvesenet § 17 femte ledd). 

Dersom medlemmet setter fram krav om sy
kepenger etter løslatelsen, skal arbeids- og 
inntektsforholdene på innsettelsestidspunktet 
legges til grunn. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 3°20. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-20 lyder: 

«I den tid en trygdet utholder straff eller 
sikring i fengselsanstalter eller i institusjon 
utenfor fengselsvesenet opprettholdes de ret
tigheter etter dette kapittel som var opparbei
det ved innsettelsen. 

Retten til sykepenger faller bort i det tids
rom den trygdede utholder straff eller sikring 
i institusjon. Det samme gjelder den som er 
sikret i privat forpleining. 

Ved arbeid for arbeidsgiver utenfor anstal
ten i henhold til lov om fengselsvesenet av 
12. desember 1958 nr. 7 § 17 femte ledd, har 
den trygdede likevel sykepengerett etter be
stemmelsen i dette kapittel, men slik at§ 3-19 
gis tilsvarende anvendelse. Det samme gJelder 
for trygdet som er sikret i institusjon utenfor 
fengselsvesenet eller i privat forpleining og 
som arbeider for en utenforstående arbeidsgi
ver. Bestemmelsen i§ 3-6 om arbeidsgiverpe
riode gjelder ikke.» 

Bestemmelsen i lovens første ledd går ut 
på at opparbeidede rettigheter i forhold til 
sykepengedekningen beholdes ved innsettel
sen. Medlemmet har således samme rett til 
sykepengedekning ved løslatelsen som ved 
innsettelsen. 

Bestemmelsen i lovens andre ledd inne-

bærer at retten til sykepenger faller bort un
der soning av straff og sikring. Retten til syke
penger består i dag under varetekt. 

Lovens tredje ledd gjelder sykepenger til 
soningsfanger som er i arbeid hos en arbeids
giver utenfor anstalten. Disse fangene kalles 
ofte «frigangere». Etter denne bestemmelsen 
skal de vanlige reglene om sykepengerettig
heter gjelde, men med visse unntak. Reduk
sjonsbestemmelsen i lovens § 3-19 gjelder til
svarende. (Se for øvrig merknadene til utkas
tets § 4-45). Dette medfører at sykepengene 
skal reduseres fra og med fjerde kalendermå
ned. Imidlertid gjelder dette bare dersom ved
kommende ikke forsørger ektefelle eller barn. 
Videre er arbeidsgiverne fritatt fra arbeidsgi
veransvaret i arbeidsgiverperioden, og fri
gangsfangene har dermed heller ikke rett til 
å bruke egenmelding de tre første fraværsda
gene, men må alltid få arbeidsuførheten doku
mentert ved legeerklæring. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer i det vesentlige til lovens § 

3-20, men er noe omskrevet. Bestemmelsene 
er i dag for detaljert utformet. Det er ikke 
nødvendig å nevne i loven de institusjoner der 
folk soner straff eller er under sikring. Dette 
får heller nevnes i rundskriv. 

I utkastets første ledd foreslår utvalget å 
presisere at det foreligger rett til sykepenger 
under varetekt. For øvrig foreslår utvalget en 
realitetsendring, siden vi foreslår at sykepen
ger for ikke-forsørgere skal reduseres slik det 
gjøres under opphold · i helseinstitusjon. Vi 
viser til utkastets § 4-45 og merknadene til 
den. 

Utkastets andre ledd svarer - med enkelte 
endringer - til den gjeldende lovs § 3-20 andre 
og tredje ledd. Utvalget foreslår at en bør slø
yfe særordningen for frigangsfanger med at 
arbeidsgiverne skal være fritatt fra arbeidsgi
veransvaret i arbeidsgiverperioden. Dette 
innebærer at frigangsfangene etter forslaget 
skal ha rett til sykepenger fra arbeidsgiveren 
etter de vanlige bestemmelsene. 

Utvalget mener det er et viktig ledd i de 
innsattes resosialisering at de behandles likt 
med andre arbeidstakere når de arbeider uten
for anstalten. Utvalget kan ikke se noen grunn 
til at en arbeidsgiver skal fritas fra sine ar
beidsgiverforpliktelser fordi arbeidstakeren er 
soningsfange, så lenge vedkommende fyller 
vilkårene om to ukers opptjeningstid. Utval
get antar at et eventuelt arbeidsgiveransvar 
for sykepenger ikke vil gjøre det vanskeligere 
for innsatte å få arbeid utenfor anstalten. Det 
skulle heller ikke være betenkelig å la de inn
satte bruke egenmelding, da sjansene for mis
bruk må antas å være mindre her enn ellers 
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i arbeidslivet på grunn av kontroll i fengslene. 
Utvalget vil heller ikke foreslå reduksjon i 
sykepengene etter tre måneder, slik som ved 
opphold i helseinstitusjon. Vi mener det her 
kan være naturlig å sammenligne innsattes 
arbeid utenfor anstalten med sivilt arbeid som 
rhilitærpersoner tar på seg i fritiden. Her gjel
der det ikke noen avkortingsregler etter tre 
måneder. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 3-20 første ledd, men er noe om
skrevet for å lette informasjonen. Arbeids- og 
inntektsforhold på ansettelsestidspunktet skal 
legges til grunn dersom medlemmet krever 
sykepenger etter løslatelsen. 

IX YRKESSKADE 

Utkastets § 4-4 7 Sykepenger ved yrkesskade 
Til den som er arbeidsufør på grunn av en 

skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det sykepenger etter følgende sær
bestemmelser: 
a) Vilkåret i §§ 4-3 og 4-15 om opptjeningstid 

gjelder ikke. 
b) Sykepenger ytes minst etter det sykepenge

grunnlaget vedkommende hadde på skade
tidspunktet. 

c) Sykepenger utbetales under opphold uten
for Norge uten hensyn til bestemmelsene i 
§ 4-7. 

d) Ved tilbakefall ytes det sykepenger som 
minst svarer til uførepensjon etter§ 10-21, 
til en person som mottar eller har mottatt 
uførepensjon. 

e) Sykepenger fra trygden ytes i opptil 250 
dager uten hensyn til bestemmelsene i 
§ 4-10. 

j) Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade 
medlemmet er påført som vernepliktig, ytes 
det også ved tilbakefall sykepenger etter 
bestemmelsene i § 4-38. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-17 

om sykepenger ved arbeidsuførhet som skyl
des yrkesskade. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-17 lyder: 

«Den som er arbeidsufør som følge av en 
yrkesskade som går inn under kapittel 11 har 
rett til sykepenger etter bestemmelsene i dette 
kai:>ittel, dog slik at: 
a) Bestemmelsen om ventetid i § 3-3 nr. 1 får 

ikke anvendelse. 
b) Sykepenger ytes minst på grunnlag av den 

arbeidsinntekten og det sykepengenivået 
den trygdede hadde på skadetidspunktet, 
jfr. dog § 3-4, bokstav a, annet ledd. 

c).Sykepen~er utbetales også under opphold 
utenfor riket. 

d) Til den som mottar eller har mottatt uføre
pensjon i henhold til kapittel 11 ytes ved 
tilbakefall minst stønad som bestemt i § 
11-5. 

e) Sykepenger ytes i inntil 250 dager/50 uker 
uten hensyn til bestemmelsene i § 3-12 A. 
I tilfelle der trygden yter sykepenger i de 
første to ukene, ytes sykepenger likevel i 
inntil 52 uker. 

Trygdet over 18 år som blir ufør som følge 
av yrkesskade, som går inn under kap. 11, 
skal uansett inntekt ha rett til sykepenger 
med minst kr. 10 pr. dag. Sykepengene skal 
utgjøre minst kr. 45 pr. dag for personer som 
er ansatt på norsk skip, for flyvende personell 
og stasjonsbetjening i sivilt luftfartsselskap 
her i landet, for personer som nevnt i § 1-2, 
nr. 2, bokstav b, for personer som nevnt i § 
11-1, nr. 1, bokstav c og g og for personer som 
er på reise til eller fra norsk fartøy for å tiltre 
eller fratre tjenesten om bord dersom reisen 
bekostes av statskassen eller rederen.» 

I dag er alle særbestemmelsene om syke
penger ved yrkesskade samlet i folketrygdlo
ven§ 3-17. 

Sykepenger ytes etter de vanlige bestem
melsene, men med visse særregler. 

Som det går fram av lovens § 3-17, gjelder 
det ingen krav til lengden av forutgående ar
beidsforhold eller virksomheten når det gjel
der retten til sykepenger ved arbeidsuførhet 
etter en yrkesskade. Etter lovens § 3-6 nr. 1 
andre ledd gjelder det heller ikke noe slikt 
krav om opptjeningstid/ventetid for rett til 
sykepenger fra arbeidsgiveren. 

Sykepenger skal ytes minst på grunnlag av 
den arbeidsinntekten og det sykepengenivået 
den yrkesskadde hadde på skadetidspunktet. 
Bestemmelsen om at sykepengegrunnlaget 
for arbeidstakere skal reguleres i forhold til 
den pensjonsgivende årsinntekten, gjelder 
imidlertid også ved yrkesskade. 

Hvis en yrkesskadd på nytt blir arbeidsufør 
på grunn av en tidligere yrkesskade, skal det 
igjen ytes sykepenger slik vedkommende 
hadde rett til på skadetidspunktet, dersom 
dette gir en bedre dekning enn rettighetene 
på tilbakefallstidspunktet. 

Også ved tilbakefall av en yrkesskade på et 
tidspunkt da vedkommende ikke er i arbeid, 
foreligger det rett til sykepenger på grunnlag 
av den inntekten og det sykepengenivået ved
kommende hadde på skadetidspunktet. 

Sykepenger ytes også under opphold uten
for riket. For en trygdet som reiser til utlandet 
mens han får sykepenger på grunn av en god
kjent yrkesskade, er det således ikke nødven
dig å dispensere fra bestemmelsen i § 3-3 nr. 
3 om opphold. 

Den som mottar eller har mottatt uførepen
sjon etter kapittel 11 på grunn av en yrkes
skade, skal ved tilbakefall minst ha stønad 
som bestemt i den gjeldende lovs § 11-5. 
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V ed yrkesskade foreligger det alltid rett til 
sykepenger i 250 dager, selv om stønadstiden 
for sykepenger etter den gjeldende lovs§ 3-12 
A helt eller delvis er brukt opp. 

Etter lovens § 3-17 andre ledd første punk
tum har en trygdet over 18 år som blir arbeid
sufør på grunn av en yrkesskade som omfattes 
av lovens kapittel 11, rett til sykepenger. Dette 
gjelder selv om vedkommende ikke er yrkes
aktiv og derfor ikke er sykepengedekket. Etter 
denne bestemmelsen kan altså også skoleele
ver få rett til sykepenger. Minstebeløpet for 
sykepenger etter denne særbestemmelsen er 
10 kroner. 

Videre har lovens § 3-17 andre ledd andre 
punktum særbestemmelser om et minstebe
løp på 45 kroner pr. dag for visse yrkesgrup
per. 

Utvalgets forslag 
Det ytes sykepenger etter særlig gunstige 

bestemmelser ved arbeidsuførhet som skyldes 
yrkesskade som går inn under folketrygdlo
ven. 

Etter utkastets bokstav a skal ikke de almin
nelige bestemmelser om opptjeningstid gjelde 
for rett til sykepenger. Forslaget svarer til lo
vens § 3-17 første ledd bokstav a. 

Etter utkastets bokstav b skal minstegrunn
laget for sykepenger være sykepengegrunnla
get på skadetidspunktet. Denne bestemmel
sen får særlig betydning ved sykdom som 
oppstår etter skadetidspunktet, for eksempel 
ved forverrelse av skaden. Forslaget svarer til 
den gjeldende lovs § 3-17 første ledd bokstav 
b. 

Etter utkastets bokstav c skal det videre ytes 
sykepenger under opphold utenfor Norge. 
Forslaget svarer til lovens § 3-17 første ledd 
bokstav c. 

Etter utkastets bokstav d garanteres yrkes
skadde som har eller har hatt uførepensjon 
med yrkesskadefordeler at de ved tilbakefall 
skal ha den høyeste ytelse av sykepenger og 
uførepensjon. V ed yrkesskade gjelder det ikke 
noe vilkår om at uførheten skal være varig for 
at det kan gis uførepensjon. Forslaget svarer 
til lovens § 3-17 første ledd bokstav d. 

I utkastets bokstav e gjøres det unntak fra 
bestemmelsen i utkastets § 4-10 om at retten 
til sykepenger fra trygden opphører når et 
medlem har mottatt sykepenger fra trygden i 
250 dager i de tre siste årene. Denne bestem
melsen svarer til bokstav e i den gjeldende 
lovs § 3-17 første ledd. 

Utkastets bokstav f omhandler sykepenger 
ved tilbakefall etter yrkesskade påført under 
militærtjeneste, og svarer til gjeldende rett. 

Utvalget foreslår at den den gjeldende lovs 
§ 3-17 andre ledd blir sløyfet. Dette leddet 

inneholder bestemmelser om sykepengedek
ning og minstebeløp for sykepenger til perso
ner over 18 år som blir arbeidsuføre på grunn 
av yrkesskade. Beløpet er satt til 10 kroner 
pr. dag. 

Som tidligere nevnt er bestemmelsen i 
praksis ikke brukt som en beregningsregel, 
men tolket slik at den gir disse personene rett 
til sykepenger etter dette minstebeløpet selv 
om de ikke har inntektstap på grunn av syk
dommen. Skoleelever og studenter som ikke 
har pensjonsgivende inntekt på skadetids
punktet og derfor ikke har inntektstap på 
grunn av skaden, får likevel sykepenger etter 
denne bestemmelsen. 

Utvalget synes denne ordningen bryter med 
lovens prinsipp om at sykepenger skal erstatte 
inntektstap på grunn av sykdom. Utvalget kan 
ikke se at det kan være grunn til å yte syke
penger til personer som ikke har pensjonsgiv
ende inntekt. Videre mener utvalget at mins
tebeløpet er satt så lavt at det ikke får betyd
ning for personer som har inntekt på skade
tidspunktet. 

Lovens § 3-17 andre ledd inneholder også 
en bestemmelse om et minstebeløp på 45 kro
ner til personer som er ansatt på norske skip, 
til flygende personell og til stasjonsbetjening 
i sivilt luftfartsselskap her i landet m.m. Dette 
minstebeløpet er så lavt at det ikke har noen 
reell betydning. Utvalget foreslår derfor at 
bestemmelsen blir opphevet. 

Bestemmelser . som ikke er tatt med i utkas
tet 

Den gjeldende folketrygdlov inneholder 
særregler om sykepenger til sjømenn i uten
riksfart, se § 3-14 og tilhørende forskrifter. 
Utvalget foreslår at disse bestemmelsene ikke 
tas inn i den nye loven. Det vil gjøre loven 
mye enklere. Dessuten er det nå neppe grunn 
til å ha særregler for sjømenn. For det tilfelle 
at det likevel skulle være ønskelig å ta inn 
slike regler, har utvalget utarbeidet utkast til 
bestemmelser med kommentarer. Disse be
stemmelsene bør i så fall plasseres i del VI, 
mellom utkastets § 4-39 og § 4-40. Vi har her 
kalt bestemmelsene § 4-39 a og § 4-39 b. 

Utkastets § 4-39 a Sjømenn i utenriksfart 
Sykepenger til et medlem som er arbeidsta

ker på et norskregistrert skip i utenriksfart 
ytes etter bestemmelsene i §§ 4-13 til 4-28 om 
sykepenger til arbeidstakere. Det gjelder like
vel følgende særbestemmelser om beregning 
av den aktuelle ukeinntekten (se §§ 4-24 og 
4-25). 

Dersom arbeidsuførheten oppstår under tje
neste om bord, skal den aktuelle inntekten 
beregnes slik: 
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a) For sjømenn som lønnes med skalahyre, 
beregnes den aktuelle ukeinntekten på 
grunnlag av vedkommendes avtalte skala
hyre pr. måned med tariffbestemte tillegg, 
og tillagt en nærmere bestemt prosent av 
skalahyren (normert overtidstillegg). 

For sjømenn som går inn under lov 3. 
juni 1977 nr. 50 om arbeidstid på skip, 
skal overtidstillegget være 50 prosent av 
skalahyren. For andre sjømenn skal tilleg
get være 7 prosent. 

b) For sjømenn og andre personer som er i 
inntektsgivende arbeid om bord, og som 
ikke lønnes som nevnt i bokstav a, beregnes 
den aktuelle ukeinntekten ~tter de almin
nelige bestemmelsene i § 4-24. 

Dersom arbeidsuførheten oppstår i en peri
ode da sjømannen mottar ventehyre, skal den 
aktuelle .ukeinntekten beregnes på grunnlag 
av ventehyren. 

Dersom arbeidsufør heten oppstår i en fripe
riode, skal den aktuelle ukeinntekten beregnes 
etter bestemmelsene i andre og tredje ledd. Det 
ytes da sykepenger tidligst fra det tidspunktet 
sjømannen etter arbeidsavtalen har rett til å 
begynne i tjeneste om bord igjen eller har rett 
til ventehyre, se § 4-15 andre ledd. 

I arbeidsgiverperioden, (se § 4-16), ytes det 
sykepenger på grunnlag av den aktuelle uke
inntekten etter bestemmelsene i denne para
grafen. 

Når trygden yter sykepenger etter utløpet 
av arbeidsgiverperioden, fastsettes sykepenge
grunnlaget etter bestemmelsene i § 4-26. 

Merknader 
Bestemmelser om sykepenger til sjømenn i 

utenriksfart står i dag i lovens § 3-14 og i for
skrifter om fastsettelse av inntektsgrunnlaget 
for sykepenger til sjømenn på skip i utenriks
fart, gitt av Sosialdepartementet den 22. juni 
1988 med hjemmel i folketrygdloven § 3-14 
nr. 2 og3. 

Folketrygdloven§ 3-14 nr. 2 om sykepenger 
for sjømenn på skip i utenriksfart ble endret 
ved lov 10. mai 1985 nr. 24, slik at «Departe
mentet gir forskrifter om fastsetting av inn
tektsgrunnlaget». Se Ot.prp. nr. 71 og Innst.O. 
nr. 55 for 1984-85. 

Forutsetningen for lovendringen var at den 
spesielle etterslepstiden for sjømenn med nor
mert inntektsgrunnlag for sykepenger skulle 
falle bort. Det går fram av Ot.prp. nr. 71 at 
reglene for sykepenger til sjømenn bør utfor
mes med det siktepunkt at sykepenger skal 
erstatte den enkeltes tapte arbeidsinntekt i 
den konkrete situasjonen. 

Endringen av lovens§ 3-14 nr. 2 trådte først 
i kraft den 1. september 1988. Samtidig ble 
det gitt nye forskrifter. 

Hensikten med endringen var at sjømenn i 
utenriksfart skulle få en ordning som var mer 
lik ordningen for arbeidstakere ellers. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-14 lyder: 

«l. Sjømenn på norske skip i utenriksfart som 
nevnt i § 2-8, nr. 1, bokstav a, har rett til 
kontantstønad etter bestemmelsene i dette 
kapittel, dog slik at: 
a) Sykepenger kan ytes til trygdet som er 

arbeidsufør som sjømann, selv om han 
ellers ikke anses som arbeidsufør. 

b) Bestemmelsene om ventetid i§ 3-3 nr. 
1, får ikke anvendelse. 

2. Kongen kan bestemme at sykepenger skal 
beregnes på grunnlag av normert arbeids
inntekt og kan herunder inndele de tryg
dede i grupper. 

3. Bestemmelsen i§ 2-8, nr. 1, andre og tredje 
ledd, gjelder tilsvarende.» 

Særbestemmelsene for sjømenn i utenriks
fart avviker således fra de vanlige bestemmel
sene for arbeidstakere på følgende områder: 
- sykepenger for spesiell arbeidsuførhet, se 

merknadene til utkastets § 4-4 
- ingen opptjeningstid (se utkastets § 4-3) 
- særregler for fastsetting av sykepenge-

grunnlaget i forskrifter. 
Forskriftene av 22. juni 1988 som nevnt fo

ran inneholder følgende bestemmelser: 

«§ 1 
Sjømenn på skip som vesentlig går i uten

riksfart og som er trygdet etter . folketrygdlo
vens§ 1-2 nr. 1 eller nr. 2, jfr.§ 1-2 nr. 3 tredje 
ledd bokstav b, eller§ 1-4 bokstav b med rett 
til sykepenger, får sykepenger beregnet etter 
reglene i forskriften her. 

§ 2 
Når arbeidsuførhet inntrer under tjeneste 

ombord, beregnes sykepenger etter bestem
melsene i denne paragraf, jfr. likevel § 5. 
1. For sjømenn som ikke har fast månedslønn, 

beregnes sykepenger på grunnlag av sjø
mannens avtalte skalahyre pr. måned med 
tariffbestemte tillegg og tillagt en nærmere 
bestemt prosent av skalahyren. 

For sjømenn som omfattes av lov av 3. 
juni 1977 nr. 50 om arbeidstid på skip, skal 
tillegget være 50 prosent av skalahyren. 
For andre sjømenn skal tillegget være 7 
prosent. 

2. For serverings- og lugarpersonale på passa
sjerskip regnes den gjennomsnittlige pro
sentinntekt pr. måned i en forutgående 
periode på seks måneder med i sykepenge
grunnlaget. Har sjømannen mmdre enn 
seks måneders tjeneste ombord, skal den 
gjennomsnittlige prosentinntekt i hele for
utgående tjenesteperiode legges til grunn. 

3. For sjømenn med fast månedslønn bereg
nes sykepengene på grunnlag av den faste 
månedslønnen. Som fast månedslønn reg
nes lønn som blir utbetalt 12 ganger i året 
inkludert lønn under ferie, og månedslønn 
som utbetales 11 ganger i året, eksklusive 
feriegodtgjørelse. 
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Verdien av fritt opphold og fri kost ombord 
regnes med i inntektsgrunnlaget i den utstrek
ning ytelsen blir regnet som pensjonsgivende 
og fra det tidspunkt ytelsen ikke lenger står 
til sjømannens disposisjon. 

Inntektsgrunnlaget fastsettes som årsinn
tekt ved at månedslønnen multipliseres med 
12. 

t 3Når arbeidsuførhet inntrer i periode da sjø
mannen mottar ventehyre, beregnes syke
penger på grunnlag av ventehyre til det 
tidspunkt det foreligger rett til gjenintre
den i tjeneste ombord, likevel ikke lenger 
enn til utløpet av den måned arbeidsgive
ren har hatt utbetalinger i henhold til folke
trygdlovens bestemmelser om arbeidsgi
verperiode. Hvis det ikke er avtalt tids
punkt for gjenintreden, beregnes sykepen
ger på grunnlag av ventehyre ut den måned 
arbeidsgiveren har hatt utbetalinger i hen
hold til folketrygdlovens bestemmelser om 
arbeidsgiverperiode. Etter utløpet av denne 
måned beregnes sykepenger etter § 2, jfr. 
§ 4. 

2. Når arbeidsuførhet inntrer under avspase
ring av opparbeidet fritid, under avvikling 
av avtalt ferie og under permisjon, ytes 
sykepenger først fra det tidspunkt det fore
ligger rett til gjeninntreden i tjeneste om
bord eller til ventehyre. 

Fra det tidspunkt det foreligger rett til 
gjeninntreden i tjeneste ombord, beregnes 
sykepenger etter § 2. Foreligger det rett til 
ventehyre beregnes sykepenger etter nr. 1 
i bestemmelsen her. 

§ 4 
Dersom det beregnede sykepengegrunnla

get etter § 2 eller § 3 avviker mer enn 25 pro
sent fra sjømannens antatte årlig-e arbeidsinn
tekt, skal sykepengegrunnlaget 1 folketrygden 
fastsettes etter veakommendes antatte årlige 
arbeidsinntekt, jfr. § 9. 

Reguleringen av sykepengegrunnlaget skal 
skje etter utløpet av den måned arbeidsgive
ren har hatt utbetalinger i henhold til folke
t~ygdlovens bestemmelser om arbeidsgiverpe
riode. 

§ 5 
For personer som er i inntektsgivende virk

somhet ombord, og som ikke lønnes etter de 
regler som ligger til grunn for § 2, beregnes 
sykepenger etter de alminnelige reglene i fol
ketrygdlovens § 3-4, jfr. likevel § 4. 

§ 6 
Rett til å få sykepenger beregnet etter §§ 

1-6 i forskriftene her, har den trygdede til og 
med første søndag kl. 24 etter at arbeidsforhof
det i rederiet er opphørt. Avspasering av opp
arbeidet fritid og avvikling av ferie, forlenger 
ikke et avsluttet tjenesteforhold i rederiet. 

V ed arbeidsuførhet som inntrer etter fratre
delsen av tjenesten ombord, men innen første 
søndag kl. 24, ytes sykepenger fra første hele 
sykefraværsdag. Sykepenge~nnlaget fast
settes på grunnlag av antatt arlig arbeidsinn
tekt som bestemt i § 9 i forskriftene her. 

§ 7. 
Når arbeidsuførhet inntrer senere enn første 

søndag kl. 24 etter at arbeidsforholdet i re-

deriet er opphørt, jfr. § 6, ytes sykepenger et
ter bestemmelsene i cfenne paragraf. 
1. Til sjømenn som er bosatt i riket og trygdet 

etter lovens § 1-2 nr. 1 første ledd, ytes 
sykepenger etter lovens § 3-18 og tilhør
ende forskrifter. Det er et vilkår at sjøman
nen kan anses som yrkesaktiv og har vært 
ute av arbeid i mindre enn tre måneder. 
Likt med arbeid anses tidsrom hvori den 
yrkesaktive har mottatt sykepenger, fød
selspenger, omsorgspenger ved adopsjon 
eller dagpenger under arbeidsløyse. Det 
samme gjelder tidsrom hvori sjømannen 
avspaserer opparbeidet fritid eller avvikler 
lovbestemt ferie. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes på 
samme måte som for selvstendig nærings
drivende, jfr. lovens § 3-4 bokstav b. Syke
penger utgjør 100 prosent av inntekts
grunnlaget. Det ytes ikke sykepenger for 
de første 14 dager etter at arbeidsuførheten 
er inntrådt. 

Lovens § 3-18 kommer likevel ikke til 
anvendelse for sjømenn som har rett til 
sykepenger fra første dag etter lovens § 
3-16 som arbeidsløs her i riket.» 

I § 7 nr. 2 er det gitt bestemmelser om rett 
til sykepenger for hyresøkende i utlandet. 
Disse forhold er regulert i en egen bestem
melse i utkastets § 4-39 b, og vi viser til merk
nadene der. 

I § 8 er det bestemmelser som gir rett til 
fødselspenger for kvinner ved nedkomst in
nen seks måneder etter at de sluttet i arbeidet 
om bord. 

I § 9 presiseres gjeldende bestemmelser for 
fastsetting av sykepengegrunnlaget etter «an
tatt årlig inntekt», dvs. på grunnlag av en be
regnet pensjonsgivende årsinntekt. Se utkas
tets § 4-26 og merknadene til den. 

I § 10 presiseres den gjeldende lovs § 3-4 
fjerde ledd om at det ikke ytes sykepenger for 
den delen av inntekten som overstiger seks 
ganger grunnbeløpet. Se utkastets § 4-8 og 
merknadene til den. 

Et særlig problem i en sykepengeordning 
for sjømenn er de konsentrerte arbeidsperio
dene til sjøs og tilsvarende lange friperioder i 
land. I tidsrom sjømenn skulle vært i tjeneste 
om bord, krever sjømannsorganisasjonene å 
få regnet med et normert overtidsstillegg -
som for de fleste er 50 prosent av skalahyren 
- i sykepengegrunnlaget. Videre medfører 
tidsrom med ventehyre problemer når syke
pengegrunnlaget skal fastsettes. 

V ed endringen av sykepengeordningen for 
sjømenn fra 1. september 1988 ble det således 
gitt detaljerte forskrifter som i en viss utstrek
ning følger sjømennenes varierende arbeids
og i inntektssituasjon. 

Dette har gjort ordningen mer komplisert 
enn for noen annen yrkesgruppe. 

For øvrig gjentar forskriftene de vanlige 
bestemmelsene i lovens kapittel 3 for syke
penger til arbeidstakere. Det gjelder for eks-
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empel bestemmelsene om regulering av syke
pengegrunnlaget etter den pensjonsgivende 
årsinntekten, se merknadene til utkastets § 
4-26 om den såkalte «25-prosentregelen». Vi
dere gjelder det bestemmelsene om sykepen
ger etter inaktive perioder, se merknadene til 
utkastets§ 4-40. De tidligere spesielle bestem
melsene om etterslepstid og normert sykepen
gegrunnlag er nå erstattet med de vanlige 
bestemmelsene for arbeidstakere. Av informa
sjonshensyn ble det ansett som hensiktsmes
sig at bestemmelsene ble samlet i forskriftene 
om sykepengeordningen for sjømenn i uten
riksfart. 

I den nye ordningen for sjømenn i utenriks
fart skal sykepenger i samsvar med forskrifte
nes § 2 ytes etter forskjellig inntektsgrunnlag 
avhengig av hvilken situasjon sjømannen be
finner seg i på sykmeldingstidspunktet, eks
empelvis om vedkommende er i tjeneste om 
bord eller har ventehyre i land. 

Som for arbeidstakere ellers inntrer arbeids
giverperioden, og dermed retten til sykepen
ger, først fra det tidspunktet sjømannen skulle 
vært i arbeid om bord (eller ville hatt krav 
på ventehyre). 

Ordningen er lagt opp slik at arbeidsplanen 
følges til og med arbeidsgiverperioden og den 
måneden arbeidsgiverperioden går ut. Dette 
svarer til den tiden rederiene vanligvis for
skotterer sykepenger. 

Rederiene plikter i dag å forskottere syke
penger hele den måneden arbeidsgiverperio
den går ut, etter forskrifter gitt i medhold av 
folketrygdloven§ 18-9 nr. 3. For sjømenn som 
etter sjømannsloven § 28 har rett til høyere 
hyre enn sykepenger, kan forskotteringsplik
ten løpe ut sykepengettden. 

Når trygden skal yte sykepenger etter den 
måneden arbeidsgiverperioden går ut, skal 
sykepengegrunnlaget vurderes mot den pen
sjonsgivende årsinntekten, som for arbeidsta
kere ellers, se merknadene til utkastets § 4-26. 

Utvalgets forslag 
De gjeldende bestemmelser for sjømenn i 

utenriksfart er svært kompliserte og detal
jerte. Utvalget har foreslått omfattende for
enklinger, slik at de vanlige bestemmelsene 
for arbeidstakere kan anvendes i størst mulig 
utstrekning. 

I den gjeldende lov er det vist til lovens § 
2-8 nr. 1 andre og tredje ledd. Tredje ledd gjel
der sykepengedekning i utlandet. Utvalget 
foreslår en egen bestemmelse om sykepenger 
i utlandet. Henvisningen kan derfor utgå. Vi 
viser til utkastets § 4-7. 

Etter lovens§ 3-14 nr. 1 bokstav a kan syke
penger ytes til et medlem som er arbeidsufør 
som sjømann, selv om han ellers ikke anses 
som arbeidsufør. 

Det alminnelige vilkåret om arbeidsuførhet 
for rett til sykepenger er i dag å finne i lovens 
§ 3-2. Retten til sykepenger er i utgangspunk
tet betinget av at medlemmet er helt arbeidsu
før på grunn av sykdom. Dette betyr at med
lemmet ikke er i stand til å utføre noen form 
for inntektsgivende arbeid. Se for øvrig merk
nader til utkastets § 4-4 foran. Sykepengene 
skal således ikke være en stønad til den som 
er arbeidsufør i det . yrket vedkommende 
hadde da sykdommen inntrådte, men til den 
som er generelt arbeidsufør. Denne regelen 
blir imidlertid praktisert med rimelighet. Spe
sielt ved kortvarig arbeidsuførhet vil det ikke 
være aktuelt å vurdere om medlemmet er i 
stand til å ta annet arbeid. På bakgrunn av 
denne liberale praktiseringen av vilkåret om 
arbeidsuførhet finner utvalget ikke noe behov 
for særregler for sjømenn på dette punktet. 

I lovens § 3-14 bokstav b er det fastsatt at 
bestemmelsen om to ukers opptjeningstid 
(ventetid) ikke gjelder for sjømenn. Utvalget 
foreslår at også denne særregelen tas ut. 

Videre mener utvalget at ordningen for sjø
menn bør forenkles ytterligere, og i større 
grad tilpasses den ordningen som gjelder for 
arbeidstakere generelt. Utvalget vil peke på 
atandre yrkesgrupper, f.eks. sjømenn i innen
riksfart og i petroleumsindustrien til havs, 
også har spesielle problemer i forhold til syke
pengeordningen, men at disse gruppene like
vel har måttet akseptere de vanlige bestem
melsene for arbeidstakere. Etter utvalgets 
oppfatning er det umulig for en offentlig tryg
deordning å følge den enkeltes arbeidssitua
sjon. 

Utvalget foreslår derfor en viss materiell 
endring for sjømenn i utenriksfart, slik at ar
beidssituasjonen ikke følges lenger enn til og 
med arbeidsgiverperioden. 

Så vidt utvalget forstår, skyldes rederienes 
forskotteringsplikt for sykepenger hele den 
måneden arbeidsgiverperioden går ut vesent
lig ordningen med sjømannsskatt, som ble 
opphevet fra den 1. januar 1989 .. 

utkastets § 4-39 b Hyresøkende i utlandet 
Til et medlem som mottar dagpenger i ut

landet etter lovens § 6-14, ytes det sykepenger 
etter følgende regler: 
a) Det ytes sykepenger ved arbeidsuførhet 

som oppstår innen tre måneder etter at 
medlemmet sluttet i .tjenesten om bord. 

b) Sykepengegrunnlaget fastsettes til tre gan
ger grunnbeløpet. 

c) Sykepengene utgjør 100 prosent av syke
pengegrunnlaget. 

Et medlem som mottar dagpenger i utlan
det, blir regnet som arbeidsufør tidligst fra 
det tidspunktet han eller hun søkte lege (syk
meldingstidspunktet). Det kan gjøres unntak 
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fra denne bestemmelsen dersom medlemmet 
har vært forhindret fra å søke lege og det er 
godtgjort at han eller hun har vært arbeidsu
før fra et tidligere tidspunkt. 

Merknader 
Utkastet svarer til § 7 nr. 2 i forskrifter om 

fastsetting av inntektsgrunnlaget for sykepen
ger til sjømenn på skip i utenriksfart, gitt av 
Sosialdepartementet den 22. juni 1988 med 
hjemmeli den gjeldende lovs § 3-14 nr. 2 og 
3, jf. § 2-8 nr. 1. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 7 nr. 2 lyder: 

«Trygdet som i utlandet er godtatt som hyre
søkende på norsk konsulat, jf. lovens § 2-8 nr. 
1, og som oppebærer dagpenger etter lovens 
§ 4-7, har rett til sykepenger ved arbeidsufør
het som inntrer innen tre måneder etter fratre
delsen av tjeneste ombord. 

Sykepengegrunnlaget fastsettes til tre gan
ger folketrygdens grunnbeløp, jf. lovens § 6-2. 
Sykepengene utgjør 100 prosent av sykepen
gegrunnlaget. Sykepenger ytes fra og med 
den dag arbeidsuførheten inntrer.» 

Sykepengeordningen for sjømenn i uten
riksfart og hyresøkende i utlandet ble vesent
lig endret fra 1. september 1988. Se merkna
dene til utkastets § 4-39 a. 

Hyresøkende i utlandet ble spesielt berørt 

ved opphevelsen av den spesielle etterslepsti
den for sjømenn med rett til sykepenger på 
grunnlag av normerte inntekter. 

De vanlige bestemmelsene om rett til syke
penger etter den gjeldende lovs § 3~16 for ar
beidsløse, og om sykepenger i inaktive perio
der etter lovens § 3-18, ville være vanskelige 
å administrere i utlandet. 

Dagpengene i utlandet - som sykepengene 
skal erstatte ved arbeidsuførhet - ytes med 
samme beløp pr. dag for alle hyresøkende på 
samme sted. 

På denne bakgrunn ble det av administra
tive grunner bestemt i forskriftenes § 7 nr. 2 
at sykepengegrunnlaget for hyresøkende i ut
landet skulle fastsettes til tre ganger folke
trygdens grunnbeløp. 

Videre ble det bestemt at en hyresøkende i 
utlandet ikke skulle være sykepengedekket 
ved arbeidsuførhet som oppstår mer enn tre 
måneder etter at vedkommende sluttet i arbei
det om bord. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til forskriftenes 

§ 7 nr. 2, men er noe omformet uten at dette 
endrer gjeldende rett. 

I utkastets andre ledd har vi tatt inn bestem
melsen om når et medlem tidligst blir regnet 
som arbeidsufør. 
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KAPITI'EL 5 

Stønad ved fødsel, adopsjon og barneomsorg 

OVERSIKT 
De fleste bestemmelser om fødsel og barne

omsorg er i dag å finne i folketrygdloven ka
pittel 3. Til yrkesaktive som fyller vilkårene · 
for rett til sykepenger, beregnes og utbetales 
fødselspengene på samme måte som sykepen
ger. Dersom medlemmet ikke fyller vilkårene 
for rett til sykepenger, utgjør fødselspengene 
en engangsstønad. Beløpets størrelse fastset
tes av Stortinget. · Omsorgspenger ved adop
sjon etter lovens § 3-21 A ytes ved adopsjon 
av barn under 15 år. På samme måte som fød
selspenger ytes omsorgspenger enten som en 
løpende ytelse tilsvarende vedkommendes 
sykepenger eller som en engangsstønad. 

Bestemmelser om sykepenger ved små 
barns sykdom står i lovens § 3-22. En arbeids
taker som har omsorg for barn under 10 år, 
og som må være borte fra arbeidet fordi bar
net er sykt, har rett til sykepenger som ved 
egen sykdom. Lovens § 3-23 nr. 1 har bestem
melser om sykepenger til en trygdet som har 
omsorg for barn med livstruende eller annen 
alvorlig sykdom. Etter lovens § 3-23 nr. 2 ytes 
det sykepenger til en trygdet som har omsorg 
for et langvarig sykt eller funksjonshemmet 
barn, og som må være borte fra arbeidet for å 
delta i kurs eller opplæring slik at han eller 
hun kan ta seg av og behandle barnet. 

Ellers finnes det rundt om i folketrygdloven 
enkelte bestemmelser som knytter seg til det 
å ta seg av barn. 

I forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
den 22. oktober 1966 med hjemmel i lovens 
§ 8-2 finnes det bestemmelser om hjelpestø
nad. Hjelpestønad ytes som et månedlig beløp 
etter en sats fastsatt av Stortinget. Ordinær 
hjelpestønad ytes til en person som må ha 
hjelp på grunn av varig sykdom, skade eller 
lyte. Ordinær hjelpestønad ytes til et funk
sjonshemmet barn som må ha tilsyn og pleie 
som er mer omfattende enn det friske barn i 
samme alder har behov for. Hvis barnets be
hov for tilsyn og pleie er vesentlig større enn 
det som gir rett til ordinær hjelpestønad, kan 
det ytes forhøyet hjelpestønad. 

I lovens kapitler 10 og 12 om ytelser til gjen
levende ektefelle og den som har aleneomsorg 
for barn, finnes det også bestemmelser om 
nedkomststønad og stønad til barnetilsyn. 

Nedkomststønad ytes til ugift, skilt eller 
separert kvinne som får barn. Stønad ytes 

også til enke som får barn etter mannens død. 
Nedkomststønaden har til formål å gi økono
misk hjelp til utgifter i forbindelse med fødse
len. Stønadens størrelse fastsettes av Stortin
get, og ytes i tillegg til fødselspenger eller 
engangsstønad ved fødsel. 

Stønad til barnetilsyn ytes til gjenlevende 
ektefelle og enslig forsørger som på grunn av 
opplæring eller arbeid utenfor hjemmet må 
overlate det nødvendige tilsyn med barnet til 
andre. Stønaden utgjør et månedlig beløp et
ter satser fastsatt av Stortinget. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
skille ut de viktigste bestemmelser som gjel
der fødsel og barneomsorg og samle dem i et 
eget kapittel. 

Vi foreslår at følgende bestemmelser blir 
samlet i kapittel 5: 
- Stønad ved fødsel, folketrygdloven§ 3-21 
- Stønad ved adopsjon, folketrygdloven 

§ 3-21 A 
- Sykepenger ved små barns sykdom, folke

trygdloven § 3-22 
- Stønad til foreldre med alvorlig syke barn 

eller barn med langvarig sykdom/funksjons
hemning, folketrygdloven § 3-23. 
Bestemmelser som gjelder spesielt for per-

soner med aleneomsorg for barn er i dag å 
finne i lovens kapitler 10 og 12. Overgangsstø
naden til livsopphold er tatt inn i utkastets 
kapittel 8. Bestemmelser om fødselsstønad, 
om stønad til barnetilsyn og utdanningsstø
nad, som har nær tilknytning til kapitlet her, 
er tatt inn i utkastets kapittel 15. Utvalget har 
drøftet om de bestemmelser som har direkte 
tilknytning til fødsel og barneomsorg bør tas 
inn i kapitlet her. Vi har imidlertid kommet 
til at disse særbestemmelsene bør samles i et 
eget kapittel. Det dreier seg om ytelser som 
vanligvis gis for lengre tid, og utkastets kapit
tel 5 bør som kapitlene 4 og 6 forbeholdes 
korttidsytelser. Utvalget mener at det av in
formasjonshensyn bør vises til de nevnte be
stemmelser i innledningen til kapitlet her. Se 
utkastets § 5-1 siste ledd. 

I forhold til den någjeldende lov foreslår 
utvalget å endre betegnelsene på flere av ytel
sene. 

Vi foreslår at betegnelsen «fødselspenger» 
også skal benyttes i utkastet til ny lov. Men 
vi foreslår at denne betegnelsen bare skal 
omfatte de løpende ytelser som skal erstatte 
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inntektstap ved fødsel. Om løpende ytelser til 
en gravid kvinne som etter bestemmelser i lov 
eller forskrift må slutte i arbeid, foreslår utval
get betegnelsen «svangerskapspenger». Om 
det engangsbeløp som ytes dersom vedkom
mende ikke har arbeidsinntekt, foreslår vi 
betegnelsen «engangsstønad ved fødsel». Se 
utkastets §§ 5-2 til 5-6. 

Ved adopsjon foreslår utvalget at ytelsene 
blir kalt «adopsjonspenger» og «engangsstø
nad ved adopsjon». Se utkastets§§ 5-7 og 5-8. 

Ytelser ved barns sykdom foreslår vi blir 
kalt «omsorgspenger ved barns sykdom». Se 
utkastets §§ 5-9 til 5-12. 

Ytelser ved kursdeltakelse på grunn av 
barns funksjonshemning er foreslått kalt 
«opplæringspenger». Se utkastets § 5-13. 

Stønad til foreldre med barn som har livs
truende eller annen alvorlig sykdom, foreslår 
vi blir kalt «pleiepenger». Se utkastets§ 5-14. 

Bestemmelsene i dette kapitlet er sterkt 
knyttet til sykepengekapitlet. Utvalget har til 
en viss grad nøyd seg med å vise til utkastets 
kapittel 4. Loven ville bli svært omfattende 
dersom mange av de til dels kompliserte be
regningsreglene i utkastets kapittel 4 skulle 
gjentas i kapittel 5. 

Folketrygdloven kapittel 3 regulerer i dag 
ikke retten til permisjon i de forskjellige stø
nadssituasjoner. Bestemmelser om rett til per
misjon finnes i arbeidsmiljøloven. Denne lo
ven regulerer ikke alle de tilfeller som folke
trygdloven omhandler. 

Når det gjelder fravær på grunn av arbeids
takerens egen sykdom, finnes det ikke noen 
klar hjemmel i arbeidsmiljøloven. Men i lo
vens § 64 omtales oppsigelsesvern ved syke
fravær i de første seks måneder. Det følger 
imidlertid av alminnelige rettsprinsipper at en 
arbeidstaker ikke begår avtalebrudd dersom 
vedkommende ikke møter på jobb når han 
eller hun er syk. 

Arbeidsmiljøloven § 31 regulerer retten til 
permisjon ved svangerskap og fødsel. Retten 
til permisjon går lenger enn retten til fødsels
penger etter folketrygdloven. Etter arbeids
miljøloven§ 31 nr. 1 har en arbeidstaker som 
er gravid, rett til permisjon i inntil 12 uker 
under svangerskapet. Dessuten skal kvinnen 
ha permisjon de første seks uker etter fødse
len. Etter arbeidsmiljøloven § 31 nr. 2, jf. nr. 
4, har barnets far eller en annen som bistår 
moren under svangerskapet, rett til to ukers 
permisjon i forbindelse med fødselen. Dess
uten har foreldrene, eller en av foreldrene 
sammen med en annen som tar omsorg for 
barnet, rett til ytterligere permisjon i barnets 
første leveår, se lovens§ 31 nr. 3, jf. nr. 4. Den 
samlede permisjon etter lovens§ 31 kan imid
lertid ikke overstige ett år. Det totale antall 

dager betalt permisjon fra folketrygden er 120, 
som ved flerbarnsfødsler forlenges med 10 
dager for hvert barn over ett. Antallet dager 
økes til 150 hvis dagsatsen reduseres til 80 
prosent. Ved flerbarnsfødsler forlenges da 
perioden med 15 dager for hvert barn over ett. 

Arbeidsmiljøloven § 32 regulerer retten til 
permisjon ved adopsjon. Også her går retten 
til permisjon lenger enn retten til ytelser etter 
folketrygdloven. Etter arbeidsmiljøloven har 
adoptivforeldre rett til permisjon i inntil 46 
uker i barnets første leveår, og i inntil 17 uker 
dersom barnet er under 15 år. Dessuten har 
den som tar imot fosterbarn, rett til omsorgs
permisjon i inntil tre måneder dersom barnet 
er under 15 år. Etter folketrygdloven ytes 
omsorgspenger ved adopsjon i inntil 95 dager 
når barnet er under 15 år. Antallet dager økes 
til 120 hvis dagsatsen reduseres til 80 prosent. 
Adopteres flere barn samtidig, forlenges stø
nadsperioden like mye som ved flerbarnsføds
ler. 

Arbeidsmiljøloven § 33 A omhandler retten 
til permisjon ved barns sykdom. Arbeidsmil
jølovens permisjonsrett går lenger enn ytel
sene etter folketrygdloven. Ifølge arbeidsmil
jøloven har en arbeidstaker rett til fri både når 
barnet selv er sykt og når den som passer 
barnet er syk. 

Enkelte arbeidstakere er ikke omfattet av 
arbeidsmiljøloven. Det gjelder for eksempel 
arbeidstakere som er sysselsatt i sjøfart, 
fangst, fiske, jordbruk eller luftfart. Se ar
beidsmiljøloven § 2. Disse arbeidstakerne har 
således ikke lovfestet rett til permisjon selv 
om de fyller vilkårene for rett til ytelser fra 
folketrygden. 

Som det går fram av det ovenstående, er det 
ikke samsvar mellom arbeidsmiljølovens reg
ler om rett til permisjon og den økonomiske 
dekningen som ytes fra folketrygden. I de til
fellene arbeidsmiljøloven går lenger enn fol
ketrygdloven, byr ikke dette på problemer; 
Utvalget finner det rimelig at retten til fri fra 
arbeidet er mer omfattende enn den økono
miske dekningen. 

Utkastets § 5-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter til livsopphold for foreldre i 
forbindelse med fødsel, adopsjon, barns syk
dom og barns funksjonshemning. 

Bestemmelser om 
- fødselspenger står i §§ 5-2 til 5-4 
- svangerskapspenger står i § 5-5 
- engangsstønad ved fødsel står i § 5-6 
- adopsjonspenger står i§ 5-7 
- engangsstønad ved adopsjon står i§ 5-8 
- omsorgspenger ved barns sykdom står i 

§§ 5-9 til 5-12 
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- oppLæringspenger ved kurs for foreLdre med 
et funksjonshemmet barn står i§ 5-13 

- pLeiepenger tiL foreLdre med et aLvorLig sykt 
barn står i § 5-14 

- forhoLdet tiL andre foLketrygdyteLser står i 
§ 5-15 . 

. BestemmeLser om stønad tiL medLemmer som 
har aLeneomsorg for barn, står i kapitLene 8 
og 15. BestemmeLser om forhøyet hjeLpestønad 
tiL funksjonshemmede barn står i § 14-12. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og er i hovedsak en 

innholdsfortegnelse. 
Bestemmelsene om stønad ved fødsel, adop

sjon og barns sykdom står i dag i sykepenge
kapitlet. Vi viser til henholdsvis § 3-21 (fød
selspenger og engangsstønad ved fødsel), 
§ 3-21 A (omsorgspenger ved adopsjon og en
gangsstønad ved adopsjon) samt § 3-22 (syke
penger ved barns sykdom), § 3-23 nr. 1 (syke
penger ved alvorlig sykdom hos barn) og 
§ 3-23 nr. 2 (sykepenger ved deltakelse på 
kurs for foreldre med langvarig syke eller 
funksjonshemmede. barn). 

UtvaLgets forsLag 
Utvalget foreslår å samle de nevnte støna

dene i dette kapitlet. De har alle det til felles 
at de skal dekke utgifter i forbindelse med 
fødsel og barneomsorg. Videre er de alle kort
tidsytelser. 

I utkastets første Ledd har utvalget foreslått 
en formålsbestemmelse. Formålet med stønad 
etter dette kapitlet er å dekke foreldrenes ut
gifter til livsopphold i forbindelse med fødsel, 
adopsjon, barns sykdom og barns funksjons
hemning. De fleste av stønadene i dette kapit
let har i dag det klare formål å dekke inntekts
tap. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon 
ytes til personer som ikke har opparbeidet seg 
rett til ordinære fødselspenger. Det vil i ho
vedsaksi ikke-yrkesaktive personer. Engangs
stønadens formål er derfor ikke å dekke inn
tektsbortfall i forbindelse med fødsel og adop
sjon. Men denne stønaden kan sies å være en 
kompensasjon for tap av muligheten til ar
beidsinnsats og arbeidsinntekt. Engangsstøna
den brukes til å dekke utgifter til livsopphold 
i den siste tiden før og den første tiden etter 
fødselen og i den første omsorgsfasen ved 
adopsjon. Utvalget mener derfor at også en
gangsstønaden ved fødsel og adopsjon natur
lig hører sammen med stønadene til livsopp
hold. 

I den någjeldende lov er hovedregelen at 
sykepenger ikke ytes i utlandet. Dette følger 
av lovens § 3-3 nr. 3. Det gjelder imidlertid 
en rekke unntak fra denne hovedregelen: Sy
kepenger ytes for det første til de medlemmer 
som har sykepengerettigheter under opphold 

i utlandet. Dette er personer med nær tilknyt
ning til det norske samfunn. Se merknadene 
til utkastets §§ 2-9 til 2-12. Sykepenger ytes 
videre til personer som er innlagt i helseinsti
tusjon i utlandet. Dessuten kan det etter søk
nad ytes sykepenger i utlandet i spesielle til
feller. Vi viser til merknadene til utkastets 
§ 4-7 om opphold i Norge/ i utlandet. 

Rikstrygdeverket opplyser at kravet om 
opphold i Norge i lovens § 3-3 nr. 3 bare knyt
ter seg til de ytelsene som er betegnet «syke
penger» i det någjeldende kapittel 3. For dette 
kapitlets vedkommende vil det si sykepenger 
ved små barns sykdom etter lovens § 3-22 og 
sykepenger til en trygdet med alvorlig syke, 
langvarig syke eller funksjonshemmede barn 
etter lovens § 3-23. Begrensningsregelen i 
§ 3-3 nr. 3 gjelder således ikke fødselspenger 
etter § 3-21 og omsorgspenger ved adopsjon 
etter § 3-21 A. 

Et vilkår om at den trygdede må oppholde 
seg i Norge for å få rett til stønad ved små 
barns sykdom/funksjonshemning, · har etter 
utvalgets syn liten praktisk betydning. Riks
trygdeverket opplyser at det i dag ikke finnes 
godkjente helseinstitusjoner i utlandet, og 
§ 3-23 kan derfor i prinsippet ikke anvendes 
der. Det ytes likevel sykepenger etter § 3-23 
nr. 2 til foreldre som er ledsagere ved behand
lingsreiser til Jugoslavia. Når det gjelder syke
penger ved små barns sykdom, kan det tenkes 
tilfeller der barnet blir sykt under opphold i 
utlandet, slik at barnets mor eller far ikke kan 
komme hjem til sitt arbeid til avtalt tid. Det 
må antas at denne situasjonen neppe vil fore
komme særlig ofte. 

Utvalget foreslår etter dette at det ikke blir 
stilt noe generelt krav om opphold i utkastets 
kapittel 5. I utkastets § 5-9 fjerde ledd er det 
tatt inn en henvisning til utkastets § 4-7 om 
opphold i Norge. 

I utkastets andre Ledd har utvalget funnet 
det hensiktsmessig å ta inn en oversikt over 
hvor i kapitlet de ulike bestemmelser er å 
finne. 

I utkastets tredje Ledd viser vi til kapitlene 
8 og 15, som omhandler stønad til personer 
med aleneomsorg for barn. Videre viser vi til 
§ 14-12, som inneholder bestemmelser om for
høyet hjelpestønad til funksjonshemmede 
barn. Disse stønadene har nær tilknytning til 
stønadene i dette kapitlet. 

I STØNAD VED FØDSEL 

Utkastets § 5-2 Generelle bestemmelser om 
fødselspenger til yrkesaktive 

Ved fødseL ytes det fødseLspenger tiL barnets 
mor dersom hun har vært yrkesaktiv i minst 
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seks av de siste ti månedenefør fødselen. Hun 
må da ha hatt en pensjonsgivende inntekt (se 
§§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis svarer til minst 
halvparten av grunnbeløpet .. 

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da 
det er gitt en ytelse til livsopphold etter kapit
tel 4, 5 eller 6. 

For å ha rett til fødselspenger må medlem
met være borte fra arbeidet, og dermed tape 
pensjonsgivende inntekt. Ved delvis fravær 
fra arbeidet ytes det graderte fødselspenger. 
Det kan ikke ytes graderte fødselspenger før 
fødselen. 

For at faren skal ha rett til fødselspenger, 
må både han og moren fylle vilkårene i første 
ledd. Dessuten må han ha vært i arbeid i 
minst to uker umiddelbart før permisjonen tar 
til. 

Fødselspengene beregnes etter de samme be
stemmelsene som sykepenger fra trygden. Se 
§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 og 4-34. 

Fødselspengene skal ikke ytes med et lavere 
beløp enn engangsstønaden ved fødsel, se 
§ 5-6. 

Merknader 
Utkastet inneholder generelle bestemmel

ser som i dag går fram av folketrygdloven 
§ 3-21 nr. 1 første og fjerde ledd og delvis nr. 
2 og 4. Bestemmelsen i siste ledd er ny og 
innebærer en materiell endring. Lovens § 3-21 
er endret ved lov 15. desember 1989 nr. 90. 
Utvalget har ikke hatt anledning til å innar
beide endringen. 

De gjeldende regler om fødselspenger, in
kludert engangsstønad ved fødsel, finnes i fol
ketrygdloven § 3-21. Denne paragrafen om
handler fødselspenger, herunder engangsstø
nad, til både moren og faren. Bestemmelser 
om fødselspenger er tatt inn i utkastets §§ 5-2 
til 5-4. Utkastets § 5-2 har generelle bestem
melser om fødselspenger. Utkastets§ 5-3 om
handler morens rett til fødselspenger, mens 
utkastets § 5~4 omhandler farens rett. Utkas
tets § 5-5 har bestemmelser om rett til svan
gerskapspenger for gravide kvinner som etter 
bestemmelse i lov eller forskrift må slutte i 
sitt arbeid. Engangsstønaden behandles i ut-
kastets § 5-6. ' 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett omfatter betegnelsen 

«fødselspenger» også engangsstønad etter fol
ketrygdloven§ 3-21 nr. 6. I utkastet blir denne 
betegnelsen imidlertid bare brukt om ytelser 
etter lovens § 3~21 nr. 1 til 5. · 

Folketrygdloven § 3-21 nr. 1 første ledd ly
·der: 

« Ved fødsel ytes fødselspenger til trygdet 
kvinne som har vært ansatt i offentlig eller 

privat tjeneste, har. utøvd selvstendig næring 
eller hatt inntekt utenfor tjenesteforhold som 
nevnt i § 6-4 første ledd nr. 1 bokstav a og b 
i tilsammen minst seks måneder i de siste ti 
måneder før fødselen og herunder vært sikret 
sykepenger. Likt med arbeid som nevnt an
sees tidsrom hvori vedkommende oppebærer 

1 sykepengerh fødselspenger etter nr. 1 til 5 i 
paragrafen er, omsorgspenger etter§ 3-21 A 
nr. 1 til 4 eller dagpenger som nevnt i § 4-1 
bokstava.» 

Bestemmelsen innebærer et krav om yrkes
aktivitet og om at vedkommende har pen
sjonsgivende inntekt. Likt med yrkesaktivitet 
anses tidsrom da vedkommende mottar folke
trygdytelser som er pensjonsgivende inntekt. 
Det sentrale krav i bestemmelsen er derfor at 
den trygdede har pensjonsgivende inntekt. 

Det er etter gjeldende lovforståelse bare de 
som fyller de alminnelige vilkårene for rett til 
sykepenger som er «sikret sykepenger». De 
alminnelige vilkårene for rett til sykepenger 
står i lovens§§ 3-1 til 3-3. Vedkommende må 
ha tapt arbeidsinntekt som nevnt i folketrygd
loven § 6-4 første ledd, jf. § 3-3 første ledd, og 
må ha vært i arbeid i to uker (opptjeningstid), 
jf. § 3-3 nr. 1. 

I folketrygdloven § 3-4 tredje ledd er det i 
dag en bestemmelse om at den trygdede må 
ha en minsteinntekt på 50 prosent av grunn
beløpet for å få rett til sykepenger og fødsels
penger. Kravet om minsteinntekt regnes etter 
gjeldende praksis for å komme inn under de 
alminnelige vilkår for rett til sykepenger. 
Dette kravet må derfor være oppfylt i hele 
seksmånedersperioden for at den trygdede 
skal være sikret fødselspenger etter lovens 
§ 3-21 nr. 1. 

I folketrygdloven§ 3-21 nr. 1 er det ikke noe 
krav om to ukers forutgående opptjeningstid 
for moren for at hun skal få rett til fødselspen
ger. Dersom hun har vært yrkesaktiv med 
rett til sykepenger i til sammen seks av de 
siste ti månedene, kan hun slutte så tidlig som 
fire måneder før fødselen og likevel ha rett til 
fødselspenger. Slik rett kan hun ha fra 12 
uker (60 dager) før fødselen. 

For faren er det imidlertid krav om to ukers 
umiddelbart forutgående opptjeningstid, jf. 
§ 3-21 nr. 4 andre punktum. 

I folketrygdloven § 3-21 nr. 1 tredje ledd er 
det en særbestemmelse for kvinner på norske 
skip i utenriksfart. Vilkåret om arbeidsinntekt 
i minst seks av de siste ti måneder gjelder 
ikke for disse kvinnene. Bestemmelsen lyder 
i dag: 

«Vilkårene i første ledd for rett til fødsels
penger gjelder ikke for trygdet som nevnt i 
§ 3-14.» 

Bestemmelsen er uklart formulert. Folke
trygdloven§ 3-21 første ledd omhandler både 
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en trygdet kvinnes rett til fødselspenger og 
vilkåret om inntektsgivende arbeide i en viss 
periode. 

Denne bestemmelsen svarer til lovens 
§ 3-13 nr. 2 fjerde ledd slik den lød ved inkor
poreringen av syketrygdbestemmelsene i fol
ketrygdloven i 1970. Av Ot.prp. nr. 42 for 
1969-70, side 75, går det fram at bestemmelsen 
svarer til syketrygdloven § 147 nr. 4 og§ 149 
tredje ledd. I kommentarutgaven til syke
trygdloven (Lov om syketrygd med kommen
tarer) av F. Ohldieck, I. Litlere og H. Rygh, 
1960, side 207 og side 432 f. sies det til disse 
bestemmelsene at det avgjørende var at kvin
ner i utenriksfart var trygdet med rett til syke
penger ved nedkomsten. Det gjaldt da altså 
ikke noe krav om forutgående arbeidsinntekt . 
som for vanlige arbeidstakere, jf. syketrygd,lo
ven § 55. I kommentarutgaven heter det: 
«Kvinnelig medlem som er trygdet etter sær
reglene i dette kapitlet, (særreglene om sjø- , 
menn på norske skip i utenriksfart) har ved · 
nedkomst rett til barselpenger uten omsyn til 
varigheten av forutgående medlemskap. Det 
avgjørende er om hun er medlem på det tids
punkt nedkomsten finner sted.» 

Folketrygdloven§ 3-21 nr. 1 siste ledd lyder: 

«Fødselspenger ytes med samme beløp som 
sykepenger, likevel slik at kvinnen kan velge 
utbetaling med 80 pst. av full sats. Valget må 
i tilfelle treffes en gang for alle ved stønadspe
riodens begynnelse. Redusert sats kan ikke 
velges for fødselspenger etter annet ledd. Fød
selspenger ytes for alle dager unntatt lørdager 
og søndager.» 

Etter lovens § 3-21 nr. 1 siste ledd ytes fød
selspenger med samme beløp som sykepen
ger, dvs. 100 prosent av sykepengegrunnlaget 
for arbeidstaker og 65 prosent .av sykepenge
grunnlaget for selvstendig næringsdrivende, 
hvis de sistnevnte ikke har tegnet frivillig til
leggstrygd for sykepenger med . 100 prosent 
dekning. Det har imidlertid ingen betydning 
om det er tegnet trygd for de første fjorten 
dagene, da fødselspenger alltid ytes fra første 
fraværsdag uten ventetid. 

Folketrygdloven § 3-21 nr. 2 første ledd ly
der: 

«Fødselspenger ytes i inntil 120 (150 dager 
med redusert sats) fra det tidspunkt kvinnen 
slutter i arbeid, men høyst i 60 dager før fødse
len. Ved flerbarnsfødsler forlenges stønadspe
rioden med 10 dager (15 dager med redusert 
sats) for hvert barn som fødes utover ett. Ret
ten til fødselspenger etter fødselen er betinget 
av at kvinnen har omsorg for barnet og ikke 
er i arbeid. Har kvinnen ikke omsorg for bar
net, ytes dog fødselspenger etter fødselen un
der fraværet fra arbeidet i inntil 30 dager. 
Under delvis fravær fra arbeidet ytes reåu
serte fødselspenger.» 

Fødselspenger ytes i til sammen 120 dager 
dvs. 24 uker. Ved flerbarnsfødsler forlenges 
perioden med 10 dager for hvert barn mer enn 
ett. Perioden regnes fra det tidspunktet moren 
slutter i arbeid, likevel tidligst fra 12 uker (60 
dager) før fødselen og senest fra fødselstids
punktet. Med visse unntak er det ikke mulig 
å utsette fødselspengeperioden. Vi viser til 
merknadene nedenfor. 

Kvinnen kan ved stønadsperiodens begyn
nelse velge 80 prosent av full dagsats. Dette 
gjelder ikke fødselspenger som ytes. før fødse
len, når svangerskapet fører til at kvinnen må 
slutte i arbeid på grunn av bestemmelser i lov 
eller forskrifter. Se merknadene til utkastets 
§ 5-5. 

Disse kvinnene kan som andrevelgeredu
sert sats for de ordinære fødselspenger som 
ytes etter at barnet er født. 

Bestemmelsene om at en kvinne kan velge 
reduserte fødselspenger, er hjemlet i lovens 
§ 3-21 nr. 2 første ledd om at stønadsperioden 
forlenges fra 120 dager til 150 dager når kvin
nen velger redusert sats. 

Før fødselen er det et ufravikelig krav for 
rett til fødselspenger at vedkommende ikke 
er i arbeid. For moren følger dette av lovens 
§ 3-21 nr. 2 første punktum, som er sitert 
ovenfor. Her kreves det at moren har sluttet 
i arbeid. V ed delvis fravær etter fødselen ytes 
det graderte fødselspenger. Dette følger av 
siste punktum i bestemmelsen. 

Barnefarens rett til fødselspenger er en av0 

ledet og subsidiær rett. Den er betinget av at 
moren har rett til fødselspenger. Farens rett 
til fødselspenger inntrer bare dersom moren 
ikke benytter retten fullt ut. Dette følger av 
lovens§ 3-21 nr. 4 første punktum, som lyder: 

«Gjenopptar kvinner arbeidet etter fødselen 
før hun har tatt ut hele stønadsperioden, skal 
stønad utbetales til faren for den resterende 
del av perioden, men ikke for mer enn 90 
dager (120 dager med redusert sats), eventuelt 
med forlengelse som nevnt i nr. 2 annet punk
tum.» 

Bare dersom barnets mor dør etter fødselen, 
har barnets far en selvstendig rett til fødsels
penger, se § 3-21 nr. 5. 

Når det for øvrig gjelder farens rett til fød
selspenger, viser vi til merknadene til utkas
tets § 5-4. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått å bruke betegnelsen 

«fødselspenger» bare om de løpende ytelser i 
forbindelse med en fødsel. Betegnelsen «fød
selspenger» brukes i dag både som en fellesbe
nevnelse på den løpende ytelsen og engangs
ytelsen ved fødsel, se§ 3-21 nr. 6, og som be
tegnelse på den løpende ytelsen ved fødsel, 
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se lovens § 3-21 nr. 1. Den løpende ytelsen 
betegnes også «kontantstønad i form av fød
selspenger». 

Utvalget mener at «kontantstønad» ikke er 
en heldig betegnelse på den løpende ytelsen 
ved fødsel, da de fleste ytelser fra trygden 
ytes i form av kontantstønad i motsetning til 
naturalstønad. 

I utkastets § 5-2 har utvalget tatt inn gene
relle bestemmelser om rett til fødselspenger. 

Av utkastets første ledd går det fram at ret
ten til fødselspenger avhenger av en viss yr
kesaktivitet. Kvinnen må ha vært yrkesktiv i 
minst seks av de ti siste månedene før fødse
l~n. Fødselspengene skal således primært er
statte tap av arbeidsinntekt på grunn av fødse
len. 

Videre er det et vilkår for rett til fødselspen
ger at medlemmet har hatt en inntekt som på 
årsbasis svarer til mins't halvparten av grunn
beløpet. Forslaget er i samsvar med gjeldende 
rett, se lovens § 3-21 nr. 1 første ledd. 

Av utkastets andre ledd går det fram at tids
rom med ytelser etter kapitlene 4 (sykepen
ger), 5 (fødselspenger osv.) og 6 (dagpenger 
under arbeidsløshet) likestilles med yrkesakti
vitet. Bestemmelsen svarer til gjeldende rett, 
se lovens § 3-21 nr. 1 første ledd. 

Etter utkastets tredje ledd første punktum 
er det et vilkår for rett til fødselspenger at 
medlemmet er borte fra arbeidet og har tapt 
pensjonsgivende inntekt. Forslaget svarer til 
gjeldende rett, se lovens § 3-21 nr. 2 første 
ledd. Vilkåret om at kvinnen skal ta seg av 
barnet, er ikke aktuelt før fødselen, og det er 
derfor ikke tatt inn i utkastet her, som skal 
omhandle generelle bestemmelser om fød
selspenger. 

Av utkastets tredje ledd andre og tredje 
punktum går det fram at det ved delvis fravær 
fra arbeidet etter fødselen skal ytes graderte 
fødselspenger. Før fødselen ytes det ikke gra
derte fødselspenger. Forslaget svarer til gjeld
ende rett, se folketrygdloven§ 3-21 nr. 2 første 
ledd. 

Etter utkastets fjerde ledd avhenger farens 
rett til fødselspenger av at både han og moren 
fyller vilkåret etter forslagets første ledd, dvs. 
at begge må fylle de krav til yrkesaktivitet 
som er satt i dette leddet. Dessuten må faren 
være yrkesaktiv på permisjonstidspunktet. 
Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende 
rett, se lovens § 3-21 nr. 4, som er gjengitt i 
merknadene til utkastets § 5-4. 

Utkastets femte ledd gjelder beregningen av 
fødselspengene. Da fødselspengene i dag be
regnes etter de samme reglene som sykepen
ger, har utvalget funnet det hensiktsmessig å 
vise til sykepengekapitlet. Det er ikke nød
vendig å gjenta disse beregningsbestemmel
sene her. 

I utkastets sjette ledd har utvalget foreslått 
en ny bestemmelse med et minstenivå for fød
selspengene. Fødselspengene skal ikke ytes 
med et lavere beløp enn engangsstønaden ved 
fødsel. I dag er bestemmelsene om engangs
stønad slik at det ytes engangsstønad i den 
utstrekning denne stønaden overstiger de løp
ende fødselspenger, se lovens § 3-21 nr. 6. 
Utvalget mener det er enklere at alle som er 
yrkesaktive, får rett til løpende fødselspenger, 
og at engangsstønaden forbeholdes dem som 
ikke har rett til fødselspenger. 

Utkastets § 5-3 Stønadsdager for moren 
Fødselspenger ytes i til sammen 120 stønads

dager. Ved flerbarnsfødsler blir stønadsperio
den 10 dager lengrefor hvert barn mer enn ett. 

Når stønadsperioden begynner, kan moren 
velge 80 prosent av full dagsats, og får da 
fødselspenger i 150 stønadsdager. Ved fler
barnsfødsler blir stønadsperioden 15 dager 
lengre for hvert barn mer enn ett. 

Før fødselen kan det ytes fødselspenger i 
opptil 60 stønadsdager. 

Det er et vilkår for morens rett til fødsels
penger etter fødselen at hun tar seg av bar
net. Dette vilkåret gjelder Likevel ikke de første 
30 stønadsdagene etter fødselen. 

Dersom moren etter fødselen får rett til syke
penger etter § 4-12, utsettes den gjenværende 
del av stønadsperioden forfødselspenger. Stø
nadsperioden kan utsettes også når barnet er 
innlagt i en helseinstitusjon e.l. Fødselspenger 
ytes ikke etter at barnet har fylt ett år. 

Merknader 
I utkastets § 5-3 har utvalget samlet de sær

lige regler som gjelder for fødselspenger til 
moren. Bestemmelsene svarer til den gjeld
ende lovs § 3-21 nr. 2. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-21 nr. 2 første ledd er 

gjengitt i merknadene til utkastets § 5-2. 
Etter den nevnte bestemmelse ytes det i 

forbindelse med en fødsel fødselspenger i 120 
dager (24 uker). Ved stønadsperiodens begyn
nelse kan moren velge 80 prosent av full dag
sats. Stønadsperioden forlenges da til 150 da
ger (30 uker). Ved flerbarnsfødsler forlenges 
stønadsperioden for hvert barn mer enn ett 
med 10 dager (2 uker), eller med 15 dager (3 
uker), når moren har valgt 80 prosent av full 
dagsats. Stønadsperioden starter når moren 
slutter i arbeid, men tidligst 60 dager (12 uker) 
før fødselen. 

For stønadsmottakeren har retten til å ta ut 
reduserte fødselspenger ingen reell betyd
ning. Den totale utbetaling er den samme, og 
permisjonstiden utvides ikke, siden § 31 nr. 3 
i arbeidsmiljøloven gir rett til ett års permi-
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sjon ved fødsel. En periode på 150 stønadsda
ger med redusert sats innebærer dekning i 30 
uker. 

Fødselspenger ytes for alle dager unntatt 
lørdag og søndag. 

Det er et hovedkrav at stønadsmottakeren 
tar seg av barnet. For faren er dette kravet 
ufravikelig, jf. lovens § 3-21 nr. 4. Moren får 
imidlertid fødselspenger i 30 dager (seks uker) 
etter fødselen selv om hun ikke tar seg av 
barnet. Denne bestemmelsen henger sammen 
med at arbeidsmiljøloven§ 31 nr. 1 andre ledd 
bestemmer at moren skal ha permisjon de 
første seks ukene etter fødselen. 

Folketrygdloven§ 3-21 nr. 3 første til tredje 
ledd har bestemmelser om forholdet mellom 
fødselspenger og sykepenger i fødselsperio
den. Bestemmelsen lyder: 

«Ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom 
faller retten til fødselspenger bort og erstattes 
av sykepenger. Tidsrom hvor det utbetales 
sykepenger går til fradrag i stønadsperioden 
for fødselspenger, jfr. likevel annet og tredje 
ledd. Når tidsrom med sykepenger går til fra
drag i stønadsperioden for fødselspenger, skal 
sykepenger for det tidsrom som svarer til den 
gjenværende del av fødselspengeperioden, 
ytes med det samme beløp som fødselspen
gene. 

En kvinne som før fødselen blir arbeidsufør 
på grunn av sykdom mens hun ennå er i ar
beid, har rett til sykepenger etter vanli~e reg
ler fram til fødselen. Slike tidsrom gar ikke 
til fradrag i fødselspengeperioden. 

Dersom kvinnen etter fødselen er helt avs
kåret fra å dra omsorg for barnet på grunn av 
egen sykdom, faller retten til fødselspenger 
bort og erstattes av sykepenger. Fødselspen
gene tar igjen til å løpe fra og med den dag 
arbeidsuførheten opphører. Også dersom bar
net er innlagt i helseinstitusjon e.l. kan retten 
til fødselspenger utsettes.» 

. Etter gjeldende rett faller altså fødselspen
gene bort ved arbeidsuførhet på grunn av syk
dom, og erstattes av sykepenger. Fødselspen
geperioden forkortes imidlertid tilsvarende. 
Som regel kan fødselspengeperioden ikke ut
settes. Sykepengene skal utgjøre samme beløp 
som fødselspengene. I realiteten innebærer 
dette at dersom kvinnen etter fødselen blir 
arbeidsufør, får hun utbetalt den samme 
ytelse som ellers, men hun bruker delvis opp 
retten til sykepenger fra trygden i 250 stønads
dager. Hver virkedag da hun regnes som ar
beidsufør, likestilles med en stønadsdag med 
sykepenger fra trygden. Sykepengedager og 
fødselspengedager brukes opp samtidig. 

Hjemmelen til å yte sykepenger til en 
kvinne som har fødselspermisjon, må være 
lovens§ 3-21 nr. 3 første ledd første punktum. 
Utvalget kan ikke se at lovens alminnelige 
bestemmelser om rett til sykepenger hjemler 
sykepenger til en person som har permisjon 

og således ikke er yrkesaktiv og ikke har tapt 
arbeidsinntekt. Bestemmelsen i lovens § 3-18 
om sykepenger til såkalte inaktive er i realite
ten en bestemmelse om rett til sykepenger 
etter inaktive perioder, ikke i inaktive perio
der. 

Spørsmålet er også ut fra hvilke kriterier 
man skal vurdere om det foreligger arbeidsu
førhet. Ikke alle sykdommer og skader medfø
rer automatisk arbeidsuførhet. Arbeidsufør er 
man i folketrygdlovens forstand når man ikke 
er i stand til å skaffe seg arbeidsinntekt fordi 
man har en sykdom eller skade, eller på grunn 
av nødvendig behandling eller tilstander som 
nevnt i lovens § 3-2. 

Det har neppe vært meningen at spørsmålet 
om det foreligger arbeidsuførhet, skal vurde
res ut fra kvinnens evne til å ta seg av bar
net. Dersom hun ikke klarer dette, har hun 
nemlig rett til å få utsatt fødselspengeperio
den. Det må derfor antas at spørsmålet om 
arbeidsuførhet skal vurderes ut fra kvinnens 
evne til å utføre et arbeid i en jobb som hun 
faktisk ikke skal utføre fordi hun har permi
sjon. 

Tidsrom med sykepenger før fødselen trek
kes ikke fra fødselspengeperioden dersom 
moren var i arbeid da arbeidsuførheten opp
stod, se § 3-21 nr. 1 andre ledd. 

Etter§ 3-21 nr. 3 tredje ledd kan fødselspen
geperioden som nevnt utsettes hvis kvinnen 
på grunn av sykdommen er helt ~vskåret fra 
åta seg av barnet. Kvinnen får da rett til syke
penger samtidig som hun kan utsette stønads
perioden for fødselspenger. Sykepengene skal 
i disse tilfellene beregnes etter de vanlige be
stemmelsene for sykepenger. , Særregelen i 
§ 3-21 nr. 3 første ledd skal da ikke anvendes. 

Også når barnet er innlagt i helseinstitusjon, 
kan kvinnen også få utsatt stønadsperioden 
for fødselspenger. Hun har da ikke rett til 
noen ytelse til livsopphold fra folketrygden, 
og må enten klare seg uten inntekt eller gå 
tilbake til jobben. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv 03-21/03-21 A 
er forholdet mellom fødselspenger og syke
penger nærmere omtalt på side 6 (10/87): 

«Til § 3-21 nr. 3. , 
Forholdet mellom sykepenger og fødselspenger 

Dersom kvinnen er arbeidsufør på grunn av 
sykdom, faller retten til fødselspenger bort og 
erstattes av sykepenger. 

Det kan tenkes tilfeller hvor kvinnen fyller 
vilkårene i § 3-21 nr. 1 men ikke har krav på 
sykepenger - fordi hun allerede har mottatt 
sykepenger i 250 dager, jf. § 3-12 nr. 2. Fordi 
fødselspengene i dette tilfelf e ikke kan erstat
tes av sykepenger, noe som etter lovens ord
lyd er en forutsetning for at fødselspengene 
skal falle bort, skal hun ha fødselspenger i 
lovbestemt utstrekning. 

Mottar kvinnen attføringspenger under me-
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disinsk behandling og ikke fyller vilkårene · i 
§ 3-21 nr. 1, vil hun i tillegg ha rett til engangs
stønad etter § 3-21 nr. 6, jf. kommentarene 
nedenfor til denne bestemmelsen. 

I henhold til nr. 3 første ledd, annet punk
tum går tidsrom hvor det utbetales sykepen
ger ti1 fradrag i fødselsperioden. Fra dette er 
det gitt unntak i nr. 1 annet og tredje ledd: 

Annet ledd 
Dersom arbeidsuførheten oppstår «før fød

selen• og mens kvinnen «ennå er i arbeid» 
har hun rett til sykepenger frem til fødselen. 
Disse sykepengene går ikke til fradrag i fød
selspengeperioden. 

Tredje ledd 
Det gis her to muligheter for å utsette fød

selspengeperioden: 
- kvinnen må være «helt avskåret fra å dra 

omsorg for barnet på grunn av egen syk
dom», eller 

- «barnet er innlagt i helseinstitusjon e.l.». 
Ved det første alternativet mottar moren 

sykepenger i den perioden fødselspengene 
utsettes. 

Ved det andre alternativet kan moren enten 
være i arbeid mens barnet er innlagt, eller hun 
kan være hos barnet i institusjonen (e.l.). Hvis 
hun er hos barnet kan hun evt. ha krav på 
sykepenger i henhold til § 3-23 nr. 1. 

Etter tredje ledd siste punktum «kan retten 
til fødselspenger også utsettes». Det er altså 
ikke en slcal-bestemmelse. Dersom moren er 
i arbeid eller har rett til sykepenger etter 
§ 3-23 vil det være fordelaktig å utsette fød
selspengene. Dersom moren oppholder seg 
ved sykehuset uten å ha rett til sykepenger 
etter § 3-23 kan hun være best tjent med at 
fødselspengeperioden ikke utsettes.» 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets før ste ledd ytes det fødsels

penger i 120 hele stønadsdager. Forslaget er i 
samsvar med den gjeldende lovs § 3-21 nr. 2 
første ledd. 

Utkastets første ledd andre punktum hand
ler om flerbarnsfødsler. Ved flerbarnsfødsler 
forlenges stønadsperioden med 10 stønadsda
ger for hvert barn mer enn ett. Forslaget sva
rer til gjeldende rett, se lovens § 3-21 nr. 2 
første ledd andre punktum. 

Utkastets andre ledd handler om rett til ut
videt stønadsperiode ved 80 prosent stønads
nivå. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Etter utkastets tredje ledd har moren rett til 
fødselspenger i opptil 60 dager (12 uker) før 
fødselen. Det er i samsvar med folketrygdlo
ven § 3-21 nr. 2 første ledd første RUnktum. 

Utkastetsfjerde ledd inneholder vilkåret om 
at moren må ta seg av barnet for å få rett til 
fødselspenger. Unntak gjelder for rett til fød
selspenger i de 30 første stønadsdagene etter 
fødselen. Forslaget svarer til gjeldende rett, 
se lovens § 3-21 nr. 2 første ledd tredje og 
fjerde punktum. 

I dag bruker loven uttrykket «omsorg for 
barnet». Ordet «omsorg» brukes i svært mange 
forskjellige betydninger i folketrygdloven i 
dag. Omsorgsbegrepet er nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets kapittel 8 om over
gangsstønad til enslig mor eller far. Utvalget 
har bestemt at ordet «omsorg» i den nye loven 
bare skal brukes i uttrykkene «daglig omsorg» 
eller «aleneomsorg», som skal bety det å ha 
barnet boende hos seg til daglig. Utvalget fo
reslår derfor i utkastets fjerde ledd å nytte 
formuleringen «tar seg av .barnet» i stedet for 
«har omsorgen for barnet», Det har ikke vært 
hensikten å gjøre noen materiell endring. 

Utkastets femte ledd omhandler de situasjo
ner da stønadsperioden for fødselspenger kan 
utsettes. Hovedregelen er at denhe ,perioden 
ikke kan utsettes når den har begynt. Når 
moren på grunn av egen sykdom eller skade 
er helt ute av stand til å ta seg av barnet, kan 
stønadsperioden likevel utsettes. Dette følger 
av henvisningen til utkastets § 4-12, som gjel
der sykepenger i stønadsperioden for fødsels
penger. Også når barnet er i en helseinstitu
sjon e.l., gis det utsettelse. Utkastet er så langt 
i samsvar med gjeldende rett, se lovens§ 3-21 
nr. 3. 

Etter lovens § 3-21 nr. 3 første ledd faller 
fødselspengene bort og erstattes av sykepen
ger når medlemmet blir syk i stønadsperioden 
for fødselspenger. Tidsrom med sykepenger 
går etter gjeldende rett til fradrag når moren 
blir arbeidsufør i stønadsperioden for fødselse
penger, som derfor blir tilsvarende kortere. 
Etter denne bestemmelsen bruker en trygdet 
opp både fødselspengedager og sykepengeda
ger. Unntak fra denne regelen har man i§ 3-21 
nr. 3 andre ledd, der det er bestemt at tidsrom 
med sykepenger før fødselen ikke fører til 
redusert antall dager med fødselspenger hvis 
kvinnen var i arbeid da hun ble arbeidsufør. 

Utvalget har kommet til at det etter fødselen 
er liten grunn til at moren skal kunne få syke
penger fordi hun er arbeidsufør. Hun bør da 
ikke vurderes i forhold til det arbeidet som 
hun likevel har permisjon fra. Sykepengene 
erstatter i dette tilfellet ikke en inntekt som 
er tatt bort, men fødselspengene, som er på 
samme nivå som sykepengene. Den eneste 
virkning ser ut til å være at antallet fødsels
pengedager og antallet sykepengedager redu
seres samtidig. Utvalget har derfor kommet 
til at moren ikke bør ha rett til sykepenger i 
stønadsperioden for fødselspenger etter fødse
len, unntatt når hun på grunn av sykdom eller 
skade er helt ute av stand til å ta seg av bar
net. Også den gjeldende lov gjør forskjell på 
tiden før og etter fødselen. Bestemmelser om 
sykepenger i fødselspengeperioden er tatt inn 
i utkastets § 4-12. 
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Utkastets § 5-4 Stønadsdager for faren 
Faren har rett tiL fødselspenger dersom mo

ren ikke nytter retten til fødselspenger helt ut 
og faren tar seg av barnet. Moren må gjen
oppta arbeidet eller være forhindret fra å ta 
seg av barnet på grunn av sykdom, skade el
ler lyte. 

Dersom moren bare delvis gjenopptar arbei
det og mottar graderte fødselspenger, kan det 
ytes graderte fødselspenger også til faren i 
samme tidsrom. 

Foreldrene kan til sammen ta ut det antall 
stønadsdager som er nevnt i § 5-3 første og 
andre ledd. Faren kan ikke ta ut mer enn 90 
stønadsdager, eller 120 stønadsdager med 80 
prosent av fuU dagsats. 

Dersom moren dør i løpet av de første 24 
ukene etter fødselen, har faren rett til fødsels
penger uten de begrensninger som er nevnt i 
tredje ledd andre punktum. Dette gjelder i den 
utstrekning moren ikke hadde nyttet sin rett 
til fødselspenger. Farens rett til fødselspenger 
etter leddet her gjelder selv om moren ikke 
hadde rett til fødselspenger. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven§ 3-21 nr. 

4 og 5 om fødselspenger til barnets far. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-21 nr. 4 lyder: 

«Gjenopptar kvinnen arbeidet etter fødselen 
før hun har tatt ut hele stønadsperioden, skal 
stønad utbetales til faren for den resterende 
del av perioden, men ikke for mer enn • 90 
dager (120 dager med redusert sats), eventuelt 
med forlengelse som nevnt i nr. 2 annet punk
tum. Dette gjelder bare dersom faren på grunn 
av omsorg for barnet ikke er i arbeid i denne 
perioden1 og han fyller vilkårene i nr. 1 første 
ledd og ae alminnelige vilkår for rett til syke
penger etter dette, kapitlet. Dersom faren har 
aelvis permisjon for å ha omsorgen for bar
net, får han reduserte fødselspenger. 

Dersom moren har .gjenopptatt arbeidet del
vis og har reduserte -fødselspenger, ytes det 
reduserte fødselspenger til faren såfremt han 
fyller vilkårene i foregående ledd. Fødsels
penger til faren skal i slike tilfelle ikke utgjøre 
større del enn det som svarer til reduksjonen 
i morens fødselspenger. 

Bestemmelsen i første ledd kommer tilsva
rende til anvendelse dersom kvinnen er helt 
avskåret fra å dra omsorg for barnet på grunn 
av egen sykdom, jfr. nr. 3 tredje ledd.» 

Som nevnt i merknadene til § 5-2 er farens 
rett til fødselspenger subsidiær dvs. avhengig 
av at moren har rett til fødselspenger og ikke 
helt ut har benyttet sin rett. Dette fører til at 
faren alltid vil ha 30 dager kortere stønadspe
riode enn moren, fordi hun alltid må ta permi
sjon i 30 dager (seks uker) umiddelbart etter 
fødselen, se arbeidsmiljøloven§ 31 nr. 1 andre 
ledd. For sikkerhets skyld er det likevel i fol-

ketrygdloven tatt inn en bestemmelse om at 
stønadstiden maksimum er 90 dager for faren. 
Dette er altså 30 dager mindre enn moren har 
rett til. Forskjellen er den samme ved valg av 
redusert sats. 

Faren får rett til fødselspenger både når 
moren gjenopptar arbeidet, og .hvis hun på 
grunn av sykdom helt er avskåret fra å ta seg 
av barnet. I det sistnevnte tilfellet får moren 
sykepenger (se § 3-21 nr. 3), mens faren altså 
får fødselspenger hvis han tar fri fra arbeidet 
for å ta seg av barnet. 

Farens rett til fødselspenger er nærmere 
omtalt i Rikstrygdeverkets rundskriv 03-21/ 
03-21 A av 28. oktober 1987, side 8 f. (10/87): 

«Til § 3-21 nr. 4 . 
Farens rett til fødselspenger. 

Nr. 4 første ledd: 

For at faren skal kunne få fødselspenger må 
kvinnen gjenoppta «arbeidet». Dersom hun 
begynner på noe annet enn «arbeidet» (f.eks. 
skolegang eller ferie), får faren ikke rett til 
fødselspenger. 

I .nr. 4 første ledd heter det: « .. før hun har 
tatt ut hele stønadsperioden, ... » og « ... for den 
resterende del av perioden, ... ». Det er således 
et vilkår at moren har rett til fødselspenger 
etter nr. 1 for at faren skal kunne få fødsels
penger. Det er videre forutsatt at kvinnen tar 
ut fødselspengene i de første 30 dager etter 
fødselen slik hun har plikt til etter arbeidsmil
jølovens§ 31 nr. 1 annet ledd. Faren kan der
for bare ta ut fødselspenger i inntil 90 dager 
(evt. med forlengelse ved flerbarnsfødsel). 

For å få fødselspenger må faren være fra
værende fra arbeidet for å dra omsorg for bar
net. 

Nr. 4 tredje ledd 
Tredje ledd gir anvisning på at faren kan få 

fødselspengene utbetalt til seg dersom kvin
nen er helt avskåret fra å ta omsorg for barnet 
på grunn av egen sykdom. Alle de vilkår som 
er oppstilt i nr. 4 første ledd må være oppfylt 
for at faren skal kunne få rett til fødselspen
gene. Dersom disse vilkårene er oppfylt, får 
moren sykepenger, faren fødselspengene og 
fødselspengeperioden utsettes ikke. 

Også her må begrensnin~en om • at faren 
bare kan få fødselspenger 1 inntil 90 dager 
(evt. med forlengelse ved flerbarnsfødsel) som 
utgangspunkt gjelde, jf. kommentarene til 
første 1edd ovenfor. Hvis kvinnen er arbeidsu
før allerede på fødselstidspunktet slik at hun 
er helt avskåret fra å dra omsorg for barnet i 
de første seks uker etter fødselen, må imidler
tid barnets far - etter omstendighetene kunne 
ta ut hele den resterende del av fødselspenge
perioden. Dette korresponderer med de rettig
heter faren har dersom moren dør, jf. § 3-21 
nr. 5.» 

Gjenopptar moren arbeidet delvis, kan det 
ytes reduserte fødselspenger til begge. Farens 
fødselspenger skal da maksimalt svare til re
duksjonen i morens fødselspenger. Loven er 
noe uklar. Det er her snakk om en reduksjon 
i tid. 
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Fødselspengene til faren beregnes alltid av 
hans eget sykepengegrunnlag. Ytelsene til en 
far kan således bli . høyere eller lavere enn 
ytelsene til en mor. 

Lovens § 3-21 nr. 5 lyder: 

«Dersom en kvinne dør i løpet av de første 
24 uker etter fødselen, skal barnets far ytes 
fødselspenger i inntil 120 dager (150 dager 
med redusert sats), eventuelt med forlengelse 
som nevnt i nr. 2 annet punktum. Bestemmel0 

sene i nr. 4 første ledd annet og tredje punk
tum gjelder tilsvarende. 

Dersom kvinnen selv hadde rett til fødsels
penger, kan ytelser som er utbetalt til henne 
og ytelser til barnets far til sammen ikke til
stås for lengre tid enn 120 dager (150 dager 
med redusert sats), eventuelt med forlengelse 
som nevnt i nr. 2 annet punktum.» 

Etter første ledd får barnets far rett til fød
selspenger i 120 dager hvis moren dør i løpet 
av de første 24 ukene etter fødselen. Stønads
perioden er altså den samme som for moren. 
Det er imidlertid ingen forutsetning at moren 
hadde rett til fødselspenger. Det er tilstrekke
lig at faren fyller vilkårene etter § 3-21 nr. 1. 
(Se merknadene til utkastets § 5-2.) Hadde 
moren rett til fødselspenger som hun delvis 
har benyttet, reduseres farens rett tilsvarende. 
Samlet antall stønadsdager for moren og faren 
må ikke overstige på 120 stønadsdager, eller 
150 stønadsdager med redusert sats. 

Farens rett til fødselspenger hvis kvinnen 
dør, er nærmere omtalt i Rikstrygdeverkets 
rundskriv 03-21/03-21 A, side 9. 

«Til § 3-21 nr. 5 
Utbetaling av fødselspenger hvis kvinnen dør 

Til nr. 5 første ledd: 
Farens rett til fødselspenger dersom moren 

dør i løpet av de første 24 uker etter fødselen, 
forutsetter ikke at moren fylte vilkårene for 
rett til fødselspenger. Det er således tilstrek
kelig at faren fyller de vilkår som er nevnt i 
nr. 1, ikke er i arbeid i perioden og har om
sorg for barnet, jf. nr. 4 annet og tredje punk
tum. 

Paragraf 3-21 nr. 5 inneholder ingen henvis
ning til § 3-21 nr. 3. En må likevel anta at 
både nr. 3 første og tredje ledd får anvendelse 
ved farens rett til fødselspenger. Dette frem
går av forarbeidene til endringer i § 3-21 (Ot. 
prp. nr. 12 (1985-86)). 

Dersom faren blir arbeidsufør faller således 
retten til fødselspenger bort og erstattes av 
sykepenger som går til fradrag i støandsperio
den for fødselspenger. 

Dersom faren på grunn av sykdom er helt 
avskåret fra å dra omsorg for barnet, utsettes . 
fødselspengeperioden i samsvar med nr. 3 
tredje ledd. Likeledes kan fødselspengeperio
den utsettes dersom barnet er innlagt i helse
institusjon e.l.» 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd sies det at faren har 

rett til fødselspenger dersom moren ikke nyt-

ter retten til fødselspenger helt ut og gjenopp
tar arbeidet, eller er forhindret fra å ta seg av 
barnet pa grunn av sykdom, skade eller lyte. 
Det er satt som vilkår at faren tar seg av bar
net. Forslaget svarer til gjeldende rett, se lo
vens§ 3-21 nr. 4. Vilkårene her kommer i til
legg til de generelle vilkårene i utkastets§ 5-2. 

I den gjeldende lovs§ 3-21 nr. 4 andre punk
tum heter det at faren for det første må fylle 
vilkårene i § 3-21 nr. 1 om forutgående ar
beidsinntekt i en viss periode for å få rett til 
fødselspenger. Dette vilkåret har utvalget tatt 
med som et generelt vilkår for rett til fødsels
penger i utkastets § 5-2, som gjelder for både 
moren og faren. · 

Dessuten heter det i den gjeldende lovs 
§ 3-21 nr. 4 at faren må fylle de alminnelige 
vilkår for rett til sykepenger etter kapittel 3. 
Dette siste vilkåret gjelder ikke for moren. 
De alminnelige vilkår for rett til sykepenger 
finnes i dag i lovens §§ 3-1 til 3-3, og er om
talt i merknadene til § 5-2. 

Utkastets andre ledd gjelder graderte fød
selspenger, og svarer til lovens § 3-21 nr. 4 
andre ledd. 

Etter praksis er det et vilkår for farens rett 
til fulle fødselspenger at barnets mor har hatt 
heltidsarbeid. Dersom moren har hatt deltids
arbeid, har faren bare rett til graderte fødsels
penger. Dette gjelder også dersom moren går 
over i heltidsarbeid etter fødselen, men hadde 
deltidsarbeid før fødselen. Faren har bare rett 
til halve fødselspenger dersom moren har en 
halvdagsjobb og går tilbake til denne jobben 
etter fødselen. Det gjelder selv om faren har 
hel permisjon fra sitt arbeid. Denne praksis 
er etter utvalgets mening neppe i samsvar 
med lovens ordlyd og intensjon. Etter utval
gets mening har faren rett til fødselspenger 
når moren fyller vilkårene i§ 5-2 om forutgå
ende yrkesaktivitet. Dersom vilkårene for rett 
til fødselspenger først er oppfylt, sondres det 
ikke mellom heltid og deltid. 

Utvalget legger til grunn at dersom moren 
før fødselen hadde deltidsstilling og går til
bake til den etter fødselen, så har hun «gjen
opptatt arbeidet». Faren får dermed retten til 
fødselspenger overført til seg. Størrelsen på 
disse fødselspengene vil da bare avhenge av 
hans sykepengegrunnlag, og av om han er 
helt eller delvis borte fra arbeidet for å ta seg 
av barnet. 

Også dersom moren har heltidsarbeid etter 
fødselen, men bare hadde deltid før fødselen, 
mener utvalget at faren har rett til graderte 
fødselspenger. Det er bare i de tilfellene der 
moren delvis gjenopptar sitt tidligere arbeid, 
at farens stønad blir tilsvarende gradert. 

Utkastets tredje ledd presiserer at moren og 
faren til sammen bare kan ta ut samme antall 
stønadsdager som moren alene, og at fødsels-
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penger til faren kan ytes i 90 stønadsdager. 
Dette gjelder også i dag og framgår av § 3-21 
nr. 4 første ledd første punktum. 

Utkastets tredje ledd andre punktum om
handler rett til et utvidet antall stønadsdager 
dersom moren eller faren har valgt redusert 
stønadssats pr. dag. Forslaget svarer til gjeld
ende rett. 
. Utkastets fjerde ledd gjelder barnefarens 

rett til fødselspenger dersom barnemoren dør 
etter fødselen. Forslaget svarer til gjeldende 
rett, se lovens § 3-21 nr. 5. 

Utkastets § 5-5 Svangerskapspenger 
En kvinne har rett til svangerskapspenger 

dersom hun etter bestemmelser i lov eller for
skrifter må slutte å arbeide fordi hun er gra
vid, og det ikke er mulig å omplassere henne 
til annet arbeid. 

Fraværet under svangerskapet må medføre 
tap av arbeidsinntekt. Før fraværet må med
lemmet ha hatt en pensjonsgivende inntekt 
som på årsbasis svarer til minst halvparten 
av gr-unnbeløpet. Hun må ha vært i arbeid i 
minst to uker (opptjeningstid, se § 4-3) umid
delbart før fraværet. 

Svangerskapspengene beregnes etter de 
samme bestemmelsene som sykepenger fra 
trygden. Se §§ 4-8, 4-9, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 
og 4-34. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven§ 3~21 nr. 

1 andre ledd og nr. 2 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-21 nr. l andre ledd ly

der; 

«Rett til fødselspenger har også kvinne som 
etter særskilt bestemmelse i lov eller forskrift 
må slutte i arbeid pga. svangerskapet før vil
kårene i første ledd om yrkesaktivitet m.v. før 
fødselen er oppfylt. Det er et vilkår at omplas
sering til annet høvelig arbeid innen samme 
bedrift ikke har kunne foretas. Videre må de 
alminneli~e vilkår for rett til sykepenger være 
oppfylt pa det tidspunkt kvinnen slutter i ar
beid.» 

Etter denne bestemmelsen får kvinner som 
etter gjeldende lovgivning må slutte i arbeid 
på grunn av svangerskapet, rett til fødselspen
ger selv om de ikke har vært yrkesaktive i 
seks av ti siste måneder før fødselen. Det kre
ves imidlertid yrkesaktivitet i minst to uker 
før fratreden. Dette følger av at det stilles krav 
om at kvinnen ved fratreden fyller de almin
nelige vilkårene for rett til sykepenger, jf. 
omtale i merknadene til § 5-2. 

Folketrygdloven § 3-21 nr. 2 andre ledd ly
der: 

«Kvinne som nevnt i nr. 1 annet ledd ytes 
fødselspenger fra det tidspunkt hun må slutte 
i arbeid og fram til fødselen. Fødselspenger 
utbetalt i dette tidsrommet går ikke til fradrag 
i fødselspenger etter første 1edd.» 

Etter§ 3-21 nr. 2 andre ledd ytes det fødsels
penger fra kvinnen slutter i arbeidet til fødse
len. Fødselspenger etter disse bestemmelsene 
fører ikke til reduksjon av fødselspengeperio
den eller av ytelsene etter de vanlige reglene 
for fødselspenger. 

Fra fødselen ytes det fødselspenger etter 
§ 3-21 nr. 1 første ledd. Se merknadene til ut
kastets §§ 5-2 og 5-3. 

Tidsrom med fødselspenger etter § 3-21 nr. 
1 andre ledd regnes med når yrkesaktivitet 
etter § 3-21 nr. 1 første ledd skal vurderes. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er hensiktsmessig at stø

nad til kvinner som må slutte i sitt arbeid fordi 
de er gravide, får en annen benevnelse enn 
fødselspenger. Dager med slik stønad kommer 
i tillegg til antall stønadsdager med fødsels
penger etter de alminnelige bestemmelsene 
om fødselspenger. Det gjelder dessuten lemp
ligere inngangsvilkår for rett til fødselspenger 
i slike tilfeller. Utvalget foreslår å .kalle denne 
stønaden for svangerskapspenger. 

Utkastets første ledd er en personkretsbe
stemmelse. Den gjelder kvinner som etter lov 
eller forskrift må slutte i sitt arbeid på grunn 
av graviditet. Det er dessuten et vilkår at hun 
ikke kan omplasseres til annet arbeid. Be
stemmelsen svarer til den gjeldende lovs 
§ 3-21 nr. 1 andre ledd. 

Utkastets andre ledd har vilkår om at inn
tekten på årsbasis på være minst 50 prosent 
av grunnbeløpet, og at kvinnen må ha tapt 
arbeidsinntekt på grunn av svangerskapet. 
Videre er vilkåret om to ukers opptjeningstid 
tatt inn. Forslaget svarer til gjeldende rett, se 
henvisningen i siste punktum i § 3-21 nr. 1 
andre ledd om de alminnelige vilkår for rett 
til sykepenger. Utvalget mener det er praktisk 
at disse vilkårene går klart fram av lovteksten. 
Spesielt gjelder dette vilkåret om to ukers 
yrkesaktivitet. 

Utkastets tredje ledd gjelder beregningen av 
svangerskapspengene. Utvalget foreslår at det 
blir vist til bestemmelsene om sykepenger, 
da det er disse bestemmelsene som gjelder i 
dag ved beregningen av fødselspenger. 

Utkastets § 5-6 Engangsstønad ved fødsel 
Til et medlem som føder barn, men ikke har 

rett til fødselspenger, ytes det en engangsstø
nad for hvert barn. 

Stortinget fastsetter engangsstønadens stør
relse. 
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Dersom moren dør i forbindelse med fødse, 
len, får faren rett til engangsstønaden såfremt 
den ikke allerede er utbetalt til moren. Det er 
et vilkår for farens rett til engangsstønad ·at 
han ikke mottar fødselspenger etter § 5,4, og 
at han har den daglige omsorgen for barnet. 

Hvis medlemmet mottar sykepenger, blir 
engangsstønaden redusert med sykepenger 
som er utbetalt etter fødselen. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 3,21 

nr. 6. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3,21 nr. 6 lyder i dag: 

«Til trygdet kvinne som ikke fyller vilkå, 
rene for rett til fødselspenger etter nr. 1, ytes 
ved fødselen engangsstønad som fastsettes av 
Stortinget. Ved flerbarnsfødsler utgjør støna, 
den det fastsatte beløpet multiplisert med an, 
tall barn som er født. Dersom kvinnen mottar 
sykepenger, ytes engangsstønaden bare i den 
utstreknmg den overstiger sykepenger utbe, 
talt etter fødselen. 

Til kvinne som fyller vilkårene i nr. 1, ytes 
engangsstønad. etter første ledd i den u tstrek, 
ning den overstiger utbetalte fødselspenger 
etter nr. · 1 til nr. 5 og sykepenger etter nr. 3 
første og tredje ledd. 

Dersom kvinnen dør i forbindelse med fød, 
selen, går retten til fødselspenger etter første 
og annet ledd over på barnets far dersom han 
har omsorgen for barnet. Slik stønad ytes like, 
vel bare i den utstrekning den overstiger fød, 
seispenger til faren etter nr. 5.» 

Engangsstønad ved fødsel tar i dag særlig 
sikte på å gi økonomisk hjelp til kvinner som 
ikke har rettigheter som yrkesaktive. Det vil 
i praksis først og fremst gjelde hjemmearbeid, 
ende kvinner og studenter, men også andre 
kvinner som har hatt en viss tilknytning til 
yrkeslivet før fødselen, men som likevel faller 
utenfor ordningen for yrkesaktive. Engangs, 
stønaden skal ikke dekke tap av arbeidsinn, 
tekt, men ytes til alle fødende kvinner. Ved 
flerbarnsfødsler ytes det engangsstønad for 
alle barna. 

Ordningen kom i stand etter innstilling fra 
Stortingets sosialkomit ved behandlingen av 
trygdebudsjettet for 1977. I Budsjett,innstil, 
ling S nr. 17 for 1976,77 ble det blant annet 
uttalt at det må ses som et viktig ledd i like, 
stilling~bestrebelsene at alle fødende kvinner 
får rett til barselpenger uavhengig av om de 
er i lønnet arbeid. 

I dag kan engangsstønaden komme til utbe, 
taling selv om kvinnen fyller vilkårene for 
rett til fødselspenger, når fødselspengene ut, 
gjør et lavere beløp enn engangsstønaden. 
Engangsstønaden }{an således betraktes som 
en garantert minsteytelse ved fødsel. Den re, 

duseres dessuten med sykepenger som utbeta, 
les i fødselspengeperioden etter fødselen. 

Hvis moren dør 1 forbindelse med fødselen, 
får faren rett til engangsstønaden forutsatt at 
den ikke allerede er utbetalt til moren. Støna, 
den utbetales selv om faren ikke har fri fra 
arbeidet. Det kreves imidlertid at han har 
omsorgen for barnet, dvs. har barnet boende 
hos seg. Engangsstønad ytes ikke til faren 
dersom han mottar fødselspenger etter lovens 
§ 3,21 nr. 5 og denne stønaden overstiger en, 
gangsstønaden. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv 03,21/3,21 a 
er det uttalt følgende om engangsstønaden: 

«Engangsstønad utbetales ved alle fødsler 
hvor kvinnen ikke fyller vilkårene i§ 3,21 nr. 
1. Det gjelder uansett om kvinnen mottar 
andre ytelser fra folketrygden (kapitlene 5, 8 
eller 12). V ed fler barnsfødsel multipliseres · 
den fastsatte engangsstønaden med antall 
barn som er født. 

Engangsstønaden utbetales selv om barnet 
er dødfødt, dersom forløsningen har funnet 
sted etter utløpet av de første seks måneder 
av svangerskapet. 

Dersom en kvinne som ikke har opptjent 
rett til fødselspenger etter§ 3,21 nr. 1 blir syk, 
meldt i forbindelse med fødselen, og hun har 
rett til sykepenger, skal engangsstønaden 
samordnes med sykepenger som utbetales et, 
ter fødselen, jf . . bestemmelsens første ledd 
siste punktum. Slike tilfelle kan forekomme 
f.eks. hvis en kvinne begynner i arbeid mindre 
enn seks måneder før fødselen og det inntrer 
komplikasjoner ved fødselen slilc at hun blir 
arbeidsufør på grunn av sykdom. 

Kvinne som fyller vilkarene i § 3,21 nr. 1 
har bare rett til engangsstønad dersom de løp, 
ende fødselspenger samlet for hele perioden 
er lavere enn engangsstønaden. For å ha rett 
til sykepenger , og også fødselspenger , må 
inntekten pr. år være minst 50 prosent av 
grunnbeløpet. Det vil derfor bare være ved 
flerbarnsfødsler at engangsstønaden kan være 
høyere enn løpende fødselspenger.» 

Utvalgets forslag 
I den gjeldende folketrygdlov brukes beteg, 

nelsen «fødselspenger» også om engangsstø, 
naden. Utvalget foreslår at betegnelsen «fød, 
selspenger» for framtiden bare skal brukes om 
de løpende ytelser som erstatter inntekt, og 
at «engangsstønad» skal benyttes som beteg, 
nelse på engangsytelsen ved fødsel. 

Utvalget foreslår at engangsstønaden bare 
skal ytes til personer som ikke har rett til løp, 
ende fødselspenger. Det er derfor foreslått en 
nedre grense for fødselspengenes størrelse, 
slik at de aldri skal utgjøre et mindre beløp 
enn det engangsstønaden utgjør. Forslaget 
innebærer således ingen faktisk endring, men 
en lovteknisk forenkling. Personkretsen for 
løpende fødselspenger vil da bli alle yrkesak, 
tive. Personkretsen for engangsstønaden vil 
bli alle som ikke har fødselspengerettigheter. 
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Dessuten unngår en samordningsbestemmel
ser som svarer til lovens § 3-21 nr. 6 tredje 
ledd andre punktum. 

Utkastetes første ledd er en bestemmelse 
som fastsetter personkretsen til kvinner som 
føder, men ikke har rett til fødselspenger etter 
utkastets §§ 5-2 og 5-3. Det vil si kvinner som 
ikke er yrkesaktive. Som det går fram av det 
som er uttalt foran, innebærer bestemmelsen 
en mindre endring. · 

Etter utkastets andre ledd får faren rett til 
engangsstønaden når moren dør ved fødselen, 
såfremt engangsstønaden ikke er utbetalt til 
moren og faren har den daglige omsorgen for 
barnet. Videre må han ikke motta ordinære 
fødselspenger. Dette vil si at han enten ikke 
har opparbeidet rett til fødselspenger, eller at 
han er i arbeid. I så fall mottar han ikke fød
selspenger. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd har en bestemmelse 
om at engangsstønaden faller bort i den ut
strekning medlemmet etter fødselen mottar 
sykepenger. Bestemmelsen skal . bare gjelde 
for fødselspengeperioden etter utkastets § 5-3, 
som svarer til lovens § 3-21 nr. 6 første ledd 
siste punktum. 

Il STØNAD VED ADOPSJON 

utkastets § 5-7 Adopsjonspenger 
Ved adopsjon av barn under 15 år ytes det 

adopsjonspenger. Adopsjon av ektefellens 
barn gir ikke rett til adopsjonspenger. Det 
samme gjelder adopsjon av fosterbarn. 

For at ektefeller som adopterer sammen skal 
kunne gis adopsjonspenger, må begge ha vært 
yrkesaktive i minst seks av de siste ti måne
dene før permisjonen. Hver av dem må ha 
hatt en pensjonsgivende inntekt (se §§ 3-3 og 
3-4) som på årsbasis svarer til minst halvpar
ten av grunnbeløpet. 

Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom da 
det er gitt en ytelse til livsopphold etter kapit
tel 4, 5 eller 6. 

For å få rett . til adopsjonspenger må med
lemmet være borte fra arbeidet og dermed 
tape pensjonsgivende inntekt. Adopsjonspen
gene ytes til den av ektefellene som er borte 
fra arbeidet for å ta seg av barnet. 

Foreldrene kan dele stønadsperioden mel
lom seg. De kan også dele stønadsdager mel
lom seg. Ved delvis fravær fra arbeidet ytes 
det graderte adopsjonspenger. 

Adopsjonspenger ytes i til sammen 95 stø
nadsdager fra det tidspunktet adoptivforeld
rene overtar barnet. Er flere barn adoptert 
samtidig, blir stønadsperioden 10 dager 
lengre for hvert barn mer enn ett. 

Når stønadsperioden begynner, kan foreld
rene velge 80 prosent av full dagsats, og får 
da adopsjonspenger i 120 stønadsdager. Er 
flere barn adoptert samtidig, blir stønadspe
rioden 15 dager lengre for hvert barn mer enn 
ett. 

Adopsjonspengene beregnes etter de samme 
bestemmelsene som sykepenger fra trygden. 
Se§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 og 
4-34. 

Adopsjonspengene skal ikke ytes med et la
vere beløp enn engangsstønaden, ved adop
sjon, se § 5-8. 

Når et medlem adopterer alene, ytes det 
adopsjonspenger hvis han eller hun fyller vil
kårene i denne paragrafen. 

Dersom den av adoptivforeldrene som mot
tar adopsjonspengene, får rett til sykepenger 
etter § 4-12, kan den gjenværende delen av 
stønadsperioden utsettes eller benyttes av den 
andre. Stønadsperioden kan utsettes også når 
barnet er innlagt i en helseinstitusjon e.l. 

Retten til adopsjonspenger må nyttes innen 
ett år etter at adoptivforeldrene overtok bar
net. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 3-21 A nr. 1, 2 

og 3, som omhandler omsorgspenger ved 
adopsjon. Lovens§ 3-21 A nr. 1 er endret ved 
lov 15. desember 1989 nr. 90. Utvalget har 
ikke hatt anledning til å innarbeide endrin
gen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-21 A nr. 1 lyder: 

«Omsorgspenger ved adopsjon ytes ved 
adopsjon av barn under 15 år, unntatt ved 
adopsjon av stebarn. 

Omsorgspenger ytes med samme beløp som 
sykepenger, likevel slik at det kan velges ut
betaling med 80 pst. av full sats. Valget må i 
tilfelle treffes en gang for alle ved stønadspe
riodens begynnelse. Omsorgspenger betales 
for alle dager unntatt lørdager og søndager. 

Omsorgspenger ytes i inntil 95 dager (120 
dager med redusert sats) fra det tidspunkt 
vedkommende overtar omsorgen for barnet. 
Dersom flere barn adopteres samtidig, forlen
ges stønadsperioden med inntil 10 dager (15 
dager med redusert sats) for hvert barn som 
adopteres utover ett.» 

Bestemmelser om rett til perm1sJon ved 
adopsjon finnes i lov 4. februar 1977 nr. 4 om 
arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeids
miljøloven). Se § 32. Bestemmelsen lyder: 

«1. Ved adopsjon har adoptivforeldrene rett 
til omsorgspermisjon i tilsammen: 
a) inntil 46 uker i barnets første leveår" 
b) inntil 24 uker dersom barnet er unaer 

15 år. 
V ed adopsjon av flere barn samtidig for-
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lenges omsorgspermisjon etter første ledd 
bokstav b med tre uker for hvert barn som 
adopteres utover ett. 

2. Retten etter nr. 1 gjelder fra det tidspunkt 
adoptivforeldrene overtar omsorgen for 
barnet, selv om det er før adopsjonsbevil
ling blir gitt. 

3. Reglene i § 31 nr. 5 gjelder tilsvarende. 
4. Den som tar imot fosterbarn har rett til 

omsorgspermisjon etter reglene i 1 b) fra 
det tidspunkt omsorg for barn overtas. 

5. Denne paragraf gjelder ikke ved stebarn
adopsjon.» 

Omsorgspenger ved adopsjon ytes fra tryg
den. De ytes ved adopsjon av barn under 15 
år. Ifølge den någjeldende lov gjelder ikke 
bestemmelsene ved adopsjon av «stebarn». 
Dette samsvarer med arbeidsmiljøloven § 32 
nr. 5. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om 
rett til omsorgspermisjon ved overtakelse av 
fosterbarn. Men folketrygdloven har ingen til
svarende bestemmelse om omsorgspenger 
ved overtakelse av fosterbarn. 

I Ot.prp. nr. 3 for 1975-76 uttaler Kommu
nal- og arbeidsdepartementet at det med 
adopsjon av stebarn forstås at en ektefelle 
adopterer den andre ektefellens barn. Se lov 
28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon § 5. Utval
get antar at en må legge samme forståelse av 
begrepet til grunn i folketrygdloven. 

Bestemmelsene om omsorgspenger tar bare 
sikte på situasjoner der det kommer et nytt 
barn inn i huset. Adopsjon av barn som alle
rede bor sammen med vedkommende, omfat
tes ikke av bestemmelsene. I Ot.prp. nr. 9 for 
1981-82 sier Sosialdepartementet at omsorgs
penger skal begrenses til «fremmedadopsjo
ner», herunder fosterbarn forutsatt at barnet 
er overtatt med sikte på adopsjon. Fosterbarn 
vil vanligvis falle utenfor, siden de som regel 
vil ha vært i hjemmet i mer enn et år før adop
sjonen. 

Hovedregelen er at omsorgspenger ytes i 95 
dager fra omsorgen overtas. Velges det 80 pro
sent av full dagsats, forlenges perioden til 120 
dager. Denne bestemmelsen har liten betyd
ning, da den ikke fører til større utbetaling og 
medlemmet etter arbeidsmiljøloven allerede 
har rett til lengre permisjon. 

Folketrygdloven§ 3-21 A nr. 2 har bestem
melser om personkretsen for rett til adop
sjonspenger. Paragrafen lyder slik: 

«Rett til omsorgspenger etter nr. 1 har tryg
det som har vært ansatt i offentlig eller privat 
tjeneste, har utøvd selvstendig næringsvirk
somhet eller har hatt inntekt utenfor tjeneste
forhold som nevnt i § 6-4 første ledd bokstav 
a og b i minst 6 av de siste 10 måneder før 
adopsjonen og herunder vært sikret sykepen
ger. Likt med arbeid som nevnt anses tidsrom 
med sykepenger, fødselspenger etter § 3-21 
nr. 1 til 5, omsorgspenger etter paragrafen her 
eller dagpenger etter § 4-1 bokstav a. 

Adoptivforeldre har rett til omsorgspenger 
bare dersom begge fyller vilkårene i første 
ledd.» 

For å få rett til omsorgspenger ved adopsjon 
må altså vedkommende ha vært yrkesaktiv 
og ha hatt en pensjonsgivende inntekt i minst 
seks av de siste ti månedene før adopsjonen. 
Vedkommende må dessuten ha vært «sikret 
sykepenger» i denne perioden. For å få rett til 
sykepenger fra trygden må medlemmet ha en 
pensjonsgivende årsinntekt som svarer til 
minst 50 prosent av grunnbeløpet. Vi viser til 
merknadene til utkastets kapittel 4 når det 
gjelder hvem som · er sykepengedekket. De 
som har brukt opp 250 sykepengedager, men 
har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, 
anses også som sykepengedekket. 

Både arbeidsmiljøloven, adopsjonsloven og 
folketrygdloven bruker i dag begrepet adop
tivforeldre. Ofte er adopsjonen formelt sett 
ikke i orden når barnet kommer til hjemmet. 
Foreldrene er formelt sett ikke adoptivfor
eldre før adopsjonen er i orden. Utvalget antar 
at dette er den vanligste situasjonen når det 
gjelder fremmedadopsjoner. Når en person 

· adopterer en annen person, får vedkommende 
foreldreansvaret. Adopsjonsloven er ikke til 
hinder for at en ugift person adopterer alene, 
se lovens § 5. Det kan for eksempel være prak
tisk at en enslig slektning adopterer barnet 
hvis foreldrene omkommer i en ulykke. 

Den gjeldende lov taler om at den trygdede 
må være borte på grunn av nødvendig «om
sorg» for barnet. Begrepet omsorg brukes i 
lovens § 3-21 Ai to forskjellige sammenhen
ger. I § 3-21 A nr. 1 tredje ledd brukes begre
pet om den situasjon at den trygdede faktisk 
overtar barnet. I nr. 3 første ledd brukes be
grepet om den situasjon at vedkommende er 
hjemme, tar seg av barnet og steller for det. 

En adopsjonsbevilling blir som tidligere 
nevnt sjelden gitt samtidig med at barnet 
kommer til sine adoptivforeldre. Ved adop
sjon her i landet får som regel de framtidige 
adoptivforeldrene barnet en tid før adopsjo
nen er i orden. Formelt sett er da barnet fos
terbarn den første tiden. Utvalget er kjent 
med a't praksis varierer noe når det gjelder 
fosterhjemsgodtgjørelse før adopsjon av 
norske barn. 

Adopsjon av barn fra andre land er i de s~
nere årene blitt stadig vanligere. Det gjelder 
spesielt adopsjon av barn fra den såkalte 
tredje verden. I noen land skjer adopsjonene 
i det landet der barnet er født. Andre land har 
ingen slik ordning, og adopsjonen kan først 
skje etter at barnet er kommet hit til landet. 
Hvis barnet blir adoptert i utlandet, er adop
sjonen på forhånd godkjent av norske myn
digheter. I disse tilfellene er den formelle 
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adopsjonen i orden før foreldrene får barnet. 
Retten til adopsjonspenger inntrer først når 
barnet kommer til sine adoptivforeldre. Der
som det ikke er skjedd noen adopsjon i utlan
det, vil barnet ha status som fosterbarn inntil 
adopsjonen er brakt formelt i orden her i lan
det. Ved utenlandsadopsjoner ytes det ikke 
fosterhjemsgodtgjørelse i ventetiden for adop
sjon. 

Folketrygdloven § 3-21 A nr. 3 lyder: 

·«Omsorgspenger etter nr. 1 ytes bare der
som vedkommende er bort fra arbeidet . på 
grunn av nødvendig omsorg for adoptivbarnet 
og fyller de alminnelige vilkår for rett til syke
penger etter dette kapittel når omsorgspermi
sjonen tar til. V ed delvis fravær fra arbeidet 
ytes reduserte omsorgspenger. 

Adoptivforeldre kan dele . stønadsperioden 
mellom seg etter ønske. I tidsrom begge er 
delvis borte fra arbeidet pga. omsorgen for 
barnet kan begge ytes omsorgspenger, likevel 
slik at hver ikke kan oppebære en større del 
av full ytelse enn svarende til reduksjonen i 
den andres omsorgspenger.» . 

Ved innføringen av omsorgspenger ved 
adopsjon ble det tatt utgangspunkt i ordnin-

_gen med fødselspenger. Permisjonsretten ved 
fødsel tar sikte på dels å sikre foreldrene mu
lighet til å være sammen med barnet i den 
første tiden, dels å dekke inntektstapet som 
oppstår fordi kvinnen må være borte fra arbei
det etter fødselen av helsemessige grunner. 
Permisjon med omsorgspenger ved adopsjon 
vil i sin helhet være permisjon som skal gi 
foreldrene mulighet til å være sammen med 
barnet. Denne permisjonen svarer til den del 
av fødselspermisjonen som ikke er begrunnet 
i kvinnens helse. 

Adoptivforeldre kan dele stønadsretten mel
lom seg, enten ved at de er borte fra arbeidet 
et visst antall dager hver, eller ved at de begge 
er delvis borte fra arbeidet. 

Omsorgspenger ved adopsjon svarer til sy
kepenger. Se lovens§ 3-21 A nr. 1 andre ledd. 

Folketrygdloven § 3-21 A nr. 4 lyder: 

«Ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom 
faller retten til omsorgspenger bort og erstat
tes av sykepenger. Tidsrom hvor det utbetales 
sykepenger går til fradrag i stønadsperioden 
for omsorgspenger, jfr. likevel annet ledd. Når 
tidsrom med sykepenger går til fradrag i stø
nadsperioden for omsorgspenger, skar syke
penger for det tidsrom som svarer til den gjen
værende del av perioden med omsorgspenger 
ytes med samme beløp som omsorgspengene. 

Dersom den trygdede er helt avskåret fra å 
dra omsorg for barnet rå grunn av egen syk
dom, utsettes retten ti omsorgspenger. Om
sorgspengene tar til å løpe fra og med den dag 
arbeidsuførheten opphører. Også dersom bar
net er innlagt i helseinstitusjon e.l. kan retten 
til omsorgspenger utsettes. 

I tilfeller som nevnt i annet ledd første 

punktum kan den del av omsorgspengene 
som gjenstår når arbeidsuførheten inntrer, 
nyttes av den andre av adoptivforeldrene 

Omsorgspengene må tas ut innen ett år etter 
at omsorgen for barnet ble overtatt.» 

Denne bestemmelsen svarer stort sett til 
§ 3-21 nr. 3, som er omtalt i merknadene til 
utkastet til § 5-3. 

Utvalgets forslag 
Denne paragrafen kan deles i to eller tre 

etter mønster av paragrafene om fødselspen
ger, se utkastets §§ 5-2 til 5-4. 

Loven bruker betegnelsen «omsorgspenger 
ved adopsjon». Den omfatter både den løp
ende ytelsen som skal erstatte inntekt, og den 
engangsstønaden som ytes uansett inntekt. 
Utvalget har i utkastet foreslått å bruke beteg
nelsen «omsorgspenger» om den ytelsen som 
gis i forbindelse med små barns sykdom. Ut
valget anser det uheldig å bruke samme be
tegnelse om ytelser som skal dekke ulike si
tuasjoner, og foreslår å erstatte «omsorgspen
ger ved adopsjon» med «adopsjonspenger» og 
«engangsstønad ved adopsjon». Vi foreslår at 
betegnelsen «adopsjonspenger» blir brukt om 
den løpende ytelsen som skal erstatte inn
tektstap ved adopsjon, og at «engangsstønad 
ved adopsjon» blir brukt om det beløp som 
ytes uansett inntekt. Se utkastets § 5-8. Beteg
nelsene er parallelle til «fødselspenger» og 
«engangsstønad ved fødsel», som er foreslått i 
utkastets §§ 5-2 til 5-4 og 5-6. 

Utvalget mener det er uheldig at ordet «om
sorg» brukes i to forskjellige betydninger. Vi 
foreslår derfor at bruken av ordet begrenses 
til de situasjoner som går på hvem barnet bor 
hos, dvs. hvem som har den daglige omsor
gen. Når det gjelder den mer konkrete situa
sjon som stell og pass av barnet, foreslår vi 
andre uttrykk. I bestemmelsen foreslår utval
get å erstatte «omsorg for barnet» med å «ta 
seg av barnet». 

I ' utkastets første ledd beskrives stønadssi
tuasjonen, som er at adopsjonspenger ytes ved 
adopsjon av barn under 15 år. Det er gjort 
unntak for ektefellens barn og for fosterbarn. 
Dette er en materiell endring, da den gjeld
ende lov ikke gjør unntak for fosterbarn. For 
øvrig svarer første ledd til den gjeldende lovs 
§ 3-21 A første ledd. 

Utkastets andre ledd svarer til utkastets 
§ 5-2 første ledd, som gjelder fødselspenger. 
For å få rett til adopsjonspenger må begge 
ektefellene ha vært yrkesaktive i seks av de 
ti siste månedene før en av dem tar permisjon 
for å ta seg av barnet. Bestemmelsen er i sam
svar med gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd andre punktum har en 
bestemmelse om at inntekten for hver av ekte-
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fellene må svare til minst halvparten av 
grunnbeløpet på årsbasis. Bestemmelsen er i 
samsvar med gjeldende rett. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en be
stemmelse om at ytelser til livsopphold etter 
kapittel 4 (sykepenger), kapittel 5 (fødselspen
ger m.m.) og kapittel 6 (dagpenger ved ar
beidsløshet) er likestilt med arbeidsinntekt. 

I utkastets fjerde ledd er det et vilkår om 
at medlemmet må tape pensjonsgivende inn
tekt og være borte fra arbeidet for å ta seg av 
barnet. Kravet om tap av inntekt går ikke fram 
av den gjeldende lovtekst, men er i samsvar 
med gjeldende rett. 

Når barnet er kommet til hjemmet med 
henblikk på adopsjon, bør retten til adopsjons
penger inntre selv om adopsjonen formelt sett 
ikke er i orden. Da adopsjonssøknaden kan ta 
lang tid, ville retten til adopsjonspenger ellers 
bli illusorisk. Utvalget forutsetter at det ikke 
ytes adopsjonspenger og fosterhjemsgodtgjø
relse samtidig. 

Selv om barnet formelt sett også er foster
barn i disse tilfellene, er det i realiteten adop
tivbarn. Grunnen til at adopsjonen ikke er i 
orden før barnet kommer hit til landet, er 
bestemmelser i det landet barnet kommer fra. 
Som ved innenlandsadopsjoner mener utval
get at retten til adopsjonspenger skal inntre 
fra det tidspunktet barnet kommer til sine 
framtidige adoptivforeldre. 

Utkastets femte ledd har bestemmelser om 
at foreldrene kan dele stønadsperioden mel
lom seg. De kan også dele stønadsdager, og 
det ytes graderte adopsjonspenger ved delvis 
fravær fra arbeidet. Bestemmelsene svarer til 
gjeldende rett, se lovens § 3-21 A nr. 3. 

Utkastets sjette og sjuende ledd har bestem
melser om stønadsperiodens lengde. 'Bestem
melsene svarer til gjeldende rett, se lovens 
§ 3-21 A nr. 1. 

Utkastets åttende ledd har bestemmelser om 
at adopsjonspenger beregnes etter samme reg
ler som sykepenger fra trygden. Utvalget har 
på samme måte som i § 5-2 begrenset seg til 
å vise til bestemmelsene som gjelder for syke
penger. Vi viser her også til bestemmelsen om 
ferietillegg. 

Utkastets niende ledd svarer til utkastets 
§ 5-2 sjette ledd. Bestemmelsen tar sikte på 
de tilfellene der et medlem fyller vilkårene for 
rett til adopsjonspenger, men der adopsjons
pengene utgjør et lavere beløp enn engangs
stønaden ved adopsjon. Bestemmelsen her 
garanterer at adopsjonspengene minst svarer 
til engangsstønaden, som ytes til medlemmer 
som ikke fyller vilkårene for rett til adopsjons
penger. Vi viser til utkastets § 5-8 og til merk
nadene til § 5-2. 

I utkastets tiende ledd ønsker utvalget å pre-

sisere at bestemmelsen også gjelder for ens
lige personer som adopterer. Denne bestem
melsen har liten betydning, siden det van
ligste er at ektefeller adopterer sammen. 

Utkastets ellevte ledd har regler om utset
telse av stønadsperioden ved sykdom og når 
barnet er i institusjon. Videre er det foreslått 
at den andre av ektefellene kan overta resten 
av stønadsperioden når den som mottar adop
sjonspenger blir syk. Se merknadene til utkas
tets § 4-12. 

Av utkastets tolvte ledd går det fram at 
adopsjonspengene må tas ut innen ett år etter 
at barnet ble overtatt. Bestemmelsen er i sam
svar med gjeldende rett. 

Utkastets § 5-8 Engangsstønad ved adopsjon 
Til medlemmer som adopterer barn under 

15 år, men ikke har rett til adopsjonspenger, 
ytes det engangsstønad for hvert barn. Adop
sjon av ektefellens barn gir ikke rett til en
gangsstønad. Det samme gjelder adopsjon av 
fosterbarn. 

Stortinget fastsetter engangsstønadens stør
relse. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i § 3-21 

nr. 6 om engangsstønad ved fødsel, som også 
gjelder ved adopsjon, se § 3-21 A nr. 5. 

Gjeldende rett 
Engangsstønad i forbindelse med adopsjon 

ytes etter tilsvarende bestemmelser og med 
samme beløp som engangsstønad ved fødsel. 
Engangsstønaden kommer til utbetaling der
som vilkårene for rett til løpende omsorgspen
ger ved adopsjon etter folketrygdloven§ 3-21 
A nr. 2 ikke er oppfylt. Vi viser for øvrig til 
merknadene til utkastets § 5-6 om engangsstø
nad ved fødsel og til merknadene til § 5-7 om 
adopsjonspenger. 

Utvalgets forslag 
Engangsstønaden ved adopsjon ytes fra 

trygden ved adopsjon av barn under 15 år. 
Det ytes ikke engangsstønad ved adopsjon av 
ektefellens barn eller av fosterbarn. Med unn
tak av bestemmelsen som gjelder fosterbarn, 
svarer forslaget til gjeldende rett. 

Ill OMSORGSPENGER VED BARNS 
SYKDOM 

Utkastets § 5-9 Generelle bestemmelser 
Til en arbeidstaker som har den daglige 

omsorgen for barn,' ytes det omsorgspenger 
dersom han eller hun er borte fra arbeidet på 
grunn av nødvendig tilsyn med og stell av et 
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barn som er sykt. Retten til omsorgspenger 
gjelder til og med det kalenderåret barnet fyl
ler 10 år. 

For å få rett til omsorgspenger må medlem
met ha vært i arbeid i minst to uker ( opptje
ningstid). Fravær uten gyldig grunn regnes 
~kke med i opptjeningstiden. 

Arbeidstakeren får rett til omsorgspenger 
fra den dagen han eller hun gir melding til 
.arbeidsgiveren om barnets sykdom. 

Bestemmelsen i § 4-7 om opphold i Norge 
gjelder tilsvarende. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven§ 3-22 nr. 

1 og delvis § 3-6 nr. 4. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om sykepenger ved små 

barns sykdom finnes i dag i lovens § 3-22 med 
tilhørende forskrifter og i de alminnelige be
stemmelser om rett til sykepenger etter folke
trygdloven kapittel 3. 

For å få rett til sykepenger ved små barns 
sykdom må den trygdede selv være sykepen
gedekket. Det vil si at vedkommende må ha 
en pensjonsgivende inntekt og må ha vært i 
arbeid i minst to uker, se lovens § 3-3 nr. 1 
og § 3-4 tredje ledd. Kravet om minsteinntekt 
gjelder imidle.rtid ikke, da fraværet som regel 
alltid vil skje i arbeidsgiverperioden. Se den 
gjeldende lovs § 3-6 nr. 2. 

Folketrygdloven§ 3-22 nr. 1 har bestemmel
ser om personkretsen for rett til sykepenger 
ved små barns sykdom. Bestemmelsen lyder: 

«Arbeidstaker som har omsorg for barn un
der 10 år, og som er borte fra arbeidet på 
grunn av nødvendig tilsyn med barnet når det 
er sykt, har rett til sykepenger under fravæ
ret. Retten gjelder til og med det året barnet 
fyller 10 år. -Vilkårene i § 3-3 nr. 1 gjelder til-
svarende.» · 

Retten til omsorgspenger er begrenset til 
arbeidstakere som har omsorgen for barn. 
Med omsorg for barn menes her det å ha bar- . 
net boende hos seg til daglig som et ledd i 
foreldreansvaret. Det vil si den daglige omsor
gen. Det må således være et varig forhold. 
At barnet blir sykt når det befinner seg hos 
arbeidstakeren, er ikke tilstrekkelig for at ar
beidstakeren skal få rett til omsorgspenger. 
Bestemmelsen gjelder altså for foreldre og 
adoptivforeldre som har den daglige omsor
gen for barn. 

Etter den forståelsen av omsorgsbegrepet 
som her er lagt til grunn, vil ikke fosterfor
eldre ha rett til ytelser etter denne bestemmel
sen. 

Selv om fosterforeldre formelt sett ikke har 

noen del av foreldreansvaret, vil de ha like 
stort behov for omsorgspermisjon som for
eldre og adoptivforeldre, siden det er i foster
hjemmet barnet bor til daglig. Utvalget vil her 
bare peke på forholdet, men vil ikke gå inn 
for noen endring av loven på dette punktet. 
Dette ville bety en materiell endring som 
neppe kan sies å være en forenkling. 

Hensikten med bestemmelsen om omsorgs
penger er først og fremst å imøtekomme yr
kesaktive foreldres behov for et kortvarig fra
vær fra arbeidet inntil det kan ordnes med 
annet tilfredsstillende tilsyn med det syke 
barnet. Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv 
kan bestemmelsen også anvendes når en 
hjemmearbeidende ektefelle er avskåret fra å 
ta seg av det syke barnet på grunn av egen 
sykdom eller stell av andre barn. 

Sosialdepartementet har den 2. april 1979 
gitt retningslinjer i forbindelse med små barns 
opphold i sykehus. Disse retningslinjene er 
nærmere omtalt i Sosial Trygd for 1979, side 
155. Etter retningslinjene bør pårørende ha 
adgang til å oppholde seg på sykehuset i minst 
fem dager etter innleggelsen hvis barnet er 
under seks år. Selv om barnet er over seks år, 
kan det av medisinske eller behandlingsmes
sige grunner være nødvendig at en av foreld
rene eller begge oppholder seg på sykehuset. 
Sykehuset vil i så fall vanligvis dekke foreld
renes oppholdsutgifter. 

I slike tilfeller anses foreldrenes tilstedevæ
relse som nødvendig tilsyn i relasjon til folke
trygdloven § 3-22. Arbeidsgiveren har da plikt 
til å utbetale sykepenger for inntil ti dager. 
Dette gjelder også når den ene av foreldrene 
er hjemmearbeidende, og ikke kan oppholde 
seg på sykehuset på grunn av tilsyn med 
andre barn. 

Utvalgets forslag 
Utvalget finner det uheldig å bruke beteg

nelsen «sykepenger» om denne ytelsen. Vi 
foreslår at den skilles ut fra sykepengekapit
let, og at den kalles «omsorgspenger». Det er 
barnets behov for stell og omsorg som er årsak 
til fraværet fra arbeidet. 

Ifølge gjeldende rett regnes ikke sykepen
ger etter lovens § 3-22 med når antallet syke
pengedager etter § 3-21 A beregnes. Årsaken 
er at det er arbeidsgiveren som er forpliktet 
til å utbetale ytelsen, selv om trygden i spesi
elle tilfeller refunderer arbeidsgiverens ut
legg. 

Etter utkastets første ledd ytes det omsorgs
penger til en arbeidstaker som må være borte 
fra arbeidet for å ta seg av et sykt barn. Forut
setningen er at vedkommende har den daglige 
omsorgen for barnet, dvs. at barnet bor sam
men med vedkommende, se utkastets kapittel 
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8. Retten gjelder til og med det kalenderåret 
barnet fyller ti år. Forslaget svarer til lovens 
§ 3-22 nr. 1. 

Utkastets andre ledd har bestemmelser om 
minste opptjeningstid for rett til omsorgspen
ger. Vedkommende må ha vært i arbeid minst 
14 dager. Forslaget svarer til lovens § 3-3 nr. 
1 første ledd. 

Etter utkastets tredje ledd er det nødvendig 
og tilstrekkelig at arbeidstakeren gir melding 
til arbeidsgiveren om barnets sykdom for å få 
rett til omsorgspenger. Omsorgspengene ytes 
fra den dagen meldingen blir gitt. I utgangs
punktet er således erklæring fra lege unød
vendig. Utkastets § 5-11 tredje ledd og § 5-12 
andre ledd har nærmere bestemmelser om 
dette. Forslaget er i samsvar med gjeldende 
rett. 

I utkastets fjerde ledd er det vist til utkas
tets § 4-7 om opphold i Norge. 

utkastets § 5-10 Antall dager med omsorgs
penger 

Omsorgspenger ytes til den enkelte arbeids
taker i opptil 10 stønadsdager for hvert 
kalenderår. Dersom barnet er kronisk sykt el
ler funksjonshemmet, ytes det omsorgspenger 
i opptil 20 stønadsdager. Når arbeidstakeren 
har aleneomsorg for barnet, økes antallet stø
nadsdager til henholdsvis 20 og 40. 

Arbeidstakeren regnes for ei ha aleneomsorg 
for et barn også hvis den andre av barnets 
foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med 
barnet fordi han eller hun er funksjonshem
met, innlagt i helseinstitusjon e.l. 

Departementet gir forskrifter om hvilke syk
dommer og funksjonshemninger som skal gi 
utvidet rett til omsorgspenger etter første ledd. 
For at arbeidstakeren skal få slik utvidet rett 
til omsorgspenger; må trygdekontoret ha god
tatt at barnet er kronisk sykt eller funksjons
hemmet. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 3-22 nr. 2, som 

gjelder hvor mange stønadsdager det kan ytes 
sykepenger ved små barns sykdom. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 3-22 nr. 2 har bestemmel

ser om antallet stønadsdager. Lovens § 3-22 
nr. 2 første og andre ledd lyder slik: 

«Den enkelte arbeidstaker ytes sykepenger 
etter nr. 1 i inntil 10 dager pr. kalenderår, men 
i inntil 20 dager dersom vedkommende har 
omsorgen for kronisk syke eller funksjons
hemmede barn. 

Arbeidstaker som er alene om omsorgen for 
barn, har rett til ytelser i inntil 20 dager pr. 
kalenderår, men i inntil 40 dager dersom bar-

net er kronisk sykt eller funksjonshemmet. 
Det samme gjelder dersom det er to om om
sorgen, men en av dem lan~arig er avskåret 
fra tilsynet med barnet pa grunn av e~en 
funksjonshemning, innleggelse i helseinstitu
sjon som langtidspasient eller tilsvarende for
hold.» 

Etter hovedregelen er retten til sykepenger 
begrenset til 10 stønadsdager hvert år. Dersom 
begge foreldrene er yrkesaktive har de rett til 
sykepenger i 10 stønadsdager hver. Foreldre 
som er alene om den daglige omsorgen for 
barn, har rett til 20 stønadsdager hvert år. 
Hvem som etter praksis anses som såkalt ens
lig forsørger, er omtalt i merknadene til utkas
tets kapittel 8 om overgangsstønad til enslig 
mor eller far. 

Den som er alene om omsorgen for barn, 
har rett til 20 stønadsdager pr. kalenderår. Ved 
avgjørelsen av om en person er «alene om 
omsorgen», skal en ifølge Rikstrygdeverkets 
rundskriv legge samme forståelse til grunn 
som ved begrepet enslig forsørger i relasjon 
til andre stønadsformer etter folketrygdloven. 
Det vil si etterlatt, ugift, skilt eller separert 
mor eller far. 

V ed separasjon og skilsmisse har foreldrene 
fortsatt felles foreldreansvar etter bruddet 
dersom ikke noe annet er bestemt. Selv om 
foreldrene har felles foreldreansvar, må det 
avgjøres hvem barnet skal bo hos til daglig. 
Den andre av foreldrene vil da få vanlig sam
værsrett med barnet Den som barnet bor hos 
til daglig, vil bli ansett for å ha aleneomsorg 
for barnet, og får dermed rett til 20 stønadsda
ger pr. år når barnet er sykt. Dersom foreld
rene avtaler at barnet skal bo like mye hos 
hver av foreldrene, har de ikke bare felles for
eldreansvar, men også felles omsorg. Ingen 
av foreldrene er da alene om omsorgen for 
barnet, og de får rett til opptil 10 stønadsdager 
hver. 

Ved inngåelse av (nytt) ekteskap blir ugift, 
skilt eller etterlatt forsørger ikke lenger ansett 
som enslig forsørger i relasjon til kapitlene 10 
og 12 i loven. Etter Rikstrygdeverkets praksis 
skal en legge samme forståelse i uttrykkene 
«alene om omsorgen» som «enslig forsørger». 
Det vil si at ved gjengifte blir ikke mor eller 
far lenger ansett for å ha aleneomsorg. Resul
tatet blir at vedkommende bare får rett til 1 O 
stønadsdager pr. år. Dermed får også den nye 
ektefellen rett til 10 stønadsdager. 

Bestemmelsene om henholdsvis 10 eller 20 
stønadsdager gjelder selv om arbeidstakeren 
arbeider deltid eller bare deler av året. 

I enkelte tilfeller kan den ene av foreldrene 
få rett til 20 stønadsdager selv om vedkom
mende ikke kan sies å være alene om omsor
gen. Det gjelder hvis den andre av foreldrene 
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langvarig er avskåret fra tilsynet med barnet 
på grunn av egen funksjonshemning, innleg
gelse i helseinstitusjon eller tilsvarende for
hold. I slike situasjoner foreligger det ikke noe 
brudd i forholdet mellom foreldrene. De har 
fortsatt felles omsorg for barnet. Det skal bare 
være i helt spesielle tilfeller at den ene av 
foreldrene får rett til 20 stønadsdager. Med 
«tilsvarende forhold» tenkes det for eksempel 
på når den andre av foreldrene avtjener verne
plikt eller er innsatt i fengsel. 

Likestilt med enslig forsørger etter denne 
paragrafen er også visse andre som faktisk er 
alene om den daglige omsorgen for et barn. 

For dem som har . omsorgen for et kronisk 
sykt eller funksjonshemmet barn, dobles an
tallet stønadsdager. Hvilke barn som skal an
ses som kronisk syke eller funksjonshem
mede, er fastsatt i lovens § 3-22 nr. 2 tredje 
ledd første punktum. Denne bestemmelsen 
lyder: 

«Som kronisk syke eller funksjonshemmede 
i forhold til bestemmelsene i første og annet 
ledd regnes barn med sykdom eller funl<:sjons
hemming som medfører en markert økning 
av risikoen for at foreldrene får fravær fra ar
beidet for åta seg av barnet når det er sykt.» 

Det er satt som vilkår for rett til et forhøyet 
antall stønadsdager på grunn av kronisk syke 
eller funksjonshemmede barn at trygdekonto
ret har gitt en såkalt forhåndsgodkjenning. Se 
lovens § 3-22 tredje ledd andre punktum. 

Det antall stønadsdager den enkelte har rett 
til, gjelder uten hensyn til hvor mange barn 
vedkommende har omsorgen for. For rett til 
stønad er det tilstrekkelig at ett barn er sykt. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd har bestemmelser om 

hvor mange stønadsdager med omsorgspen
ger en arbeidstaker har rett til i løpet av et 
kalenderår. Forslaget er i samsvar med tilsva
rende bestemmelser i lovens § 3-22 nr. 1 og 2. 

Etter utkastets andre ledd anses en arbeids
taker for å ha aleneomsorg for et barn også 
når den andre av foreldrene i lang tid ikke kan 
ta seg av det fordi han eller hun er funksjons
hemmet, innlagt i helseinstitusjon e.l. Forsla
get svarer til lovens § 3-22 nr. 2 andre ledd 
siste punktum. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn e.n be
stemmelse som gir departementet fullmakt til 
å fastsette forskrifter om hvilke sykdommer 
eller funksjonshemminger som skal gi utvidet 
rett til omsorgspenger. Utvalget har kommet 
til at det er liten grunn til å ha omfattende og 
detaljerte regler om dette i loven. Utkastet har 
derfor ingen bestemmelse som helt svarer til 
lovens§ 3-22 nr. 2 siste ledd. En lignende full-

maktsbestemmelse finnes i dag i lovens § 3-22 
nr. 5. 

I utkastets tredje ledd siste punktum er det 
slått fast at utvidet rett til omsorgspenger er 
avhengig av trygdekontorets forhåndsgod
kjenning. Forslaget svarer til gjeldende rett, 
se § 3-22 nr. 2 andre ledd. 

Sosialdepartementet har den 14. juni 1978 
fastsatt forskrifter i medhold av lovens § 3-22. 
Etter § 2 skal arbeidsgiveren, når arbeidstake
ren slutter, gi en bekreftelse på hvor mange 
stønadsdager som er brukt i løpet av året. 
Denne bekreftelsen skal arbeidstakeren legge 
fram for sin nye arbeidsgiver, eller for trygde
kontoret dersom stønaden skal utbetales av 
trygdekontoret. Utvalget mener at dette bør 
være et forhold mellom arbeidsgiver og ar
beidstaker som ikke trenger å reguleres i lo
ven. Dersom dette skulle by på problemer i 
praksis, kan det gis forskrifter i medhold av 
utkastets § 20-12, jf. § 20-5. 

Utkastets § 5-11 Omsorgspenger fra arbeids
giveren 

Arbeidsgiveren yter omsorgspenger dersom 
arbeidsforholdet har vart i minst to uker (opp
tjeningstid). 

Omsorgspengene utgjør 100 prosent av syke
pengegrunnlaget (se §§ 4-8 og 4-24). Det ytes 
omsorgspenger for de dagene arbeidstakeren 
skulle ha mottatt lønn. 

Arbeidstakeren kan gi skriftlig eller muntlig 
egenmelding for de tre første fraværsdagene. 
Fra den fjerdefraværsdagen kan arbeidsgive
ren kreve at barnets sykdom blir dokumentert 
med legeerklæring. Bestemmelsen i§ 5-4 andre 
ledd gjelder tilsvarende. 

Dersom en arbeidstaker har mottatt om
sorgspenger i mer enn 10 stønadsdager i et 
kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få 
refusjon fra trygden for det antall stønadsda
ger som overstiger 10. 

Merknader 
Bestemmelser om arbeidsgiverens plikt til å · 

yte sykepenger ved små barns sykdom står i 
dag i folketrygdloven§ 3-22 nr. 3. Bestemmel
ser om omsorgspenger fra trygden er tatt inn 
i utkastets § 5-12. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 3-22 nr. 3 lyder i dag slik: 

«Arbeidsgiveren ytes stønad etter denne 
paragraf i samsvar med bestemmelsene i 
§§ 3-5 nr. 1 første ledd og 3-6. Bestemmelsen 
i § 3-6 nr. 3 første ledd annet punktum skal 
likevel ikke gjelde. Dersom arbeidsgiveren 
etter de nevnte bestemmelsene ikke er stø
nadspliktig, ytes sykepenger av trygden. Sy
kepenger til den enkelte arbeidstaker ut over 
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10 dager pr. kalenderår, jfr. nr. 2 kan arbeids
giveren kreve refundert av trygden. Det 
samme gjelder sykepenger utbetalt til arbeids
taker som omfattes av § 3-7.» 

Det er vanligvis arbeidsgiveren som skal yte 
stønad ved små barns sykdom. Bare dersom 
arbeidstakeren fyller vilkårene for rett til sy
kepenger, men ikke har vært i arbeid hos den 
nåværende arbeidsgiveren, ytes sykepengene 
fra trygden. Utkastet har bestemmelser om 
dette i § 5-12. 

Dersom arbeidstakeren får sykepenger på 
grunn av barns sykdom i mer enn 10 dager i 
et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få 
dette refundert fra trygden. Forutsetningen 
er selvsagt at arbeidstakeren har rett til syke
penger i mer enn 10 dager. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd presiserer at arbeidsgi

veren har plikt til å yte omsorgspenger når 
arbeidstakeren har vært i arbeidsforholdet i 
minst to uker. Dette er det samme vilkåret 
som for rett til sykepenger fra arbeidsgiveren 
i arbeidsgiverperioden. Se lovens § 3-6 første 
ledd. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd angir omsorgspenge
nes størrelse. Utvalget har funnet det mest 
hensiktsmessig å vise til bestemmelsen om 
sykepengegrunnlaget i utkastets kapittel 4 i 
stedet for å gjenta alle bestemmelsene her. 
Andre ledd opplyser dessuten om at omsorgs
penger utbetales for de dager lønn skulle 
vært utbetalt. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en be
stemmelse om at arbeidstakeren på samme 
måte som ved egen sykdom kan nytte egen
melding. Forslaget er i samsvar med gjeld
ende rett. 

I utkastets fjerde ledd har arbeidsgiveren 
hjemmel til å få omsorgspenger refundert fra 
trygden utover 10 stønadsdager. Forslaget 
svarer til gjeldende rett, se lovens§ 3-22 nr. 3. 

Henvisningen i den gjeldende lov til be
stemmelsene om kronisk syke i lovens § 3-7 
er tatt ut, da utvalget ikke kan se noen grunn 
til at arbeidsgivere skal være fritatt fra plikten 
til å betale omsorgspenger ved små barns syk
dom når foreldrene er kronisk syke. Forslaget 
innebærer en liten materiell endring. 

Utkastets § 5-12 Omsorgspenger fra trygden 
Trygden yter omsorgspengene dersom ar

beidstakeren har vært i arbeid i til sammen 
to uker umiddelbart før fraværet, men ikke 
hos samme arbeidsgiver. Det er et vilkår at 
arbeidstakeren har en pensjonsgivende ,inn-

tekt (se§ 3-3) som på årsbasis svarer til minst 
halvparten av grunnbeløpet. 

Barnets sykdom må dokumenteres med lege
erklæring. Bestemmelsen i § 5-4 andre ledd 
gjelder tilsvarende. 

Omsorgspengene beregnes etter de samme 
bestemmelsene som sykepenger. Se§§ 4-8, 4-9; 
4-13, 4-26 og 4-28. 

Merknader 
Bestemmelser om sykepenger fra trygden 

ved barns sykdom er i dag å finne i folketrygd
loven § 3-22 nr. 3. Bestemmelser om arbeids
giverens plikt til å yte omsorgspenger ved 
barns sykdom er tatt inn i utkastets § 5-11. 

Gjeldende rett 
Lovens § 3-22 nr. 3. er sitert foran i merkna

dene til utkastets § 5-11. 
En arbeidstaker har rett til sykepenger fra 

trygden ved små barns sykdom dersom vilkå
rene for slik stønad er oppfylt uten at arbeids
giveren plikter å yte stønad. Sykepenger skal 
således ytes fra trygden dersom arbeidstake
ren fyller vilkåret om to ukers ventetid, men 
ikke har vært ansatt hos den nåværende ar
beidsgiveren i minst to uker. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har sondret mellom de situasjoner 

der arbeidsgiveren har rett til å få refundert 
fra trygden sykepenger som er ytt ved små 
barns sykdom, og de situasjoner der arbeidsgi
veren ikke plikter å yte slike sykepenger, og 
sykepengene skal ytes direkte fra trygden. Det 
er den siste situasjonen som utkastets § 5-12 
regulerer. Den første situasjonen omfattes av 
utkastets § 5-11 fjerde ledd om arbeidsgive
rens rett til refusjon for betalte sykepenger. 

Utkastets første ledd angir hvilke vilkår som 
må være oppfylt for at trygden skal yte om
sorgspengene. Omsorgspenger fra trygden 
ytes til en arbeidstaker som har to ukers opp
tjeningstid, men som likevel ikke har vært hos 
samme arbeidsgiver i til sammen to uker. For 
å få omsorgspenger fra trygden må medlem
met dessuten ha en årlig pensjonsgivende inn
tekt som svarer til minst 50 prosent av grunn
beløpet. Forslaget er i samsvar med gjeldende 
rett. 

Utkastets andre ledd slår fast at det kreves 
legeerklæring når trygden yter omsorgspen
gene etter denne paragrafen. Egenmelding 
aksepteres altså ikke. Forslaget er i samsvar 
med gjeldende rett. , 

Utkastets tredje ledd angir omsorgspenge
nes størrelse. Utvalget har funnet det mest 
hensiktsmessig å vise til bestemmelsen om 
sykepengegrunnlaget i utkastets kapittel 4 i 
stedet for å gjenta alle bestemmelsene her. 
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Som det går fram av utkastets§§ 5-11 og 5-12, 
er utbetalingsreglene avhengige av om det er 
arbeidsgiveren eller trygden som yter om
sorgspengene. 

I:V OPPLÆRINGSPENGER OG PLEIEPEN
GER 

Utkastets § 5-13 Opplæringspenger ved kurs 
for foreldre med et funk
sjonshemmet barn 

For å få rett til opplæringspenger må med
lemmet ha et barn med .en funksjonshemning 
eller en langvarig sykdom. Faren eller moren 
må være fraværende fra arbeidet på grunn 
av deltakelse i opplæring ved en godkjent hel
seinstitusjon for å kunne ta seg av barnet. 

Fraværet må medføre tap av arbeidsinn
tekt. Medlemmet må ha en pensjonsgivende 
inntekt (se §§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis sva
rer til minst halvparten av grunnbeløpet. 

Det må dokumenteres med legeerklæring at 
opplæringen er nødvendig. 

Opplæringspengene beregnes etter de 
samme bestemmelsene som sykepenger fra 
trygden. Se§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 
4-33 og 4-34. 

Opplæringspenger ytes i opptil 260 stønads
dager for det enkelte barn. 

Det er trygden som yter opplæringspengene. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene om syke

penger ved deltakelse på kurs for foreldre, 
som har langvarig syke eller funksjonshem
mede barn, etter lovens § 3-23 nr. 2 og 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-23 nr. 2 og 3 lyder i dag: 

«2. Trygdet som har omsorgen for langvarig 
syke eller funksjonshemmede barn o~ 
som må delta i kurs eller i opplæring pa 
annen måte ved godkjent helseinstitusjon 
for å kunne ta seg av og behandle barnet, 
har rett til sykepenger under kurs- eller 
opplæringsfravær. 

Trygdekontoret kan kreve at nødvendig
heten av at den trygdede må delta i kurs 
ved helseinstitusjonen er godtgjort ved 
legeerklæring. 

3. Retten til sykepenger etter nr. 1 og 2 er 
betinget av at lovens alminnelige vilkår 
er oppfylt. Sykepenger ytes av folketryg
den etter samme regler som gjelder ved 
utbetaling av sykepenger fra trygden ved 
egen sykdom. Sykepenger ytes i inntil 260 
dager for det enkelte barn.» 

Etter denne bestemmelsen foreligger det 
rett til sykepenger for et medlem som har 
omsorgen for .et langvarig sykt eller funk
sjonshemmet barn, og som må delta i kurs 

eller annen opplæring ved en godkjent helse
institusjon for å kunne ta seg av og behandle 
barnet. Det ytes i praksis også sykepenger når 
kurset holdes utenfor helseinstitusjonens lo
kaler, under forutsetning av at kurset eller 
opplæringen helt ut skjer i helseinstitusjonens 
regi. Det vil si at institusjonen må ha hele det 
faglige og økonomiske ansvaret for kurset og 
også må dekke de pårørendes oppholdsutgif
ter. Det foreligger ikke rett til sykepenger 
under deltakelse i foreldrekurs som arrange
res utenfor helseinstitusjon. Dette gjelder for 
eksempel kurs som arrangeres av humanitære 
organisasjoner eller lignende. 

Sykepenger . etter denne bestemmelsen er 
ikke begrenset til arbeidstakere, slik tilfellet 
er for sykepenger ved små barns sykdom etter 
lovens § 3-22. Det ytes også sykepenger til 
selvstendig næringsdrivende og oppdragsta
kere som må delta i kurs eller opplæring for 
åta seg av et langvarig sykt eller funksjons
hemmet barn. 

Vi viser til nærmere omtale av gjeldende 
praksis i Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
03-22/03-23, side 13 (3/86). 

Det går fram av dette rundskrivet at depar
tementet har bestemt at det i en begrenset 
utstrekning skal kunne ytes sykepenger etter 
§ 3-23 nr. 2 til foreldre som deltar i de syden
reiser som arrangeres av norske helsemyndig
heter for barn med leddgikt eller lungesyk
dom. Men sykepenger under slike sydenopp
hold skal bare kunne ytes for en periode på 
opptil to uker, fordi denne opplæringen ikke 
er så intens og kontinuerlig som på vanlig 
kurs. 

Etter § 3-23 nr. 2 gjelder det ingen begrens
ning med hensyn til barnets alder. Dette inne
bærer at det i dag ytes sykepenger også der
som barnet er over 18 år. 

Ifølge bestemmelsen i § 3-23 nr. 3 kan det 
ytes sykepenger etter § 3-23 for inntil 260 da
ger for det enkelte barn. Med dager forstås 
her stønadsdager. Det kan ytes sykepenger 
ved kursopphold og ved tilsyn med alvorlig 
syke barn i til sammen 260 stønadsdager for 
det enkelte barn i løpet av barnets liv. Vi vi
ser her til merknadene til utkastets § 5-14. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-23 

nr. 2 og 3. 
Utvalget foreslår å kalle ytelsene etter 

denne paragrafen for opplæringspenger i ste
det for sykepenger. Etter utvalgets mening 
bør sykepenger bare brukes om den ytelsen 
som utbetales når medlemmet selv er sykt. 

I utkastets første Ledd angis vilkårene for 
rett til opplæringspenger. Utvalget har ikke 
tatt med vilkåret om at medlemmet må ha 
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omsorg for barnet. Det er noe uklart hva som 
ligger i dagens formulering. Skal sykepenger 
bare ytes til foreldre som har den daglige 
omsorgen for barnet, eller kan det også ytes 
sykepenger til begge foreldrene selv om den 
daglige omsorgen bare ligger hos den ene av 
foreldrene? 

Dette spørsniålet er løst når det gjelder sy
kepenger til foreldre med et alvorlig sykt 
barn. I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 03-
22/03-23 er det uttalt at i denne sammenheng 
må det å ha omsorgen for barn ikke tolkes for 
snevert. Det sies at selv om bare den ene av 
foreldrene har den daglige omsorgen, bør også 
den andre av foreldrene få rett til sykepenger 
i situasjoner der barnet er så alvorlig sykt at 
hensynet til barnet tilsier at vedkommende 
bør være til stede. 

Utvalget mener at et tilsvarende synspunkt 
bør gjøre seg gjeldende når det er tale om 
opplæringspenger til foreldre med et langva
rig sykt barn eller et barn med funksjonshem
ninger, når det er nødvendig at vedkommende 
deltar på kurs e.l. for å kunne ta seg av bar
net. Det kan tenkes at den som ikke har den 
daglige omsorgen for barnet, men bare har 
samværsrett, også behøver kurs eller opplæ
ring for å kunne ta seg av barnet under utøvel
sen av samværsretten. Utvalget mener derfor 
at vi i denne paragrafen ikke bør begrense 
retten til opplæringspenger til den som har 
den daglige omsorgen. Vi har derfor foreslått 
at personkretsen skal omfatte medlemmer 
som har et barn med funksjonshemning eller 
langvarig sykdom. Det presiseres at det bare 
er foreldre til barn som skal ha rett til støna
den. 

Utkastets andre ledd svarer delvis til den 
gjeldende 'lovs § 3-23 nr. 3. I dag vises det til 
at lovens alminnelige vilkår for rett til syke
penger må være oppfylt. Utvalget har nøyd 
seg med å ta med de mest sentrale inngangs
vilkårene, nemlig at fraværet må ha medført 
tap av arbeidsinntekt, og at vedkommende 
må ha pensjonsgivende inntekt på et visst 
minstenivå. 

Utkastets tredje ledd omhandler kravet til 
dokumentasjon for at opplæring er nødven
dig, og svarer til lovens § 3-23 nr. 2 andre ledd. 
Denne bestemmelsen begrenser retten til opp
læringspenger. Den gjør det også mindre be
tenkelig å utvide personkretsen til å omfatte 
foreldre som ikke har den daglige omsorgen. 

I dag gir loven trygdekontoret hjemmel til 
å kreve dokumentasjon fra lege. Utvalget 
mener det er rimelig at slik dokumentasjon 
alltid bør legges fram av hensyn til trygdens 
kontrollbehov, spesielt fordi opplæringspen
ger alltid ytes fra trygden. 

Utkastets fjerde ledd svarer til til lovens 
§ 3-23 nr. 3, og presiserer at opplæringspen-

gene beregnes etter de samme bestemmelsene 
som sykepenger fra trygden. Vi har nøyd oss 
med å vise til de aktuelle bestemmelsene i 
kapittel 4 om sykepenger. Det vil etter utval
gets mening bli uforholdsmessig mange gjen
takelser dersom alle de relevante bestemmel
sene skal tas inn her. 

I utkastets femte ledd har utvalget foreslått 
at stønadsperioden etter denne paragrafen 
skal være 260 stønadsdager. En tilsvarende 
bestemmelse er foreslått i utkastets § 5-14. I 
dag ytes det sykepenger i til sammen 260 da
ger for fravær på grunn av et alvorlig sykt 
barn og opplæring etter§ 3-23 nr. 1 og 2. Ut
valgets forslag synes å være den mest rettfer
dige løsning . .Dessuten ville det lovteknisk 
sett bli kompliserende dersom dagens ordning 
skulle innpasses i utvalgets systematikk. For
slaget vil ikke få nevneverdige økonomiske 
konsekvenser. Det er bare et fåtall foreldre 
som fyller vilkårene for rett til stønad både 
etter § 3-23 nr. 1 og § 3-23 nr. 2. 

I utkastets sjette ledd er det slått fast at det 
er trygden som yter opplæringspengene. En 
tilsvarende regel finnes i lovens § 3-23 nr. 3. 

Utkastets § 5-14 Pleiepenger til foreldre 
med et alvorlig sykt barn 

For å få rett til pleiepenger må medlemmet 
ha et barn under 16 år med en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade. Det 
er et vilkår at medlemmet av hensyn til bar
net må oppholde seg i en helseinstitusjon mens 
barnet er innlagt, eller må være hjemme for å 
pleie barnet i kritiske perioder. Også andre 
enn barnets foreldre kan få pleiepenger der
som hensynet til barnet gjør det nødvendig at 
de er til stede. 

Det må legges fram legeerklæring fra den 
helseinstitusjon som har ansvaret for behand
lingen av barnet, om at medlemmet må være 
borte fra arbeidet. 

Fraværet må medføre tap av arbeidsinn
tekt. Medlemmet må ha en pensjonsgivende 
inntekt (se §§ 3-3 og 3-4) som på årsbasis sva
rer til minst halvparten av grunnbeløpet. 

Pleiepengene beregnes etter de samme be
stemmelsene som sykepenger fra trygden. Se 
§§ 4-8, 4-9, 4-11, 4-13, 4-28 til 4-31, 4-33 og 4-34. 

Pleiepenger ytes i opptil 260 stønadsdager 
for det enkelte barn. 

Det er trygden som yter pleiepengene. 

Merknader 
Bestemmelser om utvidet rett til sykepen

ger for foreldre med alvorlig syke barn står i 
dag i folketrygdloven § 3-23 nr. 1 og 3. 

Historikk 
Bestemmelser om utvidet rett til sykepen

ger for foreldre med alvorlig syke barn kom 
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inn i folketrygdloven i 1986. Se Ot.prp. nr. 12 
for 1985-86. Den nye ordningen ble i proposi
sjonen begrunnet med at den dagjeldende 
ordning med sykepenger ved små barns syk
dom ikke var tilfredsstillende for foreldre som 
hadde barn med stort omsorgsbehov på grunn 
av kronisk sykdom eller funksjonshemning. 

De dagjeldende bestemmelser i folketrygd
loven § 3-22 om sykepenger i inntil 10 dager 
pr. kalenderår ved små barns sykdom var ut
arbeidet med tanke på barn uten kroniske 
sykdommer eller funksjonshemninger. Be
stemmelsene svarte til bestemmelsene i ar
beidsmiljøloven § 33 A. Det ble i proposisjo
nen vist til at funksjonshemmede barn ofte 
har sykehusopphold so:m følge av funksjons
hemningen, og at de generelt sett er hyppi
gere syke enn andre barn. Videre ble det fram
holdt at funksjonshemmede og kronisk syke 
ofte vil ha problemer med å klare seg alene 
ved sykdom, uansett alder. 

Utformingen av en ordning med utvidet rett 
til betalt permisjon for foreldre som hadde 
alvorlig syke barn, reiste vanskelige avgrens
ningsspørsmål. Det måtte vurderes hvilke til
feller ordningen skulle omfatte, i hvilke perio
der sykepenger skulle ytes, og hvor en slik 
ordning skulle innpasses. De aktuelle alterna
tiver var lovens § 3-22 om sykepenger ved små 
barns sykdom, eller en egen ordning, eventu
elt knyttet til § 3-23 om sykepenger under 
kursfravær for foreldre med funksjonshem
mede barn. 

Når det gjaldt hvor i loven ordningen skulle 
plasseres, mente departementet at det var 
mest hensiktsmessig åta den nye bestemmel
sen inn i § 3-23 om sykepenger ved kursfra
vær. I likhet med sykepenger ved kursfravær 
skulle sykepenger til foreldre med alvorlig 
syke barn også omfatte selvstendig nærings
drivende. Bestemmelsene om sykepenger ved 
små barns sykdom gjaldt imidlertid bare ar
beidstakere. 

Når det gjaldt spørsmålet om en øvre grense 
for barnets alder, ble det foreslått at den skulle 
settes til 12 åt. 

Bestemmelsen tok i første rekke sikte på å 
dekke tapt arbeidsinntekt for foreldre som 
hadde kreftsyke barn eller andre alvorlig syke 
barn, når foreldrene ofte gjennom flere år 
hadde behov for å være til stede ved sykehu
set i perioder. Departementet fant det lite hen
siktsmessig med en utførlig fastlegging i loven 
av hvilke forhold som skulle dekkes, og fore
slo den generelle formuleringen «livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade». 

Det ble foreslått at retten til sykepenger 
skulle gjelde for tidsrom da barnet var innlagt 
i helseinstitusjon og foreldrene måtte opp
holde seg i institusjonen av hensyn til barnet. 

Videre skulle ordningen omfatte tidsrom med 
pleie av barnet i terminalfasen eller i andre 

. kritiske perioder. For å komme inn under den 
nye ordningen måtte vedkommende fylle de 
alminnelige vilkårene for rett til sykepenger. 
Det ble foreslått at sykepenger etter den nye 
ordningen skulle legges sammen med syke
penger utbetalt ved vedkommendes egen syk
dom. Departementet foreslo at sykepenger 
etter den nye ordningen skulle dekkes av fol
ketrygden, i motsetning til sykepenger ved 
små barns sykdom. 

Sosialkomiteen sluttet seg i store trekk til 
departementets forslag. Men det ble foretatt 
følgende endringer: 
- Komiteen mente at det ikke var riktig å 

knytte retten til sykepenger til en så lav al
dersgrense som 12 år. Det ble i stedet ved
tatt en aldersgrense på 16 år. 

- Komiteen mente videre at det i enkelte til
feller kunne virke urimelig å legge sammen 
sykepenger utbetalt etter den nye ordningen 
med sykepenger utbetalt ved vedkommen
des egen sykdom. Komiteen bad derfor om 
at det ble mulighet til å dispensere fra dette 
i særlig alvorlige tilfeller, og eventuelt når 
en hadde vunnet erfaring. · 
Spørsmålet om endringer i stønadsperioden 

ble tatt opp til ny vurdering i Ot.prp. nr. 7 for 
1986-87. Det ble her pekt på at en etter de 
dagjeldende regler kunne risikere å stå uten 
sykepengedekning under barnets sykdom 
hvis vedkommende foreldre hadde hatt syke
penger ved egen sykdom i ett år. Det ble vi
dere pekt på vanskelighetene ved sammenleg
ging av perioder med foreldrenes egen syk
dom i relasjon til opptjening av rett til ny sy
kepengeperiode på 260 dager. 

Departementet kom til at den enkleste løs
ningen på dette problemet ville være å eta
bler.e en egen stønadsordning med en egen 
fastlagt stønadsperiode på 260 dager for for
eldre med alvorlig syke barn. 

Departementet pekte videre på at reglene 
om sammenlegging av sykepenger ved foreld
renes egen sykdom tok sikte på en begrens
ning av stønadsretten. Det ble antatt at etable
ring av en egen stønadsordning på 260 syke
pengedager for hvert barn ville dekke behovet 
for betalt fravær som ble regnet for å være til 
stede. ' 

Samtidig ble det foreslått at sykepenger et
ter ordningen for foreldre med funksjonshem
mede barn som må gjennomgå kurs ved god

. kjent helseinstitusjon etter folketrygdloven § 
3-23 nr. 2, skulle regnes med i den foreslåtte 
selvstendige stønadsperioden på 260 dager. 

Sosialkomiteen sluttet seg til departemen
tets forslag, og det ble således vedtatt å inn
føre en egen selvstendig stønadsordning med 
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rett til sykepenger i inntil 260 dager pr. barn. 
Komiteen forutsatte at departementet kom til
bake til spørsmålet om å justere antall stø
nadsdager dersom dette viste seg å være nød
vendig. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-23 nr. 1 lyder i dag: 

«Trygdet som har omsorg for barn under 16 
år med livstruende eller annen alvorlig syk
dom eller skade, har rett til sykepenger der
som vedkommende av hensyn til barnet må 
oppholde seg ved helseinstitusjon mens bar
net er innlagt. Det samme gjelder ved fravær 
fra arbeidet i forbindelse med pleie av barnet 
i hjemmet i terminalfasen eller i andre kritiske 
perioder. . 

Trygdekontoret kan kreve at nødvendighe
ten av at trygdede oppholder seg ved helsein
stitusjon eller pleier barnet i hjemmet er godt
gjort ved legeerklæring fra den sykehusavde
ling som har ansvaret for barnets behandling.» 

Det er et vilkår for rett til sykepenger etter 
§ 3-23 nr. 1 at den trygdede har omsorgen for 
barnet, og at vedkommende av hensyn til bar
net må oppholde seg ved helseinstitusjon eller 
pleie barnet hjemme. 

Den gjeldende lov bruker det noe upresise 
uttrykket «omsorg». Vanligvis brukes dette 
ordet om foreldre som har barnet boende hos 
seg til daglig. Ifølge Rikstrygdeverkets rund
skriv Kom 03-22/03-23 av 24. · mars 1986 skal 
imidlertid begrepet ikke tolkes for snevert i 
denne sammenhengen. Det vises til at dersom 
barnets foreldre er skilt, bør begge foreldrene 
ha rett til sykepenger selv om barnet vanlig
vis bor hos den ene av foreldrene. Det er vi
dere presisert i rundskrivet at også andre enn 
barnets foreldre skal ha rett til sykepenger 
hvis de «helt eller delvis» har omsorgen for 
barnet og hensynet til barnet tilsier at de bør 
være til stede. Det er altså en annen fortolk
ning av begrepet omsorg som legges til grunn 
her enn den som anvendes for sykepenger ved 
små barns sykdom etter lovens § 3-22. For at 
medlemmet skal få rett til sykepenger etter 
§ 3-22, er det et vilkår at han eller hun har den 
daglige omsorgen for barnet. Vi viser til merk
nadene til utkastets § 5-9 foran. 

Det er et vilkår at barnet har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade. Det 
er presisert i rundskrivet at ordet «livstru
ende» tilsier at situasjonen må være svært al
vorlig for at § 3-23 skal anvendes. Det er vi
dere presisert at stønadsretten er begrenset til 
den kritiske perioden. Når situasjonen har sta
bilisert seg, skal det ikke lenger ytes sykepen
ger etter denne paragrafen. 

I rundskrivet er det satt opp en liste over 
hvilke barn det kan ytes sykepenger for. 

Disse er 
- kreftsyke barn 
- barn med store trafikkskader/andre alvor-

lige skader 
- for tidlig fødte barn, barn med alvorlige 

medfødte misdannelser og andre kritisk 
syke nyfødte barn 

- barn med hjertefeil 
- barn med store funksjonshemninger 
- barn med alvorlig astma 

Bestemmelsen kan også anvendes ved 
andre livstruende og alvorlige sykdommer. 

Ifølge loven kan nødvendigheten av at på
rørende er til stede på sykehuset eller pleier 
barnet hjemme, kreves dokumentert ved lege
erklæring. 

Retten til sykepenger etter denne bestem
melsen er betinget av at lovens alminnelige 
vilkår om rett til sykepenger er oppfylt. Syke
penger ytes fra trygden etter de samme reg
lene som sykepenger fra trygden ved foreldre
nes egen sykdom. Sykepenger ytes i inntil 260 
dager for det enkelte barn. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 3-23 

nr. 1 og 3. 
Vi har foreslått at denne stønaden ikke skal 

kalles «sykepenger», men «pleiepenger», som 
er et langt mer dekkende uttrykk. Det dreier 
seg om en egen stønadsordning som bør ha 
sin egen betegnelse. 

Utkastets første ledd svarer stort sett til den 
gjeldende lovs § 3-23 nr. 1, men er noe om
skrevet. 

Vi har unnlatt å bruke formuleringen «har 
omsorg for barn» som brukes i den gjeldende 
lov. Som nevnt i merknadene til gjeldende 
rett foran er det ikke her meningen at ved
kommende skal ha den daglige omsorgen for 
barnet for å få rett til stønad. Vi har derfor 
brukt formuleringen «ha et barn». I denne for
muleringen ligger det at det er barnets for
eldre som har rett til stønaden. Etter Rikstryg
deverkets rundskriv kan også andre enn bar
nets foreldre ha rett til stønaden dersom de 
«helt eller delvis har omsorg for barnet og 
hensynet til barnet tilsier at vedkommende 
bør være til stede». Se Rikstrygdeverkets . 
rundskriv Kom 03-22/03-23 av 24. mars 1986, 
side 9. 

Andre av barnets pårørende enn foreldrene 
omfattes ikke naturlig av utvalgets formule
ring. Derfor har vi funnet det nødvendig med 
en presisering i siste punktum i utkastets 
første ledd. Vi foreslår at hensynet til barnet 
skal være avgjørende for stønadsretten i disse 
tilfellene. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs§ 3-23 nr. 1 andre ledd. I likhet med 
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det vi har foreslått i utkastets § 5-13, foreslår 
vi at det stilles som vilkår for å få pleiepenger 
at nødvendigheten av fraværet fra arbeidet 
blir dokumentert. 

Utkastets tredje ledd svarer delvis til den 
gjeldende lovs § 3-23 nr. 3. En tilsvarende 
bestemmelse er foreslått i utkastets § 5-13. Vi 
viser til kommentarene til denne bestemmel
sen. 

Utkastets fjerde ledd svarer også til gjeld
ende lovs§ 3-23 nr. 3. En tilsvarende bestem
melse er foreslått i utkastets § 5-13. Vi viser 
til merknadene til denne bestemmelsen. 
Fjerde ledd inneholder også en henvisning til 
§ 4-28 som gjelder ferietillegg til sykepenger 
for arbeidstakere. 

Utkastets femte og sjette ledd svarer også.til 
bestemmelser i lovens § 3-23 nr. 3. Tilsva
rende bestemmelser er tatt inn i forslaget til 
§ 5-13. Vi viser til merknadene til denne be
stemmelsen. 

Utkastets § 5-15 Forholdet mellom flere fol
ketrygdytelser til livsopp
hold 

Dersom et medlem har rett til flere ytelser 
til livsopphold etter dette kapitlet som skal 
dekke samme inntektstap i samme tidsrom, 
kan han eller hun velge ytelse. 

Dersom et medlem har rett til ytelser til livs
opphold etter dette kapitlet, og samtidig fyller 
vilkårene for rett til en annen ytelse til livs
opphold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan han 
eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom ytelser til livsopphold etter dette ka
pitlet og andre folketrygdytelser til livsopp
hold. 

Merknader 
Bestemmelser om forholdet mellom fød

selspenger og andre ytelser til livsopphold 
etter folketrygdloven finnes i dag i lovens 
§ 3-21 nr. 3, § 4-2 nr. 3 og§ 10-5 nr. 3, jf. § 10-4. 

Folketrygdloven§ 3-21 A nr. 4 har bestem
melser om forholdet rp.ellom adopsjonspenger 
og sykepenger. 

De ytelsene som etter utkastet heter om
sorgspenger ved barns sykdom, opplærings
penger og pleiepenger, benevnes sykepenger 
i §§ 3-22 og 3-23 i folketrygdloven. Forholdet 
mellom sykepenger og andre folketrygdytel
ser til livsopphold er omtalt i merknadene til 
utkastets §§ 4-40 til 4-44. 

Gjeldende rett 
De ytelser som er behandlet i utkastets ka

pittel 5, finnes i dag i §§ 3-21, 3-21 A, 3-22 og 
3-23 i folketrygdloven. Loven har i dag ingen 

bestemmelser om hvordan en skal forholde 
seg dersom en person fyller vilkårene for rett 
til to eller flere av disse ytelsene. 

Det skjer ikke ofte at en person samtidig 
fyller vilkårene for rett til fødselspenger etter 
lovens§ 3-21 og vilkårene for rett til omsorgs
penger ved adopsjon etter § 3-21 A. I lovens 
§ 3-21 A nr. 3 er det et vilkår for rett til om
sorgspenger ved adopsjon at vedkommende 
er borte fra arbeidet på grunn av nødvendig 
omsorg for adoptivbarnet. Bestemmelsen ly
der: 

«Omsorgspenger etter nr. 1 ytes bare der
som vedkommende er borte fra arbeidet på 
grunn av nødvendig omsorg for adoptivbar
net...» 

Vilkåret etter denne bestemmelsen kan 
neppe sies å være oppfylt dersom vedkomm
ende likevel er borte fra arbeidet på grunn av 
en fødsel. 

Også når det gjelder sykepenger ved barns 
sykdom etter lovens §§ 3-22 og 3-23 er det et 
vilkår at vedkommende er borte fra arbeidet 
på grunn av det syke barnet. 

Generelt kan en si at omsorgspenger ved 
adopsjon og sykepenger ved barns sykdom 
utelukker hverandre. 

Etter en fødsel skal moren alltid ha permi
sjon i seks uker, se arbeidsmiljøloven § 31. 
Fødselen er da hovedårsaken til fraværet fra 
arbeidet. Man kan da neppe si at hun fyller 
vilkårene for rett til omsorgspenger ved barns 
sykdom. Det samme gjelder før fødselen der
som fødselspermisjonen er begynt. 

Hvilken av de nevnte ytelsene som skal ut
betales, har liten betydning, da disse ytelsene 
er på samme nivå. Det vil si at enten er det 
sykepenger som utbetales, eller det er andre 
ytelser som er på samme nivå som sykepen
ger. 

Etter folketrygdloven § 4-2 nr. 3 bokstav k 
og § 2 i forskrifter gitt i medhold av denne 
bestemmelsen faller retten til dagpenger ved 
arbeidsløshet bort når en trygdet mottar fød
selspenger etter lovens § 3-21. Dette er nær
mere omtalt i merknadene til utkastets§ 6-19. 
Det er ikke gitt tilsvarende bestemmelser for 
adopsjonspenger. Men når vedkommende tar 
permisjon for åta seg av barnet, kan man ikke 
si at vedkommende er til disposisjon for ar
beidslivet. Dagpengene faller derfor bort. 

Når det gjelder sykepenger etter lovens 
§ 3-22 og § 3-23, gjelder de vanlige bestem
melsene om forholdet mellom dagpenger og 
sykepenger. Se merknadene til utkastets 
§ 4-42. Etter lovens § 3-21 nr. 3 erstattes fød
selspengene av sykepenger dersom kvinnen 
blir arbeidsufør. Hvis hun ikke har rett til sy
kepenger fordi hun har mottatt sykepenger fra 
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trygden i 250 dager, får hun fødselspenger 
som vanlig. Det er ikke aktuelt å erstatte fød
selspengene med attføringspenger. Tilsva
rende regler gjelder for omsorgspenger ved 
adopsjon. 

Overgangsstønad etter lovens kapitler 10 og 
12 og pensjon til gjenlevende ektefelle etter 
kapittel 10 reduseres når forventet årlig inn
tekt overstiger 50 prosent av grunnbeløpet. 
Fødselspenger etter lovens § 3-21 nr. 1 til 5 
anses som inntekt. Dette følger av lovens 
§ 10-5 nr. 3, jf. § 10-4. Bestemmelsen gjelder 
også for sykepenger og dermed for ytelser et
ter lovens §§ 3-22 og 3-23 om sykepenger ved 
barns sykdom . . Bestemmelsen må dessuten 
kunne anvendes analogisk for omsorgspenger 
ved adopsjon etter lovens § 3-21 A. 

Personer som mottar hel uførepensjon, hel 
alderspensjon eller hel avtalefestet pensjon 
med statstilskott, har ikke rett til sykepenger. 
Dette følger av forskrifter fastsatt den 7. april 
1978 med hjemmel i lovens § 3-3 nr. 3. Disse 
personene fyller da heller ikke vilkårene for 
rett til fødselspenger etter lovens § 3-21 og 
adopsjonspenger etter lovens § 3-21 A. 

Personer som har delvis bortfalt ervervs
evne eller mottar gradert · alderspensjon, har 
rett til sykepenger på grunnlag av arbeidsinn
tekt. Se merknadene til §§ 4-43 og 4-44 i utkas
tet. Disse personene vil derfor kunne fylle vil-

· kårene for rett til fødselspenger på grunnlag 
av den arbeidsinntekten de har. Noen konflikt 
vil ikke oppstå. 

Utvaigets forstag 
Utvalget har som i de andre kapitlene som 

gjelder ytelser til livsopphold, foreslått at per
soner som fyller vilkårene for flere ytelser til 
livsopphold i samme tidsrom, skal kunne 
velge ytelse. 

Utkastets første tedd gjelder forholdet mel
lom de forskjellige ytelsene i kapittel 5. Be
stemmelsen vil vel bare regulere forholdet 
mellom fødselspenger og adopsjonspenger, 
som er på samme nivå. Hovedhensikten vil 
derfor være å slå fast at en person ikke har 
rett til begge ytelser samtidig. 

Når det gjelder de øvrige kombinasjonene · 
av ytelser i kapitlet, vil en person neppe 
kunne fylle vilkårene for rett til ytelsene sam
tidig. 

Utkastets andre tedd har bestemmelser om 
forholdet mellom ytelser etter kapittel 5 og 
andre ytelser til livsopphold. 

Utkastets tredje tedd gir departementet full
makt til å gi forskrifter om forholdet mellom · 
ytelser etter kapittel 5 og andre ytelser til livs
opphold. Det er neppe behov for · å gi slike 
forskrifter om forholdet mellom ytelsene i 
kapittel 5. 
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KAPITTEL 6 

Dagpenger under arbeidsløshet 

OVERSIKT 
Bestemmelsene om stønad under arbeidslø

yse m.v. står i dag i folketrygdloven kapittel 
4. Kapitlet inneholder bestemmelser om dag
penger ved arbeidsløshet. Dessuten finnes det 
hjemmel for å gi forskrifter om ulike tilskotts
ordninger, bl.a. tilskott til dekning av utgifter 
i forbindelse med reise, flytting og etablering 
på nytt arbeidssted, tilskott til opplæring med 
sikte på høvelig arbeid og tilskott i forbindelse 
med yrkesmessig attføring. 

I utkastets kapittel 6 er bare reglene som 
gjelder stønad til livsopphold tatt inn. Det vil 
si dagpenger under arbeidsløshet. De ulike til
skottsordningene passer bedre i sysselset
tingslovgivningen. Utvalget har foreslåttt nye 
bestemmelser om dette i delutredning I i NOU 
1986:11 om folketrygdens forhold til helsetje0 

nestene og andre ordninger. Vi viser til punk
tene 9.3 og 10.3 i delutredningen, der det går 
fram at utgifter til de ulike tilskottsordningene 
dekkes over statsbudsjettet. Tilskottsordnin
gene har nær sammenheng med en rekke 
andre sysselsettingstiltak der utgiftene dekkes 
over statsbudsjettet. Utvalget mener utgiftene 
til disse ordninger fortsatt bør dekkes av stats
kassen. De hører derfor.ikke naturlig hjemme 
i folketrygdloven. Det mest nærliggende er å 
ta bestemmelsene om tilskottsordningene inn 
i sysselsettingsloven. 

Historikk 
Ordningen med stønad under arbeidsløshet 

har sin opprinnelse i de arbeidsløshetskasser 
som fagforeningene opprettet mot slutten av 
forrige århundre. 

Det tok mange år fra opprettelsen av de 
første arbeidsløshetskassene til den første lo
ven om arbeidsløshetstrygd ble vedtatt. 

I 1906 ble det gitt en lov om tilskott til fag
foreningenes arbeidsløshetskasserer. Det ble 
ikke den gang opprettet noen egen offentlig 
arbeidsløshetsforsikring. Fra 1908 refunderte 
staten en tredel av kassenes utbetalinger. Inn
til 1920 fungerte ordningen med private ar
beidsløshetskasser ganske tilfredsstillende. 
Arbeidsløsheten var ikke større enn at kas
sene kunne betale penger til dem som ble ar
beidsløse. Da massearbeidsløsheten rammet 
landet i 1921, brøt enkelte kasser helt sam
men. Antallet arbeidsløse som hørte til disse 

kassene,var så stort at kassene ikke maktet å 
betale støtte til alle. Det ble fattigvesenet som 
måtte overta ansvaret for de arbeidsløse. Fat
tigloven hadde egentlig ingen bestemmelser 
om økonomisk støtte til arbeidsløse. Dette 
skyldtes den alminnelige oppfatning om at 
arbeidsløshet var selvforskyldt. Fattigloven 
ble likevel tolket så liberalt at det ble gitt 
støtte til de arbeidsløse. Hjelpen bestod først 
og fremst i at de arbeidsløse ble tilvist arbeid. 
Den økonomiske støtten var meget lav og i 
tillegg sterkt stigmatiserende. 

Fra 1921 til 1937 ble det fremmet flere for
slag til en lov om arbeidsløshetstrygd. Men 
vedtakelsen ble stadig utsatt. Med de knappe 
økonomiske ressursene som · var til rådighet, 
var det vanskelig å komme til politisk enighet 
om organiseringen og finansieringen av den 
offentlige arbeidsløshetstrygden. 

De arbeidsløse i 1920- og 30-årene utgjorde 
en meget uensartet gruppe. Arbeidsløsheten 
var høy både blant industriarbeidere, landar
beidere, småbrukere, fiskere og skogsarbei
dere. Også enkelte funksjonærgrupper ble 
rammet. 

Den første obligatoriske arbeidsløshetstrygd 
ble innført i 1938. Denne trygdeordningen 
omfattet alle som var pliktig syketrygdet. 
Visse grupper arbeidstakere samt selvstendig 
næringsdrivende og oppdragstakere _falt der
med utenfor arbeidsløshetstrygden. 

Hovedvilkårene for rett til dagpenger etter 
loven av 1938 var at den trygdede måtte være 
arbeidsfør, arbeidsløs uten egen skyld, og at 
han måtte ha meldt seg som arbeidssøker. 
Etter loven måtte den trygdede videre ha be
talt premie i en viss tid. Dagpengene ble ut
målt i forhold til premien. Den arbeidsløse 
hadde risikoen for arbeidsløsheten de første 6 
dagene. Dagpenger kunne bare ytes i opptil 
15 uker i løpet av 12 måneder, og dagpengepe
rioden var også begrenset i forhold til hvor 
mange uker den trygdede hadde betalt pre
mie. Ved arbeidsløshet utover 15-ukersperio
den fikk de arbeidsløse økonomisk støtte -
kalt tilleggstrygd - fra de private arbeidsløs
hetskassene som fortsatt bestod. - Disse kas
sene måtte godkjennes av det offentlige, og 
halvparten av utbetalingene fra kassene ble 
refundert fra staten. 

En ny lov om arbeidsløshetstrygd ble ved-
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tatt i 1959. Denne loven ble inkorporert i fol
ketrygdloven i 1971. Vi viser til Ot.prp. nr. 42 
for 1969-70. 

Folketrygdlovens bestemmelser om stønad 
under arbeidsløshet bygger på hovedprinsip
pene i loven fra 1938. 

Samfunnet har gjennomgått store forand
ringer i løpet av de siste 20-30 årene. Arbeids
livet er blitt mer fleksibelt, bl.a. er det i dag 
større mulighet for deltidsarbeid. Mange kom
binerer inntektsgivende arbeid med omsorgs
arbeid i hjemmet eller med studier. 

Da arbeidsløshetstrygden ble inkorporert i 
folketrygden i 1971, befant landet seg i en 
oppgangsperiode. Arbeidsløsheten var lav. 
Samfunnet var inne i en økonomisk ekspan
sjon som følge av oljeutvinningen og den op
timismen som fulgte den. Fra midten av 
1970-årene kom det igjen et omslag, og ar
beidsløsheten blir i perioder et av samfunnets 
store problemer. 

Gjennomsnittlig ledighetstid i 1982 var ca. 
14 uker. På landsbasis var det imdlertid ca. 
5 000 personer som fikk dagpenger i 40 uker, 
og som dermed hadde brukt opp rettighetene 
for dette året. Noen av de som hadde brukt 
opp rettighetene i et kalenderår, fylte heller 
ikke vilkårene for å få dagpenger neste år. 

I 1983 var det registrert 63 549 helt arbeids
løse, og i 1984 var tallet kommet opp i 66 596. 
Arbeidsløsheten sank i de neste årene. I 1985 
var det sål~des 51 479 arbeidsløse, i 1986 var 
det 36.192 arbeidsløse, og i 1987 var det 32 391 
arbeidsløse her i landet. Arsgjennomsnittet for 
1988 var 49 336. Senere har arbeidsløsheten 
steget sterkt. 

Gjennomsnittlig ledighetstid økte til 24 uker 
i 1985, og sank deretter til 20 uker i 1987. 

I 1983 ble stønadsperioden forlenget ut året 
for personer mellom 50 og 64 år. Vi viser til 
midlertidige forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon 4. og 18. november 1983 med hjem
mel i folketrygdloven § 4-4 første og andre 
ledd. Ved lov 8. juni 1984 nr. 68 ble stønadspe
rioden forlenget til 80 uker for alle under 64 
år. Stønadsperioden for personer mellom 64 
og 67 år var uten tidsbegrensning, som tidli
gere. 

Gjeldende rett 
Retten til dagpenger under arbeidsløshet er 

i utgangspunktet begrenset til trygdede som 
har hatt arbeidsinntekt i offentlig eller privat 
tjeneste her i landet eller på norske skip i 
utenriksfart, se folketrygdloven § 4-3 nr. 2 
første ledd. Personkretsen er altså i første 
rekke arbeidstakere. I folketrygdloven § 4-3 
nr. 4 er Kongen gitt fullmakt til å bestemme 
i hvilken utstrekning inntekt av selvstendig 
næringsvirksomhet skal kunne gi rett til dag-

penger. Etter forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 11. mai 1973 får selvstendig 
næringsdrivende over 64 år rett til dagpenger 
når de ellers fyller vilkårene for rett til stø
nad. Personkretsen er for øvrig omtalt i merk
nadene til utkastets § 6-1. 

For å bli kvalifisert til å få dagpenger må 
den trygdede etter gjeldende rett ha hatt en 
viss inntekt som arbeidstaker (kvalifikasjons
kravet). Etter folketrygdloven§ 4-3 nr. 2 sjette 
ledd må den arbeidsløse ha tjent mer enn 75 
prosent av grunnbeløpet i det siste kalender
året. Alternativt kan den gjennomsnittlige 
inntekten i de tre siste kalenderårene legges 
til grunn. Ved fastsetting av kvalifikasjonskra
vet regnes bare med arbeidsinntekt, ikke sy
kepenger, fødselspenger, dagpenger .eller 
andre stønader. Kvalifikasjonskravet omtales 
nærmere i merknadene til utkastets § 6-2. 

Dagpengegrunnlaget er utgangspunktet for 
beregningen av dagpengenes størrelse. Be
stemmelsene om dagpengegrunnlaget finnes 
i folketrygdloven § 4-3 nr. 2 første til femte 
ledd. V ed fastsettingen av dagpengegrunnla
get brukes samme tidsperiode som ved fast
settingen av kvalifikasjonskravet, nemlig det 
siste kalenderåret eller de tre siste kalender
årene. Arten av inntekt som inngår i dagpen
gegrunnlaget, er imidlertid forskjellig fra den 
inntekt som legges til grunn ved vurderingen 
av om om kvalifikasjonskravet er oppfylt. I 
dagpengegrunnlaget inngår også dagpenger 
under arbeidsløshet, sykepenger for arbeidsta
ker, fødselspenger og omsorgspenger ved 
adopsjon. Dagpengegrunnlaget blir nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 6-8. 

Hovedvilkårene for rett til dagpenger er at 
den trygdede er arbeidsfør, er arbeidsløs uten 
egen skyld og står tilmeldt arbeidsformidlin
gen som reell arbeidssøker. Se folketrygdlo
ven § 4-2 nr. 1. Disse vilkårene blir nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets §§ 6-2 til 6-6. 

Dagpenger kan ytes i opptil 80 uker i løpet 
av to kalenderår eller i en stønadsperiode på 
80 uker som blir regnet som sammenheng
ende. Dersom arbeidsløsheten varer ut over 
denne perioden, gjelder det en karensperiode 
på 26 uker. Vedkommende kan da igjen få 
rett til dagpenger, forutsatt at kvalifikasjons
kravet er oppfylt. Dersom den trygdede har 
liten eller ingen arbeidsinntekt i tre år, vil 
vedkommende ikke lenger fylle kvalifika-' 
sjonskravet, og faller da ut av systemet. Dag
pengeperiodens lengde blir nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets § 6-12. 

Folketrygdloven kapittel 4 bærer i særlig 
stor grad preg av at loven er en fullmaktslov. 
Det er gitt et stort antall forskrifter både ved 
kongelig resolusjon og av Kommunal- og ar• 
beidsdepartementet. De gjeldende regler om 
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dagpenger er meget kompliserte, og er preget 
av unødige gjentakelser og mangel på genera
lisering. Regler om vilkår for rett til dagpen
ger, om bortfall av rett til dagpenger og om 
dagpengenes størrelse er vevd sammen. 

Utvalget har gått inn for en fullstendig om
disponering av bestemmelsene om dagpenger 
under arbeidsløshet. Stort sett har utvalget 
lagt til grunn samme systematikk i dispone
ringen som i utkastets kapittel 4 om sykepen
ger. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i 
flere år arbeidet med forenkling av forskrif
tene til kapittel 4 i folketrygdloven. De nye 
forskriftene ble vedtatt den 21.juni 1989. Si
den disse forskriftene ble vedtatt etter at ut
valget hadde gjort seg ferdig med utkastet til 
kapittel 6, har utvalget måttet ta utgangspunkt 
i de forskrifter som gjaldt pr. 1. januar 1989. 
Dette har imidlertid ingen vesentlig betyd
ning for hovedtrekkene i utvalgets forslag. 

Ved lov 28. april 1989 nr. 18 er det foretatt 
en del endringer i kapittel 4 i folketrygdloven. 
Utvalget har ikke hatt anledning til å innar
beide disse endringene. 

Utkastets§ 6-1 Innledning 
Formålet med dagpenger under arbeidsløs

het er å dekke utgifter tiL livsopphold for ar
beidstakere som er blitt arbeidsløse. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til dagpenger står i §§ 6-2 til 

6-7 
- dagpengenes størrelse står i§§ 6-8 til 6-11 
- antall stønadsdager står i § 6"12 
- dagpenger til spesielle grupper står i§§ 6-13 

til 6-15 
- avstengning og bortfall står i§§ 6-16 til 6-18 
- samordning med andre ytelser står i§§ 6-19 

og 6-20. 

Merknader 
Paragrafen er ny. 

Utkastets første ledd angir formålet med 
dagpenger under arbeidsløshet. Hovedformå
let med denne stønaden er dekke utgifter til 
livsopphold for arbeidstakere som er blitt ar
beidsløse. Formålsbestemmelsen avgrenser 
personkretsen mot selvstendig næringsdriv
ende og oppdragstakere. Den avgrenser også 
personkretsen mot dem som ikke er yrkesak
tive, f.eks. studenter og husmødre som utfører 
ulønnet omsorgsarbeid. Utvalget mener dette 
er en så viktig avgrensning av personkretsen 
at den bør gå fram av formålsparagrafen. Per
sonkretsen er for øvrig nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets § 6-2. 

Utkastets andre ledd har en innholdsforteg
nelse over hvor i kapitlet de forskjellige be
stemmeler er å finne. Utvalget har disponert 
kapitlet slik at hovedvilkårene for rett til dag-

penger er tatt inn i de første paragrafene. Der
etter kommer bestemmelser om ventetid og 
dagpengenes størrelse. Det gjelder en del sær
regler for spesielle yrkesgrupper. Disse reg
lene er omtalt i egne paragrafer. Til slutt i 
kapitlet finnes det bestemmelser om avsteng
ning av dagpengene, om bortfall og om sam
ordning med andre ytelser. 

Utkastets § 6-2 Tap av arbeidsinntekt 
Det er et vilkår for rett til dagpenger at 

medlemmet har tapt pensjonsgivende inntekt 
(se § 3-3) som arbeidstaker (se § 3-22) på 
grunn av arbeidsløshet. 

Arbeidsinntekten og arbeidstiden må være 
redusert med minst 20 prosent. 

For at medlemmet skal få rett til dagpen
ger, må han eller hun ha hatt en pensjonsgiv
ende inntekt i det siste kalenderåret på minst 
50 prosent av grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelser om tapt arbeidsinntekt står i 

dag i den gjeldende lovs § 4-3 nr. 2 første ledd, 
og i § 4 andre ledd i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 6. desember 1985 med 
hjemmel i lovens § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 nr. 1 
andre punktum og § 4-5 bokstavene a og b. 

Bestemmelser om minste forutgående inn
tekt står i lovens § 4-3 nr. 2 sjette ledd og i 
forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
24. juni 1983 om dagpenger til frivillig trygdet 
i utlandet med hjemmel i lovens § 4-3 nr. 4 
bokstav b. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 4-3 nr. 2 første ledd ly

der: 

«Dagpenger ytes på grunnlag av den ar
beidsinntekt som den trygdede har hatt i of
fentlig eller privat tjeneste her i landet eller 
på norsk skip i utenriks fart i siste avsluttede 
kalenderår før søknad om dagpenger settes 
fram.» 

Lovens § 4-3 nr. 2 sjette ledd lyder: 

«Dagpenger ytes bare dersom slik inntekt 
som nevnt i første ledd OJ?ptjent i siste avslut
tede kalenderår eller i gJennomsnitt i de tre 
siste avsluttede kalenderår før søknad om dag
penger settes fram, og før eventuell oppjuste
ring etter fjerde ledd, utgjør minst 75 pst. av 
grunnbeløpet på det tidspunkt kravet om dag
penger settes fram .... » 

I utgangspunktet er det altså bare arbeidsta-· 
kere som har rett til dagpenger, se den gjeld
ende lovs § 4-3 nr. 2 første ledd. 

Begrepet arbeidstaker er definert i utkastets 
§ 3-22. Som nevnt i merknadene til den para
grafen tolker arbeidsmarkedsetaten uttrykket 
«inntekt i tjeneste» mer liberalt i relasjon til 
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dagpengekapitlet enn det trygdeetaten gjør i 
relasjon til andre kapitler i folketrygdloven. 
For eksempel anser arbeidsmarkedsetaten las
tebilsjåfører med egen lastebil for å være stø
nadsberettigede etter bestemmelsene om dag
penger dersom de kjører for en oppdragsgi
ver, selv om skattemyndighetene og trygde
etaten vurderer dem som selvstendig næ
ringsdrivende. Se for øvrig merknadene til 
utkastets §§ 3-22 til 3-24 og merknadene til 
utkastets § 4-40 om sykepenger under arbeids
løshet. 

Oppdragstakere er ikke nevnt i den gjeld
ende lov. Med oppdragstaker menes en person 
som har pensjonsgivende inntekt utenfor tje
nesteforhold. Begrepet oppdragstaker er defi
nert i utkastets § 3-23. Denne gruppen har 
mye til felles med selvstendig næringsdriv
ende, se utkastets § 3-24. 

Bestemmelsene om dagpenger til eldre 
selvstendig næringsdrivende kom inn da ar
beidsløysetrygden ble inkorpororert i folke
trygden i 1970. Etter loven av 1959 var selv
stendig næringsdrivende utelukket fra med
lemskap i arbeidsløysetrygden. I Ot.prp. nr. 
42 for 1969-70 sies det at en ikke tok sikte på 
noen endring av dette forhold når det gjaldt 
dagpenger generelt. Se St.meld. nr. 45 for 
1968-69 om arbeidsmarkedspolitikken. I mel
dingen ble det foreslått at retten til dagpenger 
for eldre arbeidstakere ikke skulle falle bort 
etter et bestemt antall uker, men løpe konti
nuerlig fra vedkømmende ble arbeidsløs til 
han eller hun ble sysselsatt eller fikk alders
pensjon eller på grunn av uførhet fikk annen 
stønad til livsopphold. Denne utvidede dag
pengeordning for arbeidstakere ble gjennom
ført fra 1. oktober 1969. 

I stortingsmeldingen ble det også foreslått 
en tilsvarende ordning for selvstendig næ-. 
ringsdrivende. En viste til at strukturendrin
gene i arbeidslivet ikke bare rammet arbeids
takere, men også visse grupper selvstendig 
næringsdrivende som småbrukere, fiskere og 
handelsmenn. På denne bakgrunn ble det fo
reslått en hjemmel for Kongen til å fastsette 
bestemmelser om i hvilken utstrekning inn
tekt av selvstendig næringsvirksomhet skulle 
kunne gi rett til dagpenger. 

Etter forskrifter som er gitt ved kongelig 
resolusjon den · 11. mai 1973, har selvstendig 
næringsdrivende over 64 år rett til dagpenger 
dersom de har sluttet i sin virksomhet fordi 
det var umulig eller urimelig tyngende å 
skaffe høvelig underhold ved virksomheten. 
Det finnes dessuten en særbestemmelse om 
at dagpengegrunnlaget skal utgjøre minst 2,5 
ganger grunnbeløpet for disse personene. 

Det er ikke noe vilkår for rett til dagpenger 
at medlemmet må ha tapt hele arbeidsinntek
ten. I ovennevnte forskrifter av 6. desember 

1985 § 4 andre ledd er det satt en nedre grense 
for reduksjon av arbeidstid og arbeidsinntekt 
på minst 20 prosent pr. uke. Disse forskriftene 
gjelder såkalt «avkortet stønad». Men dette er 

. en generell bestemmelse som avgrenser ret
ten til dagpenger for personer som bare har 
hatt små reduksjoner i arbeidstid og arbeids
inntekt. 

Etter gjeldende rett er det et vilkår for rett 
til dagpenger at medlemmet har hatt arbeids
inntekt i tjeneste i det siste kalenderåret, eller 
i gjennomsnittet av de tre siste årene, på minst 
75 prosent av grunnbeløpet. Det gjelder selv 
om vedkommende er gått over til å bli selv
stendig næringsdrivende på søknadstidspunk
tet, såfremt vilkårene for øvrig er oppfylt. 

Vilkåret om at en må ha hatt arbeidsinn
tekt, innebærer at det ikke er all pensjonsgiv
ende inntekt som en arbeidstaker har hatt, 
som kvalifiserer til rett til dagpenger. Syke
penger, fødselspenger, adopsjonspenger og 
dagpenger under arbeidsløshet regnes derfor 
ikke med når det skal avgjøres om inntekten 
utgjør minst 75 prosent av grunnbeløpet. En 
person som for eksempel har hatt sykepenger 
og dagpenger til livsopphold, og som ikke har 
hatt arbeidsinntekt på 75 prosent av grunnbe
løpet' i det siste kalenderåret/gjennomsnittet 
av de tre siste årene, vil dermed falle utenfor 
dagpengeordningen. 

Den pensjonsgivende inntekten kan tjenes 
opp både her i landet og i utlandet. Etter lo
vens§ 4-3 nr. 2 første ledd ytes det dagpenger 
på grunnlag av arbeidsinntekt «her i landet 
eller på norske skip i utenriksfart». 

Ved kongelig resolusjon den 24. juni 1983 
gitt med hjemmel i folketrygdloven § 4-3 nr. 
4 bokstav b er det bestemt at norske statsbor
gere som er frivillig trygdet i utlandet, kan få 
dagpenger på grunnlag av inntekt opptjent i 
utlandet. 

Med hjemmel i lovens § 6-4 siste ledd har 
Sosialdepartementet den 19. september 1969 
gitt forskrifter om fastsetting av pensjonsgiv
ende inntekt for frivillig trygdede 'i utlandet 
etter lovens § 1-4 bokstav b. 

Med hjemmel i lovens § 6-4 sjette ledd har 
Rikstrygdeverket dessuten den 11. mars 1971 
gitt forskrifter om hva som skal regnes som 
pensjonsgivende inntekt for medlemmer som · 
ikke får pensjonsgivende inntekt fastsatt av 
ligningsmyndighetene. Vi viser til disse for
skriftene. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men det er foreslått noen mindre materielle 
endringer. 

Utkastets første ledd svarer stort sett til den 
gjeldende lovs § 4-3 nr. 2 første ledd. Når det 
gjelder personkretsen, innebærer utvalgets 
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forslag en viss innskrenkning i forhold til 
gjeldende rett, siden vi foreslår å ta de selv
stendig næringsdrivende ut av dagpengeord
ningen. Det gjelder de som er mellom 64 og 
67 år, samt lastebilsjåfører o.l. Det vil følge av 
utkastets § 6-2 at den arbeidsløse må ha tapt 
pensjonsgivende inntekt som arbeidstaker for 
å. få rett til dagpenger. 

Dagpengeordningen er egentlig en trygd for 
arbeidstakere. Som nevnt er det avgjørende 
at den arbeidsløse har hatt pensjonsgivende 
inntekt fra offentlig eller privat tjeneste. Lo
ven blir svært komplisert når inntekt av næ
ringsvirksomhet for personer over 64 år skal 
likestilles med inntekt i tjeneste. Av forenk
lingshensyn foreslår derfor utvalget å be
grense personkretsen til arbeidstakere. Dette 
er en materiell endring. Men endringen vil 
neppe få store konsekvenser i praksis, da ufø
repensjonsordningen vil fange opp de fleste 
næringsdrivende over 64 år som har et stø
nadsbehov. 

Vanligvis kreves det for rett til uførepensjon 
at nedsettelsen av ervervsevnen har en medi
sinsk årsak, men for personer over 64 år som 
har vært yrkesaktive, likestilles alderssvek
kelse med sykdom, skade eller lyte. Se folke
trygdloven § 8-3 andre ledd. Utvalget forutset
ter at de fleste eldre næringsdrivende som 
må avvikle sin næringsvirksomhet, kan få rett 
til uførepensjon dersom de ikke greier å skaffe 
seg høvelig arbeid som arbeidstakere. Det 
gjelder selv om § 8-3 aridre ledd blir opphevet. 

Ut fra formålet med dagpengeordningen 
mener utvalget at det ikke er betenkelig at 
de som har gått over fra et arbeidstakerforhold 
til selvstendig næringsvirksomhet, faller uten
for dagpengeordningen. Også forenklingshen
syn gjør det hensiktsmessig å ha en klart av
grenset personkrets. 

Oppdragstakere står i en mellomstilling 
mellom arbeidstakere og selvstendig nærings
drivende. De har imidlertid flestlikhetstrekk 
med selvstendig næringsdrivende. I forhold 
til sykepengerettighetene er oppdragstakere 
stort sett likestilt med selvstendig nærings
drivende. Utvalget foreslår at disse personene 
behandles på samme måte i forhold til dag
pengerettighetene. Det vil si at det ikke ytes 
dagpenger til oppdragstakere. 

Etter forslaget er det et vilkår at medlem
met har tapt pensjonsgivende inntekt. Dette 
innebærer at dersom en person «har . lønn» 
som nevnt i lovens § 4-2 nr. 3 bokstav i, vil 
ikke vedkommende fylle vilkåret om tapt inn
tekt, og vil dermed falle utenfor personkret
sen. 

Vilkåret om tapt pensjonsgivende inntekt 
innebærer at mange personer ikke omfattes 
av dagpengeordningen. Det gjelder først og 
fremst alle de som utfører ulønnet omsorgsar-

beid. Heltidsstudenter faller også utenfor per
sonkretsen. Det samme gjør de som utfører 
såkalt svart arbeid. Spørsmålet om dagpenge
rettigheter for personer som har hatt omsorg 
for småbarn, eldre eller funksjonshemmede, 
og for personer som har gjennomgått utdan
ning, er drøftet i NOU 1983:19 Dagpenger 
under arbeidsløyse - omsorgsarbeid og utdan
ning. Denne utredningen er ikke fulgt opp i 
form av lovendring på området. Spørsmålet 
om å utvide dagpengerettighetene til slike 
personer er et politisk spørsmål som ligger 
utenfor mandatet til Trygdelovutvalget. 

Etter utkastets første ledd vil alle medlem
mer som har hatt pensjonsgivende inntekt, 
komme inn under dagpengeordningen. 

Forslaget innebærer at alle medlemmer som 
har hatt pensjonsgivende inntekt under opp
hold i utlandet, kan få rett til dagpenger på 
grunnlag av denne inntekten ved arbeidsløs
het her i landet. Det gjelder for eksempel sjø
folk på norske skip i utenriksfart. Forslaget 
innebærer en liten utvidelse i forhold til de 
gjeldende regler. 

Utvalget mener imidlertid dette vil gi en 
rimelig regel. De som har pensjonsgivende 
inntekt i utlandet, har vanligvis en sterk til
knytning til Norge. Det synes derfor ikke be
tenkelig at de får dagpenger dersom de blir 
arbeidsløse når de kommer tilbake til Norge. 
Vi viser til at det er et vilkår for rett til dag
penger at den arbeidsløse oppholder seg i 
Norge, se utkastets § 6-7. 

I dag gjelder det ingen aldersgrense for rett 
til dagpenger. En femtenåring som er avisbud, 
kan i prinsippet få dagpenger hvis han eller 
hun blir arbeidsløs. Men i praksis er det få 
personer under 20 år som er dagpengemotta
kere. Utvalgets forslag om å knytte dagpenge
rettighetene til pensjonsgivende inntekt inne
bærer at det i realiteten settes en aldersgrense 
på 17-18 år. Vi viser til definisjonen av begre
pet pensjonsgivende inntekt i utkastets § 3-3 
andre ledd. Forslaget innebærer i praksis in
gen nevneverdig innstramming i forhold til 
gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd svarer til § 4 andre 
ledd i forskrifter fastsatt ved kongelig resolu
sjon den 6. desember 1985 med hjemmel ilo
vens § 4-2 fjerde ledd m.v. Bestemmelsen står 
i dag i forskriftene om såkalt avkortet stønad. 

Etter utvalgets oppfatning er kravet om den 
nedre grensen for tap av arbeidstid og arbeids
inntekt et generelt inngangsvilkår for å 
komme inn i dagpengeordningen. Bestem
melsen passer derfor systematisk best her i 
utkastets § 6-2. Det er ikke foreslått endringer 
i forhold til gjeldende rett. 

Utvalget har vurdert om det bør være en 
reduksjon på 25 prosent, men vi er kommet 
til at dette er upraktisk. Reduksjonen i ar-
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beidstiden tas ofte ut i form av en hel arbeids
dag pr. uke. I slike tilfeller er det en viss 
mulighet for formidling til annet arbeid. Den 
som er ledig deler av dager, vil ha store pro
blemer med å finne supplerende arbeid. For 
arbeidsformidlingen vil det også være enklere 
å beregne stønadsperiodens lengde når en 
opererer med hele dager. 

Utvalget foreslår at også beregningen av 
graderte dagpenger foretas i forhold til reduk
sjonen i arbeidsinntekten. Etter de gjeldende 
regler er det tilstrekkelig at inntekten er ube
tydelig redusert, f.eks. med 1 krone. Med de 
store variasjoner i inntekt fra bransje til bran
sje forekommer det at personer skifter jobb 
og får kortere arbeidstid med samme lønn som 
før, eller med en helt uvesentlig reduksjon i 
inntekten. Disse personene får rett til avkortet 
stønad etter de gjeldende regler, selv om inn
tektstapet er ubetydelig. 

Hovedformålet. med dagpengene er at de 
skal erstatte inntekt som er falt bort. Utvalget 
mener derfor det er rimelig å kreve at også 
inntekten skal være redusert med minst 20 
prosent for at det kan ytes dagpenger. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 4-3 nr. 2 sjette ledd, og omhandler 
kravet til forutgående minsteinntekt for . at 
medlemmet skal få rett til dagpenger (kvalifi
kasjonskravet). Denne bestemmelsen er av en 
litt annen karakter enn bestemmelsene i de 
to første leddene. Utvalget har vurdert om 
kvalifikasjonskravet bør plasseres i en egen 
paragraf. Vi har imidlertid kommet til at dette 
kravet har så nær tilknytning til vilkåret om 
tapt arbeidsinntekt at det kan stå i denne para
grafen. . En tilsvarende systematikk har vi 
valgt i sykepengekapitlet. 

Utvalgets forslag om å bruke pensjonsgiv
ende inntekt i stedet for arbeidsinntekt når 
det gjelder kvalifikasjonskravet, innebærer at 
også sykepenger, fødselspenger, adopsjons
penger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæ
ringspenger og dagpenger skal inngå i kvalifi
kasjonskravet. Dette innebærer en utvidelse i 
forhold til gjeldende rett, da flere personer 
kan få rett til dagpenger etter utvalgets for
slag. Men det innebærer en forenkling å ha 
samme inntektsbegrep for dagpengegrunnla
get og kvalifikasjonskravet. 

Utvalget har foreslått at inntektsgrensen 
senkes til 50 prosent av grunnbeløpet. Gjeld
ende rett har en grense på 75 prosent av 
grunnbeløpet. Utvalgets forslag innebærer at 
en får samme inntektsgrense for sykepenger 
og dagpenger. Dette er en forenkling som let-
ter informasjonen. · 

Selv om utvalgets forslag i prinsippet inne
bærer en utvidelse, vil den ikke få noen prak
tisk betydning. I dag gjelder det nemlig en 
inntektsgrense på 50 prosent av grunnbeløpet 

for deltidsarbeidende. De fleste som har så li
ten inntekt, er deltidsarbeidende. Forslaget vil 
således få praktisk betydning bare for heltids
arbeidende. Denne gruppen har så liten inn
tekt bare hvis de begynner i inntektsgivende 
arbeid sent på året. 

Utvalget har videre foreslått å sløyfe alter
nativet i den gjeldende lov om at en kan ta i 
betraktning gjennomsnittet av inntekten i de 
tre siste kalenderårene. Utvalget mener at det 
er tilstrekkelig å ta hensyn til inntekten i det 
siste kalenderåret. Det er tungvint med to for
skjellige utregningsmåter. Behovet for å gå 
hele tre år tilbake blir også mindre når arten 
av den inntekt som inngår i kvalifikasjonskra
vet, skal omfatte ikke bare arbeidsinntekt, 
men også sykepenger, fødselspenger, adop
sjonspenger, omsorgspenger, pleiepenger, 
opplæringspenger og dagpenger. Forslaget er 
en forenkling. Se for øvrig merknadene til 
utkastets § 6-8 om dagpengegrunnlaget. 

Utkastets § 6-3 Reelle arbeidssøkere 
For å få rett til dagpenger ·må medlemmet 

være villig til 
a) å ta ethvert arbeid som er lønnet etter ta

riff eller sedvane, 
b) å ta arbeid hvor som· helst i landet, 
c) å ta arbeid uavhengig av om det er på hel

tid eller deltid. 
Det kan gjøres unntak fra vilkårene i første 

ledd dersom alder, helse, omsorgsansvar eller 
andre sosiale forhold gjør det rimelig. 

Merknader 
Bestemmelsen er i dag å finne i lovens§ 4-2 

nr. 1 bokstav c og nr. 3 bokstav c. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 4-2 nr. 1 bokstav c lyder: 

« 1. Rett til dagpenger etter bestemmelsene 
i dette kapittel har trygdet, jfr. kapittel 1, som 
er 
a) .. . 
b) .. . 
c) reell arbeidssøker og står tilmeldt arbeids 0 

formidlingen etter regler fastsatt av departe
mentet.» 

Folketrygdloven§ 4-2 nr. 3 bokstav c lyder: 

«3. Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede 1 

a) .. . 
b) .. . 
c) nekter å ta tilbudt arbeid, når den som skal 
treffe avgjerd om stønad finner at arbeidet var 
høvelig for ham og det var lønnet etter tariff 
eller sedvane på stedet ... » 

Et av hovedvilkårene for rett til dagpenger 
er at den arbeidsløse er reell arbeidssøker. Det 
innebærer at vedkommende må være villig til 
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· å ta ethvert høvelig arbeid hvor som helst i 
landet (være yrkesmessig og geografisk mo
bil). 

En person som blir arbeidsløs i en deltids~ 
jobb, må i utgangspunktet også være villig til 
å ta heltidsarbeid for å bli ansett som reell 
arbeidssøker. 
· Likeledes må en person som blir arbeidsløs 
i en heltidsjobb, være villig til å ta deltidsar
beid hvis det ikke kan skaffes høvelig arbeid 
på heltid. 

Dersom arbeidet er lønnet etter tariff eller 
sedvane på stedet, blir det i utgangspunktet 
ansett som høvelig. Det gjelder selv om det 
tilbudte arbeidet er i et annet yrke enn det 
vedkommende hadde, eller om vedkom
mende må flytte til et annet sted i landet. 
Kravet om geografisk mobilitet praktiseres 
imidlertid liberalt. Dette gjelder spesielt for 
visse grupper, f.eks. svært unge arbeidstakere, 
eldre personer og personer med hovedansvar 
for barn eller syke. 

V ed vurderingen av om arbeidet er høvelig, 
skal det legges vekt på om den arbeidsløse er 
fysisk og psykisk i stand til å ta arbeidet. 
Tungt fysisk arbeid vil for eksempel ikke 
kunne anses som høvelig for personer som er 
fysisk svake. Dersom en person ikke har den 
faglige bakgrunnen for å utføre det tilbudte 
arbeidet, vil det heller ikke bli ansett som 
høvelig. Dersom det er tvil til stede, må den 
arbeidsløse likevel være villig til å prøve seg 
i et arbeid som arbeidsformidlingen finner 
høvelig. 

Den trygdedes alder har betydning for om 
arbeidet kan anses som høvelig. Det gjelder 
både for eldre og for helt unge arbeidstakere. 
Etter forskrifter fastsatt av Arbeidsdirektora
tet den 14. februar 1973 i medhold av folkes 
trygdloven § 4-2 nr. 4 blir arbeidet ikke uten 
videre ansett som høvelig for en trygdet over 
64 år dersom vedkommende må ta seg arbeid 
utenfor det lokale arbeidsmarked. Eldre ar
beidstakere kan videre etter en konkret vurde
ring bli betraktet som reelle arbeidssøkere 
selv om de ikke kan ta arbeid på heltid. 

Hvis vedkommende er svært ung, blir arbei
det i praksis heller ikke ansett som høvelig 
dersom det medfører at vedkommende må 
pendle eller flytte fra familien. 

En arbeidsløs person som har hoved- eller 
eneansvar for små barn eller pleietrengende, 
blir ansett som reell arbeidssøker selv om ved
kommende ikke kan arbeide full tid eller ikke 
kan flytte til et annet sted i landet. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Den gjeldende lov bruker begrepet reell ar
beidssøker. Dette begrepet er etter utvalgets 

mening svært skjønnspreget og gir liten infor
masjon. Vi har derfor funnet det mest hen
siktsmessig å konkretisere hva som. ligger i 
begrepet. Vi har imidlertid beholdt reell ar
beidssøker som et stikkord i overskriften. 

Utkastets første ledd angir hovedinnholdet 
i begrepet reell arbeidssøker. Det vil fortsatt 
være rom for en del skjønn her. Utvalget for

. utsetter imidlertid at vilkårene blir nærmere 
utdypet i rundskriv. Vi viser til framstillingen 
av · gjeldende rett foran. 

Utkastets andre ledd gir hjemmel til å gjøre 
unntak fra vilkårene i første ledd. Utkastet er 
en lovfesting av gjeldende rett. Vi viser også 
her til framstillingen foran. 

Utkastets§ 6-4 Permitterte 
Det ytes ikke dagpenger til arbeidstakere 

som er permitterte. 

Merknader 
Bestemmelser om dagpenger under permit

tering står i dag i forskrifter fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 26. august 1983 med 
hjemmel i lovens § 4-5 bokstav a og § 4-2 nr. 
2 fjerde ledd. Vi viser videre til forskrifter fast
satt ved kongelig resolusjon den 6. desember 
1985 med hjemmel i lovens § 4-2 nr. 2 fjerde 
ledd,§ 4-3 nr. 1 andre punktum og§ 4-5 bok
stav b. 

Ved lov 28. april 1989 nr. 18 er lovens§ 4-2 
nr. 2 tredje ledd opphevet og fjerde ledd er 
blitt nytt tredje ledd. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide disse endringene. 

Innledning 
Permittering er et forholdsvis nytt virke

middel i arbeidslivet. I løpet av det siste tiåret 
har antallet permitterte vært eksplosjonsartet. 

Den første loven om arbeidsløysetrygd av 
1938 hadde ingen særbestemmelse om per
mittering. Men lovens § 9 åpnet adgang til å 
gi delvise dagpenger, bl.a. dersom en trygdet 
fikk kortere arbeidstid og mindre arbeidsinn
tekt på grunn av driftsinnskrenkninger. 

I praksis ble denne bestemmelsen forstått 
slik at den ikke omfattet driftinnskrenkning 
som ble gjennomført ved permittering uten 
lønn. Om en permittert skulle få stønad, ble 
avgjort på grunnlag av lovens vanlige regler, 
og det ble blant annet tatt hensyn til om ved
kommende var arbeidsløs uten egen skyld. 

Det gjorde seg opprinnelig gjeldende en viss 
usikkerhet når det gjaldt hvilke retningslinjer 
som burde legges til grunn for stønad til ar
beidstakere som ble permittert uten lønn. Men 
praksis kom etter hvert i faste former. Dersom 
permitteringen hadde sin årsak i mangel på 
råstoff eller drivstoff, ishindringer eller kulde, 
eller lignende forhold som bedriftene ikke 
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hadde innflytelse på, skulle den omstendighet 
at arbeidstakeren var bundet av sin arbeidsavc 
tale, ikke være til hinder for at vedkommende 
kunne få dagpenger. Forutsetningen var at 
arbeidstakeren i permitteringsperioden var 
villig til å ta høvelig arbeid som han ble til
budt. Se Ot.prp. nr. 6-7 for 1958 side 21 f. 

Ordningen med dagpenger til permitterte 
ble vurdert i forbindelse med arbeidet med 
den nye loven av 1959. Tidligere praksis ble 
lagt til grunn for bestemmelsen om permitte
ring i den nye lovs§ 10. Ved inkorporeringen 
av arbeidsløysetrygden i folketrygden i 1971 
ble Kongen gitt fullmakt til å fastsette nær
mere regler om stønad til permitterte. Det går 
fram av Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 at disse for
skriftene skulle erstatte den dagjeldende lov 
og praksis. 

Begrepet permittering 
I arbeidsrettslig teori er permittering defi

nert som et «påbud fra arbeidsgiver som går 
ut på at han midlertidig løser arbeidstakeren 
fra retten og plikten til å arbeide, og seg selv 
fra lønnsplikten». Se Tor Mehl: «Permitterin
ger», Oslo 1982. 

Etter fast oppfatning medfører ikke permit
tering opphør av arbeidsavtalen. Arbeidstake
ren anses således for å ha rett og plikt til å 
gjenoppta arbeidet ved permitteringstidens 
utløp, hvis ikke rettsforholdet mellom partene 
er brakt til opphør ved oppsigelse fra en av 
partene. Permittering kan noe upresist karak
teriseres som «midlertidig opphør» eller «sus
pensjon» av partenes gjensidige ytelsesplikter. 

I praksis forbindes vanligvis permittering 
med tiltak som blir satt i verk ved driftsinn
skrenkning eller driftsstans som følge av ar
beidsmangel, arbeidshindringer, økonomiske 
vanskeligheter osv. 

Sykepermisjon, velferdspermisjon, ferie, 
lock-out og suspensjon fra arbeidet som disi
plinærreaksjon holdes utenfor permitterings
begrepet. Videre faller ikke redusert daglig 
arbeidstid inn under begrepet. Redusert 
arbeidstid er også et vanlig virkemiddel ved 
driftsinnskrenkninger. Man taler gjerne om 
permisjon hvis arbeidstakere som en ordning 
over noe lengre tid ikke skal arbeide en, to, 
tre eller fire dager i uken. 

I trygdesammenheng er ordet «permitte
ring» ikke nærmere definert. Loven gir bare 
Kongen fullmakt til å fastsette nærmere regler 
om i hvilken utstrekning dagpenger skal 
kunne utbetales til personer som blir permit
tert under driftsinnskrenkninger eller drifts
stans. Men det synes som om ordet har en 
videre betydning i trygderetten enn i arbeids
retten. 

Arbeidsgiverens rett til å permittere har 

aldri vært gjenstand for lovregulering. I teo
rien har en derfor sondret mellom permitte
ring som har grunnlag i avtale eller avtalelign
ende regler, og permittering der et slikt sær
skilt rettsgrunnlag ikke foreligger. Flere tariff
avtaler i dag har bestemmelser som gir adgang 
til å permittere og regulerer gjennomføringen 
av permittering. Hovedavtalens§ 14 er her en 
sentral bestemmelse, og den er også brukt 
som mønster for andre avtaler. Permitterings
adgangen kan også være avtalt i den individu
elle arbeidsavtalen. 

Det ble forutsatt i forarbeidene til arbeider
vernloven av 1956 at bestemmelsene om vern 
mot oppsigelse ikke skulle være til hinder for 
permittering. Se Ot.prp. nr. 8 for 1956, side 
48. Vi antar derfor at det er adgang til å inngå 
avtaler som gir arbeidsgiveren rett til å per
mittere. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett kan det ytes dagpenger 

til helt permitterte etter samme regler som til 
helt arbeidsløse. Til delvis permitterte kan det 
ytes redusert stønad i opptil 20 kalenderuker 
i løpet av en 12-månedersperiode . 
. I utgangspunktet gjelder altså · de samme 

generelle vilkår for permitterte som for helt 
arbeidsløse. 

I de tilfeller der permitteringen er kommet 
i stand etter avtale mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker, eller der arbeidstakerne tar ini
tiativet til permittering, kan det reises spørs
mål om de er arbeidsløse uten egen skyld. I 
praksis ser en imidlertid liberalt på dette for
holdet. 

Kravet om å være reell arbeidssøker er som 
regel vanskelig å praktisere ved permitterin
ger. Spesielt ved kortvarige og/eller delvise 
permitteringer foretas det neppe formidling i 
det hele tatt, for så vel arbeidsformidlingen 
som partene i arbeidslivet forutsetter at dette 
ikke er et realistisk alternativ. Det gjelder spe
sielt når situasjonen på arbeidsmarkedet er 
vanskelig. 

V ed hel permittering over lengre tid eller på 
ubestemt tid må imidlertid den permitterte 
være villig til å si opp sin stilling for å få rett 
til dagpenger, eventuelt med kortere varsel 
enn avtalt/lovfestet såfremt det kan skaffes 
annet høvelig arbeid på heltid. Arbeidsformid
lingen kan imidlertid ikke kreve at den per
mitterte går så langt at han mister rettigheter 
hos arbeidsgiveren (f.eks. sluttvederlag) eller 
blir erstatningspliktig. 

Et hovedvilkår for retten til dagpengerun
der hel eller delvis permittering er at permit
teringen skyldes mangel på arbeid eller andre 
forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve inn
flytelse på. Det er ingen forskjell på hel og 
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delvis permittering når det gjelder dette kra
vet. 

For offentlig' virksomhet vil permitteringer 
vanligvis ikke være av en slik art at mangel 
på arbeid er den aktuelle årsaken til inn
skrenkningen. Virksomheten innskrenkes i 
alminnelighet heller ikke på grunn av andre 
forhold som arbeidsgiveren ikke kan øve inn
flytelse på. I utgangspunktet må således stø
nad nektes på dette grunnlaget. Hvert tilfelle 
må imidlertid vurderes konkret, for en del 

· offentlige virksomheter kan være underlagt 
vilkår av samme karakter som det private 
næringsliv. 

Ved delvis permittering må ukentiig 
arbeidstid være redusert med minst 40 pro
sent, som må utgjøre minst to hele dager. Med 
ukentlig arbeidstid menes arbeidstiden i den 
uken det permitteres. Har den permitterte et
ter arbeidsavtalen regelmessig varierende 
arbeidstid som strekker seg ut over en uke, 
kan stønaden beregnes i gjennomsnitt for pe
rioden. 

Lønnsplikt under permittering ble regulert 
ved lov 6. mai 1988 nr. 22. Loven pålegger 
arbeidsgiveren en lønnsplikt de første 14 da
gene etter at permittering er satt i verk (ar
beidsgiverperiode). De permitterte skal der
etter ha rett til dagpenger i 10 uker innenfor 
et tidsrom på 12 måneder. Dersom det permit
teres utover 10-ukersperioden, har de permit
terte krav på permitteringslønn fra arbeidsgi
veren. Loven skulle opprinnelig tre i kraft den 
1. januar 1989, men ikrafttredelsen er blitt 
utsatt til 1. januar 1990. I Ot.prp. nr. 11 for 
1987-88 uttaler Kommunal- og arbeidsdepar
tementet følgende om bakgrunnen for forsla
get om lønnsplikt under permittering: 

«Bakgrunnen for lovutkastet er den praksis 
som i de siste tiår har utviklet seg gjennom 
tariffavtaler og sedvane mht bruk av permitte
ring uten lønn i forbindelse med driftsinn
skrenkning og driftsstans av kortere og lengre 
varighet. Antall permitteringer har ae siste 
10-15 år ligget svært høyt. Dette har flere 
uheldige sider. Dagens ordning gir bedriftene 
store muligheter til å overvelte normale lønns
kostnader på arbeidsledighetstrygden, og kan 
derved sies å innebære en indirekte lønnssub
sidiering. Ordningen virker omstillingshemm- · 
ende, fordi permitterte arbeidstakere er vans
kelige å formidle til annet arbeid selv i en si
tuasJon med stramt arbeidsmarked. Bruk av 
permittering innebærer derfor at bedriftene 
opprettholder en arbeidskraftreserve. Permit
teringsadgangen svekker arbeidstakernes 
lønnsvern og kan brukes for å omgå oppsigel
sesvernet. Mot disse hensyn står hensynet til 
de enkelte bedrifter. Disse har begrensede 
muligheter til å tilpasse seg variasjoner i beho
vet for arbeidskraft på annen måte. En avvei
ning av de motstridende hensyn tilsier at per
mitteringsadgangen ikke bør oppheves helt. 
Det er imidlertid rimelig at bedriftene selv 

bærer en del av kostnacfene ved de fordeler 
bedriftene oppnår ved bruk av permittering. 
Departementets forslag tar først og fremst 
sikte på å motvirke de nokså kortvarige og 
svært langvarige permitteringer ved å knytte 
kostnader til bruken av permitteringer.» 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått å sløyfe alle bestem

melser om dagpenger til permitterte. Dagpen
ger ved arbeidsløshet bør etter utvalgets syn 
bare gjelde personer som ikke lenger står i et 
arbeidsforhold. V ed permittering består ar
beidsforholdet fortsatt. Derfor er det ikke na
turlig at de permitterte går inn under dagpen
geordningen. Utvalget vil også peke på at det 
byr på problemer å håndheve et regelverk 
som tilsynelatende yter stønad til enkeltperso
ner, men som indirekte fungerer som en støt
teordning til bedrifter som ved permittering 
velter lønnsplikten over på trygden. Utvalget 
forslår at bestemmelsene om ytelser under 
permittering blir tatt ut av folketrygdloven, 
og at det eventuelt blir etableret en egen støt
teordning for bedrifter som må permittere. 

Utvalget er klar over at det kan bli en viss 
fare for flere oppsigelser hvis dagpengerettig
hetene under permittering skal oppheves. Vi 
viser imidlertid til at en arbeidstaker som er 
sagt opp på grunn av arbeidsmangel, har for
trinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet 
inntil ett år etter oppsigelsen. Se arbeidsmiljø
loven§ 67. 

I utkastet er det presisert at det ikke skal 
ytes dagpenger under permittering. Dette går 
egentlig fram av en tolkning av begrepet 
arbeidsløs, se utkastets § 6-1. · Men utvalget 
mener det bør sies uttrykkelig i loven, siden 
permitterte i en årrekke har hatt samme rett 
til dagpenger som arbeidsløse. 

utkastets § 6-5 Meldeplikt og møteplikt 
For å få rett tii dagpenger må medlemmet 

melde seg som arbeidssøker på arbeidskonto
ret. 

Medlemmet må melde seg ved personiig 
frammøte hver fjortende dag. Arbeidskontoret 
kan bestemme at meldingen skal kunne skje 
skriftlig. 

Arbeidskontoret kan bestemme at medlem
met skal møte utenom de fastsatte meldings-
dagene. · 

Merknader 
Bestemmelser om meldeplikten står i dag i 

lovens § 4-2 nr. 1 bokstav c, og i forskrifter 
fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartemen
tet den 29. juni 1976 med hjemmel i folke
trygdloven § 4-2 nr. 1 bokstav c. I merknadene 
til utkastets § 6-3 er lovens § 4-2 nr. 1 bokstav 
c sitert. 
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Gjeldende rett 
Meldeplikten har sentral betydning i dag

pengesystemet. I praksis skjer meldingen ved 
at den arbeidsledige fyller ut et særskilt 
skjema. 

Etter de gjeldende regler har de enkelte ar
beidskontorene utstrakt fullmakt til å be
stemme skriftlig melding i det enkelte tilfelle. 
Dette blir brukt når medlemmet har lang reie 
sevei og i perioder med stor arbeidsløshet. 

Meldingen har en dobbel funksjon. Den sier 
noe både om fortiden og om framtiden. 

For det første danner meldingen grunnlag 
for anvisningen av dagpenger. Den arbeids
løse angir på meldingskortet blant annet om 
han eller hun har vært helt uten arbeid, eller 
har hatt delvis arbeid i de foregående 14 da
gene (meldingsperioden). Dersom vedkom
mende har vært helt uten arbeid, anvises det 
full stønad. Dersom vedkommende har hatt 
delvis arbeid, anvises det redusert stønad. På 
grunnlag av meldingen anvises dagpengene i 
etterskott for den foregående 14-dagers perio
den (meldingsperioden). 

For det andre gir den arbeidsløse ved å fylle 
ut meldingskortet uttrykk for at vedkom
mende ønsker å være reelJ arbeidssøker for 
neste meldingsperiode. I denne forbindelse 
sier meldingen noe om situasjonen i framti
den. 

I forskriftenes § 2 andre ledd synes det som 
om begrepet melding er brukt i en annen be
tydning enn i § 2 første ledd. I første ledd sik
tes det til den melding som skjer i forbindelse 
med anvisning av dagpenger. Når det i andre 
ledd sies at arbeidskontoret kan fastsette hyp
pigere «melding» betyr det i realiteten at ved
kommende må møte på arbeidskontoret oftere 
enn hver 14. dag. Det kan åpenbart ikke være 
meningen at vedkommende skal «melde seg» 
oftere i den forstand at anvisningen av dag
penger også skal skje hyppigere enn hver 14. 
dag. Det dreier seg altså her om en møteplikt 
som ikke har noe med registreringen som ar
beidssøker å gjøre. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd slår fast at det er et 

vilkår for rett til dagpenger at medlemmet 
melder seg på arbeidskontoret. Dette følger i 
dag av lovens § 4-2 første ledd bokstav c. 

Det går ikke klart fram av den gjeldende lov 
at medlemmets plikt til å melde seg er et 
materielt vilkår. Men det følger av forskriftene 
at retten faller bort dersom meldereglene ikke 
overholdes. Vi har derfor funnet det riktig å , 
ta inn denne plikten som et eget vilkår i lov
teksten. 

Utkastets andre ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 2 første ledd og § 5. Det angir 

hovedregelen om at melding skal skje ved 
personlig frammøte hver 14. dag, og at mel
dingen i visse tilfeller kan være skriftlig. 

Utkastets tredje ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 2 andre ledd og § 4, og omhand
ler møteplikt utenom de fastsatte meldingsda
gene. Det er først og fremst av formidlings
hensyn at arbeidskontoret kan ønske kontakt 
med medlemmet oftere enn hver 14. dag. Vi 
foreslår som en generell regel at medlemmet 
må være villig til å møte på arbeidskontoret 
utenom de fastsatte meldingsdagene. Denne 
møteplikten er også et vilkår for å få rett til 
dagpenger. 

Utvalget foreslår at begrepet melding av
grenses til de situasjoner der meldingen har 
direkte tilknytning til anvisning av dagpen
ger. Dette gjelder utkastets første og andre 
ledd. I utkastets tredje ledd brukes formule
ringen «møter på arbeidskontoret», da denne 
situasjonen ikke har tilknytning til anvisning 
av dagpengene. 

utkastets § 6-6 Ventetid 
Det kan ytes dagpenger når medlemmet har 

vært arbeidsløs minst en hel virkedag. Dag
pengene løper fra dagen etter at vedkom
mende har meldt seg som arbeidssøker. 

Dagpenger ytes først åtte uker etter at den 
arbeidsløse har meldt seg som arbeidssøker, 
dersom han eller hun 
a) har sagt opp sin stilling uten rimelig 

grunn, eller 
b) er avskjediget på grunn av vesentlig mis

lighold av arbeidsavtalen. 
Det skal ses bort fra oppsigelse eller avskjed 

som ligger mer enn seks måneder tilbake i ti
den. 

Merknader 
Bestemmelsen om fra hvilket tidspunkt 

dagpenger kan ytes, er i dag å finne i lovens 
§ 4-2 nr. 2 første og andre ledd, og i forskrifter 
om unntak fra ventetid fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 4. mai 1973 med hjemmel i 
lovens§ 4-2 nr. 2 tredje ledd. Videre har loven 
bortfallsbestemmelser i § 4-2 nr. 1 bokstav b 
og § 4-2 nr. 3 bokstav b . Det er også gitt bort
fallsbestemmelser i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 11. mai 1973 med 
hjemmel i lovens § 4-2 nr. 3 siste ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens§ 4-2 nr. 2 første og andre ledd lyder: 

«Dagpenger kan tidligst begynne å løpe når 
den trygdede i tre av de siste ti dager, sønda
ger medregnet, har vært arbeidsløs og står til
meldt arbeidsformidlingen som reell arbeids
søker, jfr. nr. 1, bokstav c. Den trygdede har 
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likevel ikke i noe tilfelle rett til dagpenger før 
fra det tidspunkt han har søkt om stønad. 

Ny opptjening av ventetid etter første ledd 
kreves ikke når en stønadsperiode er avbrutt 
av midlertidig arbeid av inntil 26 ukers varig
het, eller av arbeidsmarkedstiltak i arbeids
markedsetatens regi .... » 

Lovens § 4-2 nr. 1 bokstav b lyder: 

. «l. Rett til dagpenger etter beste~melsene 
i dette kapittel har trygdet, jfr. kapittel 1, som 
er 
a) ... 
b) arbeidsløs uten egen skyld, 
c) ... » 

Lovens § 4-2 nr. 3 bokstav b lyder: 

«Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede er blitt arbeidsløs på grunn av dårlig 
forhold eller uten rimelig grunn har sagt opp 
sin plass eller sluttet sitt arbeid,» 

Etter gjeldende rett kan dagpenger tidligst 
ytes når den trygdede har vært arbeidsløs i tre 
av de siste ti dager, lørdager og søndager med-

. regnet. Da lørdager og søndager regnes med 
som ventedager, blir det i praksis tilstrekkelig 
med en ventedag i form av en vanlig virke
dag. Den som er blitt arbeidsløs en torsdag 
og melder seg på arbeidskontoret den påfølg
ende fredag, får dagpenger allerede fra man
dag. 

I lovens § 4-2 nr. 2 fjerde ledd er Kongen 
gitt fullmakt til å fastsette bestemmelser om 
unntak fra ventetiden og til å forlenge venteti
den. Som nevnt er det den 4. mai 1973 gitt 
forskrifter om unntak fra ventetid. Etter for
skriftene faller ventetiden bort for personer 
som har avtjent verneplikt, og for personer 
som har deltatt i tiltak i arbeidsformidlingens 
regi m.v. 

Etter gjeldende rett er det et vilkår for rett 
til dagpenger at den trygdede er blitt arbeids
løs uten egen skyld. Se folketrygdloven § 4-2 
nr. 1 bokstav b og § 4-2 nr. 3 bokstavene b og 
c, samt forskrifter fastsatt ved kongeligresolu
sjon den 11. mai 1973 med hjemmel i lovens 
§ 4-2 nr. 3 siste ledd. 

Helt fra fattiglovgivningens tid har skyld
momentet vært sentralt når det gjelder stønad 
til arbeidsløse. En var den gang ikke villig til 
å akseptere at det fantes noen reell arbeidsløs
het, og arbeidsløse ble ofte mistenkt for å 
være arbeidssky. Tvangsarbeid ble da også 
brukt som et virkemiddel mot disse uønskede 
elementer i samfunnet. 

Denne moraliserende holdningen til ar
beidsløse har gått igjen i lovgivningen om ar
beidsløysetrygd, og vilkåret i dagens lov om 
at den trygdede må være arbeidsløs uten egen 
skyld, kan etter vår oppfatning betraktes som 
et uttrykk for denne holdningen. 

Utvalgets forslag . 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men vi har foreslått en omfattende omredige
ring og presisering. Utvalget har sondret mel
lom den ventetiden som gjelder før retten til 

· dagpenger inntrer, og den ventetiden som 
egentlig er stans i en løpende stønad. Utkastet 
her gjelder ventetid før stønaden kan begynne 
å løpe. Bestemmelser om stans i løpende stø
nad (avstengning) er tatt inn i utkastets§ 6-16. 

Utkastets første ledd omhandler en generell 
ventetidsbestemmelse, og skal erstatte den 
gjeldende lovs § 4-2 nr. 2 første ledd. Bestem
melsen gjelder den som er oppsagt fra sin stil
ling - dvs. den som er blitt arbeidsløs uten 
egen skyld. Utvalget har her foreslått en mate
riell endring i utvidende forstand ved at det 
fastsettes bare en ventedag som skal gjelde for 
alle. Det er presisert i utkastet at medlemmet 
må ha vært arbeidsløs minst en hel virkedag 
for å få rett til dagpenger. Det er videre presi
sert at dagpenger løper fra dagen etter at ved
kommende har meldt seg som arbeidssøker. 
Som nevnt ovenfor innebærer også dagens 
regler i realiteten bare en ventedag. Utvidel
sen får således liten betydning i praksis, men 
den representerer en viktig forenkling. 

Utvalget mener at forskriftene orri unntak 
fra ventetiden av 4. mai 1973 bør kunne opp
heves når det bare skal være en ventedag. 
Forslaget innebærer således en administrativ 
forenkling, særlig fordi bestemmelser om 
bortfall av ventetid ikke lenger er nødvendig. 

Utkastets andre ledd svarer til bestemmel
sene om bortfall i den gjeldende lovs§ 4-2 nr. 
3 bokstav b, jf. § 4-2 nr. 1 bokstav b. Vi har 
formulert denne bestemmelsen som e.n vente
tidsbestemmelse. Dette gir et riktigere bilde 
av de faktiske forhold. Selv om medlemmet 
for eksempel er blitt arbeidsløs på grunn av 
avskjedigelse, faller ikke retten til dagpenger 
bort for alltid, men retten inntrer først etter 
åtte uker. 

Utvalget foreslår at dagpengeretten knyttes 
til mer objektivt konstaterbare kriterier enn 
egen skyld. Vi foreslår som kriterier at med
lemmet enten har sagt opp uten rimelig 

· grunn, eller er avskjediget på grunn av vesent
lig mislighold. Utvalget mener det er uheldig 
at arbeidskontoret må granske om vedkom
mendes arbeidsløshet kan sies å være selvfor
skyldt eller ikke. Det sier seg selv at dette kan 
slå ulikt ut i praksis. 

Vilkåret om at den trygdede må være 
arbeidsløs uten egen skyld, harmonerer dess
uten ikke med folketrygdlovens øvrige be
stemmelser, f.eks. i sykepengekapitlet. Selv 
om en person blir syk på grunn av for tynn 
påkledning, fyllekjøring eller tobakksrøyking, 
vil vedkommende få rett til sykepenger. 
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Etter utkastets andre ledd bokstav a ytes det 
dagpenger etter en ventetid på åtte uker hvis 
en arbeidstaker sier opp sin stilling uten rime
lig grunn. Dette er i samsvar med dagpenge
ordningens system. En arbeidsløs har plikt til 
å ta tilvist arbeid. Denne plikten ville ikke ha 
noe reelt innhold dersom vedkommende 
kunne si opp selv og likevel få rett til dagpen
ger. Hvis medlemmet har rimelig grunn til å 
si opp selv, skal vedkommende imidlertid 
ikke rammes av åtteukersregelen. Med rime
lig grunn tenker vi for • eksempel på tilfeller 
der et medlem må si opp for å flytte med ekte
fellen til et nytt sted, eller må si opp fordi 
vedkommende av helsemessige årsaker ikke 
lenger makter pendling. 

Vi er klar over at også dette systemet har 
sine svakheter. Det er ikke uvanlig at folk som 
på en eller annen måte misligholder arbeids
kontrakten, blir anmodet om å si opp selv i 
stedet for at arbeidsgiveren går til oppsigelse. 
Den som kommer i en slik situasjon, må ta 
hensyn til at valget mellom å si opp selv og å 
bli oppsagt av arbeidsgiveren kan få betyd
ning for retten til dagpenger. 

Selv med den påpekte svakheten mener vi 
at dette forslaget er bedre enn gjeldende rett, 
for myndighetene og arbeidsgiverne slipper 
dermed å utpensle grunnen til at vedkom
mende er arbeidsløs. 

Et medlem som er blitt oppsagt eller avskje
diget fra sin stilling uten at det foreligger ve
sentlig mislighold av arbeidsavtalen, skal etter 
vårt forslag få rett til dagpenger med en vente
dag. Det samme gjelder dersom vedkom
mende har hatt rimelig grunn til å si opp. Vi 
tenker her for eksempel på situasjoner der en 
person ikke lenger har helse til nattarbeid el
ler skiftarbeid. 

Etter utkastets andre ledd bokstav b ytes 
det dagpenger etter en ventetid på åtte uker 
hvis den arbeidsløse er avskjediget på grunn 
av vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Ut
valget har her brukt begrepet avskjedigelse i 
samme betydning som i arbeidsmiljøloven 4. 
februar 1977 nr. 4. 

Arbeidsmiljøloven § 66 nr. 1 lyder: 

«Arbeidsgiveren kan avskjedige en arbeids
taker med påbud om øyeblikkelig fratreden 
dersom denne har gjort seg skyldig i grovt 
pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av 
arbeidsavtalen. . .. » 

Vi legger til grunn at utkastets § 6-6 andre 
ledd bokstav b skal anvendes i tilsvarende si
tuasjoner som beskrevet i arbeidsmiljøloven. 

Utkastets tredje ledd er en foreldelsesregel, 
og står i dag i lovens § 4-2 nr. 3 andre ledd. 
Denne bestemmelsen innebærer at dersom en 
person har sagt opp . sin stilling eller er blitt . 

avskjediget, og søker om dagpenger først etter 
et halvt år, vil vedkommende få dagpenger 
etter bare en ventedag i medhold av utkastets 
første ledd. 

utkastets§ 6-7 Opphold i Norge 
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

oppholde seg i Norge. 
Dette gjelder ikke for et medlem som har 

vært arbeidstaker på et norsk skip i utenriks
fart, se § 6-14. 

Merknader 
Bestemmelser om at en trygdet må opp

holde seg i Norge for å få rett til dagpenger, 
følger i dag av lovens § 4-2 nr. 3 bokstav h. 

Gjeldende rett 
Lovens § 4-2 nr. 3 bokstav h lyder: 

«Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede . 

h) oppholder seg utenfor riket, eller er utlen
ding som aroeider i norsk grensedistrikt, 
men ikke er bosatt i riket. Kongen kan fast
sette regler om avvik fra denne bestem
melse,» 

I dag er bestemmelsen konstruert som en 
bortfallsgrunn for rett til dagpenger. Bestem
melsen omfatter for det første trygdede som 
oppholder seg utenfor Norge. Det vil i praksis 
si de personer som i dag er trygdet i utlandet 
etter lovens § 1-2, og§ 1-4 bokstav b. Vi viser 
til nærmere omtale av disse personene i utkas
tets kapittel 2 om folketrygdens medlemmer. 
Videre omfatter bortfallsbestemmelsene i den 
gjeldende lovs § 4-2 nr. 3 bokstav h utlendin
ger som arbeider i norske grensedistrikter. 
Dette er personer som er bosatt i Sverige eller 
Finnland, og som pendler til Norge for å ar
beide (såkalte grensearbeidere). 

Etter den gjeldende dagpengeordning er det 
bare arbeidstakere på norske skip i utenriks
fart som kan få rett til dagpenger i utlandet. 
For disse personene er det etablert et eget 
system. Vi viser til forskrifter fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 28. februar 1975 med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-2 fjerde ledd 
og§ 4-7. 

Hovedregelen om opphold her i landet har 
blant annet sammenheng med meldereglene 
og med kontrollproblemer dersom dagpenger 
skulle utbetales utenfor Norge. Bestemmelsen 
har også sammenheng med at retten til dag
penger skal være subsidiær i forhold til for
midling av arbeid. Det blir ikke formidlet til 
nytt arbeid i utlandet. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Utvalget 

har konstruert bestemmelsen som et vilkår 
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om at medlemmet må oppholde seg i Norge 
for å få rett til dagpenger. 

Utkastets første ledd presiserer hovedrege
len. Vi har ikke tatt med særregelen om gren
searbeidere. Dagpengerettigheter for disse 
personene er regulert i den nordiske overens
komsten om overføring av dagpengerettighe
ter. Det er derfor ikke behov for å ha med en 
egen lovbestemmelse om grensearbeidere her. 

Utkastets andre ledd har en henvisning til 
særreglene i utkastets § 6-14 orn sjømenn i 
utenriksfart. Utvalget har tatt inn henvisnin
gen her av informasjonshensyn. 

Utkastets § 6-8 Dagpengegrunnlag 
Dagpengegrunnlaget er den inntekten som 

dagpengene skal regnes ut etter. 
Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra den 

pensjonsgivende inntekten medlemmet hadde 
som arbeidstaker (se § 3-22) i det siste kalen
deråret før han eller hun ble arbeidsløs. 

Denne inntekten divideres med det gjen
nomsnittlige grunnbeløpet i det siste kalender
året før han eller hun ble arbeidsløs, og mul
tipliseres med grunnbeløpet på søknadstids
punktet. 

Arsinntekt over seks ganger grunnbeløpet 
regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. 

Merknader 
Bestemmelser om dagpengegrunnlaget står 

i den gjeldende lovs § 4-3 nr. 2 første til femte 
ledd samt åttende og niende ledd. I tillegg · er 
det i forskrifter gitt særregler om dagpenge
grunnlaget for spesielle grupper: 
- Forskrifter fastsatt av Kommunal og ar

beidsdepartementet den 11. mai 1973 med 
hjemmel i folketrygdloven § 4-3 nr. 3 første 
ledd og § 4-3 nr. 2 sjette ledd (personer 
mellom 64 og 67 år) 

- Forskrifter fastsatt av Kommunal- og ar
beidsdepartementet den 13. oktober 1978 
med hjemmel i folketrygdloven § 4-3 nr. 3 
første ledd (vernepliktige) 

- Forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 21. desember 1979 med hjemmel i folke
trygdloven § 4-3 nr. 4 bokstav f (personer 
som har deltatt i kvalifiseringstiltak) 

- Midlertidige forskrifter fastsatt av Kommu
nal- og arbeidsdepartementet den 19. mars · 
1975 med hjemmel i folketrygdloven § 4-3 
nr. 3 (arbeidstakere i fiskeforedlingsindu
strien) 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 4-3 nr. 2 første til femte • 

og de to siste ledd lyder: 

«Dagpenger ytes på grunnlag av den ar
beidsinntekt som den trygdede har hatt i of
fentlig eller privat tjeneste her i landet eller 

på norsk skip i utenriks fart i siste avsluttede 
kalenderår før søknad om dagpenger settes 
fram. 

I tillegg til den inntekten som er nevnt i 
første ledd, skal stønad etter § 4-1 bokstav a 
og sykepenger, fødselspenger og omsorgspen
ger ved adopsjon på grunnlag av arbeid i an
nens tjeneste etter § 3-5, § 3-21 nr. 1-5 og § 
3-21 A nr. 1-4, medtas i beregningsgrunnlaget 
for dagpenger. Departementet kan gi nær
mere regler om og i hvilken utstrekning syke
penger, fødselspenger og omsorgspenger ved 
adopsjon etter denne lovs kapittel 3 for øvrig 
skal tas med i beregningsgrunnlaget.. . 

Hvis det gir et høyere grunnlag, skal gjen
nomsnittsinntekten for de tre siste avsluttede 
kalenderår før søknad om dagpenger settes 
fram, legges til grunn. · 

Før fastsettelsen av grunnlaget etter første, 
annet og tredje ledd, skal inntektene for de 
aktuelle kalenderår justeres i forhold til end
ringer som er skjedd i grunnbeløpet, jfr. kap. 
6, i tiden fram til kravet om dagpenger er satt 
hm. ' 

Dagpengegrunnlaget avrundes til nærmeste 
1 000-kroner, dog slik at inntekter under 9 000 
kroner skal avrundes oppover til nærmeste 
1 000 kroner. Det ytes ikke dagpenger for den 
del av inntekten som overstiger 6 ganger 
grunnbeløpet etter § 6-2. 

Dersom en trygdet får avbrutt og gjenopp
tatt stønadstilfellet som nevnt i foregående 
ledd, kan samme beregningsgrunnlag som før 
avbruddet legges til grunn dersom dette er 
gunstigere for den trygdede enn å fastsette 
beregningsgrunnlaget på nytt etter reglene i 
nr 2, første til femte ledd. 

Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige opp
lysninger om størrelsen av inntekten etter 
første, annet og tredje ledd, fastsettes den ved 
skjønn.» 

Det går fram av lovteksten at dagpenge
grunnlaget kan fastsettes på tre forskjellige 
måter: 

For det første kan dagpengegrunnlaget fast
settes ut fra arbeidsinntekt, sykepenger, dag
penger osv. i det siste kalenderåret. 

For det andre kan dagpengegrunnlaget fast
settes ut fra gjennomsnittsinntekten i de tre 
siste kalenderårene. 

For det tredje kan dagpengegrunnlaget fast
settes etter skjønn hvis det ikke foreligger til
strekkelige opplysninger om inntektens stør
relse. 

Forskriftene inneholder flere særregler · for 
fastsetting av dagpengegrunnlaget. 

Etter forskriftene om dagpenger til personer 
mellom 64 og 67 år skal dagpengegrunnlaget 
være minst 2,5 ganger grunnbeløpet. 

Etter forskriftene om dagpenger til personer 
som har avtjent verneplikt, skal dagpenge
grunnlaget være minste 3 ganger grunnbelø
pet. 

Forskriftene om forhøyet dagpengegrunn
lag for deltakere på kvalifiseringstiltak i ar
beidsformidlingens regi har relativt kompli-
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serte bestemmelser om hvordan tillegget skal 
fastsettes. Bestemmelsene går i korthet ut på 
at vedkommendes dagpengegrunnlag divide
res med antall uker vedkommende ikke hevet 
kursstønad i det siste kalenderåret, eller i 
gjennomsnittet av de tre siste kalenderårene 
(opptjeningsperioden). Det beløpet som fram
kommer, multipliseres med antallet uker ved
kommende hevet kursstønad i opptjeningspe
rioden. 

Forskriftene om minstegrunnlag for bereg
ning av dagpenger for arbeidstakere i fiskefor
edlingsindustrien har følgende særregler: Det 
tas utgangspunkt i vedkommendes ordinære 
dagpengegrunnlag. Til · det beløpet som da 
framkommer, legges et beløp tilsvarende 2/3 
av grunnbeløpet. Minstegrunnlaget skal like
vel ikke overstige fire ganger grunnbeløpet 
på søknadstidspunktet. 

Utvalgets forslag 
En må ofte beregne dagpengegrunnlaget 

etter ulike alternativer for å finne fram til det 
resultatet som er gunstigst for den arbeids
løse. Regelverket er således både komplisert 
og tidkrevende å praktisere for administrasjo
nen. Det er dessuten vanskelig å forklare og 
begrunne et så infløkt system for publikum. 

Utvalget mener det ikke er behov for så 
mange særregler og alternative beregnings
regler som vi har i dag. Derfor vil vi foreslå 
forenklinger, slik at loven får bestemmelser 
som kan anvendes på flest mulig personer. 

Vi er imidlertid oppmerksom på at det vil 
være nødvendig med noen særregler, fordi 
enkelte personer er i en spesiell situasjon. 
Utvalget foreslår særregler for fastsetting av 
dagpengegrunnlaget for medlemmer som har 
fylt 64 år, for sjømenn, og for medlemmer som 
har avtjent verneplikt. Disse særreglene er 
tatt inn i utkastets § 6-13 om eldre arbeidsta
kere, § 6-14 om sjømenn bosatt i utlandet og 
§ 6-15 om dagpenger etter avtjent verneplikt. 

Utvalget foreslår å oppheve særreglene for 
fastsetting av dagpengegrunnlaget for ansatte 
i fiskeforedlingsindustrien og for medlemmer 
som har deltatt i kvalifiseringstiltak i arbeids
markedsetatens regi. Vi viser til listen bakerst 
i dette kapitlet, der utvalget har omtalt de vik
tigste bestemmelsene som vi foreslår skal tas 
ut av dagpengeordningen. 

Utkastets første ledd første punktum presi
serer hva dagpengegrunnlaget er. Utvalget 
mener det vil gi god informasjon til publikum 
at paragrafen innledes med en slik klargjø
ring. I dag går denne opplysningen indirekte 
fram av lovens § 4-3 nr. 2 første ledd. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 4-3 nr. 2 første, andre, tredje og 
niende ledd. 

Vi viser til merknadene til utkastets § 6-2, 
som omtaler nærmere utvalgets forslag om å 
legge den pensjonsgivende inntekten til 
grunn både når det gjelder kvalifikasjonskra
vet, og når det gjelder beregning av dagpen
gene. 

Ut fra forenklingshensyn foreslår utvalget 
en materiell endring ved at dagpengegrunnla
get fastsettes etter inntekten i det siste kalen
deråret. 

Utvalget har drøftet konsekvensene av å slø
yfe beregningsalternativet «gjennomsnitts
inntekten for de tre siste avsluttede kalender
år ... ». Dette kan blant annet gå ut over kvin
ner som har hatt omsorgsansvar for barn i 
to-tre år, men ellers må anses som yrkes
aktive. 

Dersom vedkommende har hatt inntekt 
bare ett eller to av disse årene, vil gjennom
snittsberegningen under enhver omstendighet 
føre til lave dagpengesatser. En person som 
har vært borte fra arbeidslivet i to-tre år, kan 
dessuten ha helt andre behov enn dagpenger. 
Arbeidsformidlingen kan tilby kvalifiserings
kurs og andre tiltak med stønad eller lønn som 
vanligvis også vil gi bedre økonomisk uttel
ling enn lave dagpenger. 

Begrensningen til ett år må også ses i sam
menheng med forslaget om at all pensjonsgiv
ende inntekt medlemmet hadde som arbeids
taker, skal tas med i kvalifikasjonskravet. Vi 
viser til utkastets § 6-2 tredje ledd. Det blir 
derfor lettere enn i dag å komme inn i dagpen
geordningen for personer som har vært syke, 
har født barn eller har vært arbeidsløse. Utval
get viser også til at fødselspengeperioden er 
blitt utvidet i de senere år, og at det for framti
den antakelig vil bli gitt tre pensjonspoeng for 
hvert år med omsorg for barn. 

Utvalget foreslår at bestemmelsen i den 
gjeldende lovs § 4-3 nr. 2 niende ledd om at 
inntekten kan fastsettes ved skjønn, blir tatt 
ut, både av forenklingshensyn og fordi be
stemmelsen ikke har noen praktisk betyd
ning. Ved fastsetting av dagpengegrunnlaget 
er forutsetningen at en skal bygge på lønns
oppgave fra arbeidsgiveren eller ligningskon~ 
toret. Hvis en slik oppgave ikke foreligger, 
kan inntekten neppe være reell. 

Utkastets tredje ledd svarer til lovens § 4-3 
nr. 2. Vi foreslår at bestemmelsen om å jus
tere inntekten i forhold til endringer i grunn
beløpet skal opprettholdes; men justeringen 
skal bare foretas på søknadstidspunktet. 

Utkastets fjerde ledd inneholder en bestem
melse om «taket» på den inntekten som skal 
regnes med i dagpengegrunnlaget. Dette er 
en meget viktig bestemmelse. I dag er den 
nokså bortgjemt i lovens § 4-3 nr. 2 femte ledd 
andre punktum. 
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Utkastets § 6-9 Dagpengenes størrelse 
Dagpengene ytes med en dagsats som svarer 

til 65 prosent av dagpengegrunnlaget dividert 
med 260. 

Dagpengene ytes for alle dagene i uken unn
tatt lørdag og søndag. 

Når arbeidsløshet,m omfatter en del av en 
uke, skal stønadsdager og arbeidsdager til 
sammen ikke overstige fem dager. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 4-3 

nr. 5 om beregning av dagpenger, med unntak 
av bestemmelsene om ferietillegg. Utvalget 
har foreslått en egen paragraf om ferietilleg
get, se utkastets§ 6-11 Når det gjelder utbeta
ling av dagpenger, viser vi til utkastets§ 21-11 
om utbetalingsterminer. 

Gjeldende rett 
Lovens § 4-3 nr. 5 lyder: 

«Dagpenger utgjør pr. dag 2 promille av den 
årlige inntekt fastsatt etter regler i eller med 
heimel i de foregående punkter 2-4. Stønads
satsene pr. dag avrundes til nærmeste hele 
krone. For den som forsørger barn under 18 
år som selv er trygdet eller går inn under § 
2-1 nr. 2, økes dagpengene etter foregående 
punktum med kr. 6 pr. dag for hver forsørget. 
Er den arbeidsløse uten ektefelle og bor sam
men med barn som betinger tillegg som nevnt 
i tredje punktum, økes dagpengene med kr. 6 
pr. dag til hjelp i huset, cfersom den som av
gjør søknad om dagpenger etter omstendighe
tene finner det rimelig. Tillegg til dagpenger 
faller bort for barn som selv har sykepenger 
etter kapittel 3, dagpenger etter dette kapittel, 
attføringspenger etter kapittel 5, uførepeng
sjon etter kapittel 8 eller 11, eller barnepen
sjon etter kapittel 10 eller 11. Tillegg til dag
penger faller også bort i den utstrekning det 
for den forsørgede ytes tillegg til stønad som 
nevnt i foregående punktum ... 

Kongen kan gjøre avvik fra bestemmelsene 
i foregående lend. Kongen kan gi forskrifter 
om i hvilken utstrekning tillegg til dagpenger 
skai bortfalle for person som selv har annen 
kontantstønad til livsopphold etter denne lov 
enn nevnt i første ledd, eller som det ytes til
legg for til slik stønad. 

Dagpengene inklusive forsørgertillegg, men 
ekskfusive ferietillegg, kan ikke utgjøre mer 
enn 90 pst. av den trygdedes dagpengegrunn
lag, jfr. nr. 2. 

Departementet eller den det gir fullmakt 
kan gi nærmere regler for beregning av netto
grunnlaget for dagpengene.» 

Som det går fram av lovsitatet, er reglene i 
dag svært kompliserte. Dagpengesatsen etter 
gjeldende rett er 2 promille av dagpenge
grunnlaget. Det ytes dagpenger for seks dager 
hver uke. Dessuten ytes det tillegg for forsør
get barn under 18 år. Det er videre bestemmel
ser om når tillegget faller bort. Det ytes ikke 
tillegg for forsørget ektefelle. Men for den som 

ikke har ektefelle og bor sammen med bar
net, kan det ytes tillegg på seks kroner pr. dag 
til hjelp i huset. 

En person som for eksempel hadde en ar
beidsinntekt på 100 000 kroner i kalenderåret 
før han eller hun ble arbeidsledig, og i tillegg 
hadde mottatt 30 000 kroner i sykepenger og 
20 000 kroner i dagpenger, vil få et dagpenge
grunnlag på 150 000 kroner. Dette grunnlaget 
oppjusteres hvis det har vært økning i grunn
beløpet. Dagsatsen vil utgjøre 300 kroner og 
ukesatsen 1 800 kroner. Dersom vedkom
mende forsørger to barn under 18 år, vil han 
eller hun dessuten få et tillegg på 12 kroner 
dagen, altså 72 kroner pr. uke. Den totale 
ukentlige utbetalingen vil således være 1 872 
kroner. (I eksemplet er det ikke tatt hensyn 
til at dagpengegrunnlaget oppjusteres i sam
svar med økningen i grunnbeløpet. Satsene 
vil således bli noe høyere.) På årsbasis blir 
dagpengene 97 344 kroner. Dette utgjør 64,896 
prosent av dagpengegrunnlaget. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men det er foretatt omfattende lovtekniske 
forenklinger. 

Utkastets første ledd omhandler dekningsni
vået. Vi har her foreslått et dekningsnivå på 
65 prosent. I andre ledd foreslår vi at dagpen
ger ikke skal ytes for lørdager og søndager. 
Det innebærer at dagpenger kan ytes for 260 
dager i løpet av et år. En må derfor dividere 
det årlige dagpengegrunnlag med 260 for å 
komme fram til dagpengegrunnlag pr. dag. 

Det gjennomsnittlige dekningsnivået for 
dagpenger utgjør etter de gjeldende regler ca. 
62 prosent av brutto årsinntekt. Det forutset
tes her at bruttoinntekten pr. år er sta.bil, det 
vil si at dagpengegrunnlaget gir uttrykk for 
vedkommendes inntektsnivå med tanke på 
bruttoinntekten. 

Dekningsnivået er imidlertid vesentlig høy
ere når en tar skattereglene i betraktning. 

Barnetillegget er i dag 6 kroner pr. dag for 
hvert barn. Dersom en regner med 1,4 barn 
pr. forsørger, utgjør tillegget 0,06 promille pr. 
dag når en regner med en inntekt på 150 000 
kroner. 

Samlet dagsats blir dermed 2,06 promille av 
årsinntekten (2 promille for den arbeidsløse 
selv pluss 0,06 promille for 1,4 barn). Det gis 
dagpenger for 6 dager i uken. Omregnet til 
femdagers uke må dagsatsen være på 2,472 
promille for at dekningsnivået skal bli det 
samme som etter gjeldende rett. Med en inn
tekt på 150 000 kroner pr. år blir det 370,80 
kroner pr. dag. Med 260 arbeidsdager pr. år 
blir det 96 408 kroner, som svarer til et dek
ningsnivå på 64,272 prosent. 
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Utvalget mener det er hensiktsmessig å inn
arbeide forsørgingsstillegget i dagpengesat
sen. Dekningsnivået bør da kunne settes til 
65 prosent. Dette innbærer at vi får en viss 
økning i dekningsnivået i forhold til det gjeld
ende dagpengenivå med forsørgingstillegg. 
Utvalget vil peke på at forsørgingstillegget til 
nå bare har økt med 2 kroner pr. dag siden 
19.71. I 1971 utgjorde forsørgingstillegget 0,8 
promille av grunnbeløpet, som den gang var 
7 500 kroner. I 1989 utgjorde tillegget 0,18 
promille av grunnbeløpet, som pr. 1. mai 1989 
var 32 700 kroner. 

Utvalget er klar over at de som ikke har 
barn, vil tjene på utvalgets forslag. De som 
har mange barn, vil tape på ordningen. Utval
get mener imidlertid at vi av forenklingshen
syn bør følge samme systematikk når det gjel
der dagpenger under arbeidsløshet som når 
det gjelder sykepenger og fødselspenger, der 
det ikke ytes forsørgingstillegg for barn. 

Utkastets andre ledd · svarer til den gjeld
ende lovs§ 4-3 nr. 1 første punktum, og presi
serer at dagpenger ytes for alle ukedager unn
tatt lørdag og søndag. Det innebærer at dag
pengene skal utbetales for fem dager i uken, 
i likhet med det som gjelder for sykepenger. 

Bestemmelsen i den gjeldende lov om at 
dagpenger utbetales for alle ukedager unntatt 
søndag, var naturlig den gangen det var van
lig å arbeide på lørdager. Da de aller fleste i 
dag har fem dagers arbeidsuke, mener vi det 
er hensiktsmessig at det i utkastet presiseres 
at dagpenger skal utbetales for alle dager unn
tatt lørdager og søndager. 

I utkastets tredje ledd har vi presisert at stø
nadsdager og arbeidsdager ikke må overstige 
fem dager pr. uke når arbeidsløsheten omfat
ter en del av en uke. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
den gjeldende lov om tillegg for hjelp i huset. 
Denne bestemmelsen blir sjelden brukt i 
praksis, og den finnes ikke i andre kapitler i 
folketrygdloven som gjelder stønad til livs
opphold. Dessuten har vi foreslått en generell 
forhøyelse av dagpengene. Forenklingshen
syn taler for at bestemmelsen tas ut. 

Utkastets§ 6-10 Graderte dagpenger 
Det ytes graderte dagpenger til 

a) medlemmer som er delvis arbeidløse og får 
mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden 
pr. uke er blitt redusert, 

b) medlemmer som er delvis arbeidsløse fordi 
de ikke har fått full sysselsetting. 

For et medlem som har regelmessig arbeids
tid pr. uke, utgjør dagpengene så stor del av 
fulle dagpenger som svarer til reduksjonen i 
arbeidstid pr. uke. 

For et medlem som har uregelmessig 

arbeidstid pr. uke, men regelmessig arbeidstid 
i en periode som er lengre enn en uke, bereg
nes dagpengene etter reduksjonen i arbeidstid 
i denne perioden. 

Merknader 
Bestemmelsen om reduserte dagpenger (av

kortet stønad) finnes i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 6. desember 1985 med 
hjemmel i folketrygdloven § 4-2 fjerde ledd, 
§ 4-3 nr. 1 andre punktum og § 4-5 bokstavene 
a ogb. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett ytes det avkortet stønad 

til en trygdet som har tapt minst 20 prosent 
av sin vanlige ukentlige arbeidstid eller av 
gjennomsnittlig arbeidstid dersom det for eks
empel dreier seg om skiftarbeid. Se utkastets 
§ 6-2 og merknadene til den. 

Bestemmelsen gjelder trygdede som har 
vært i fullt arbeid, men som får arbeidstiden 
redusert på grunn av driftsinnskrenkning. 
Bestemmels~n gjelder også trygdede som tid
ligere har vært i fullt arbeid, men som bare 
blir tilbudt deltidsarbeid, selv om de søker 
arbeid på heltid. Arbeidsinntekten må også 
være redusert, uten at det er angitt hvor mye. 

I dag ytes det redusert stønad også til delvis 
permitterte som har tapt minst 40 prosent av 
ukentlig arbeidstid. Se merknadene til utkas
tets § 6-4. 

For personer som har vært arbeidsløse i 
lengre tid, eller som har hatt kortvarig og/eller 
tilfeldig sysselsetting, kan det være vanskelig 
å vite hva som var vedkommendes vanlige 
arbeidstid. I praksis ser en inntil tre år tilbake 
i tiden for å finne vanlig arbeidstid for lang
tidsarbeidsløse. For personer som har hatt til
feldig sysselsetting, ser en på gjennomsnittlig 
arbeidstid i løpet av de siste 12 månedene. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Bestemmelsen i de gjeldende forskrifter om 

at arbeidstiden må være redusert med minst 
20 prosent, har vi foreslått å flytte til utkastets 
§ 6-2 om tap av arbeidsinntekt. · 

Vi har foreslått å erstatte betegnelsene «re
duserte dagpenger» og «avkortet stønad», sorri 
brukes i forskriftene i dag, med «graderte dag
penger». Forslaget er i samsvar med den ter
minologi utvalget har brukt ellers i utkastet. 
Vi har brukt ordet «gradert» om de stønader 
som settes lavere enn en full stønad fordi bare 
en del av inntekten er falt bort. Vi viser til § 
4-11 om graderte sykepenger og § 10-15 om 
gradert uførepensjon. 

Utkastetsførste ledd angir personkretsen for 
rett til graderte dagpenger. Forslaget svarer 
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til de gjeldende forskrifters § 1, med unntak 
av delvis permitterte. Utvalget har foreslått 
at permitterte ikke skal omfattes av dagpenge
ordningen, se utkastets § 6-4. 

Utkastets andre ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 5 første ledd og angir hvordan 
reduksjonen i dagpengene skal foretas for den 
som har regelmessig ukentlig arbeidstid. En 
person som får redusert arbeidstiden med 40 
prosent, får således dagpenger som utgjør 40 
prosent av full ukestønad. 

Utkastets·tredje ledd svarer til forskriftenes 
§ 5 andre ledd. Denne bestemmelsen gjelder 
for personer som har helkontinuerlig skiftar
beid i industrien eller turnusarbeid i en insti
tusjon. For å se i hvilken grad arbeidstiden er 
redusert, tar en,her den gjennomsnittlige re
duksjonen i hele arbeidsperioden. 

utkastets § 6-11 Ferietillegg 
Til et medlem som har mottatt dagpenger i 

mer enn 40 dager i løpet ai, et kalenderår, 
ytes det ferietillegg til dagpengene. 

Ferietillegget utgjør 9,5 prosent ai, de dag
pengene som er utbetalt i kalenderåret. 

Departementet gir forskrifter om ferietilleg
get. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 4-3 

nr. 5 første ledd nest siste og siste punktum. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 4-3 nr. 5 første ledd nest 

siste punktum lyder: 

«Til trygdet som har hevet dagpenger eller 
dagpenger og stønad under opplæring etter 
forskrifter fastsatt med heimel i§ 4-1, bokstav 
c, og § 4-6 når slik stønad gir rett til ferietil
legg, i til sammen mer enn 8 uker hvert 
ka1enderår, ytes et ferietillegg til brutto utbe
talte dagpenger (grunnstønad under opplæ0 

ring) ink1usive forsørgertillegg, med 9 1/2 pst.» 

Det er også fastsatt forskrifter om utbetaling 
av ferietillegg til dagpenger, ved kongelig re
solusjon den 21. april 1978 med hjemmel i 
lovens § 4-3 nr. 5 andre ledd. 

Etter den gjeldende dagpengeordning ytes 
det et ferietillegg på 9,5 prosent av utbetalte 
dagpenger. Vilkåret for at den trygdede skal 
få ferietillegg, er at han eller hun i ferieopptje
ningsåret har hevet dagpenger og/eller kurs
stønad i til sammen mer enn åtte uker. Hen
sikten med ferietillegget er å gi en kompensa
sjon for tapet av feriepenger etter lov 29. april 
1988 nr. 21 om ferie. 

Ordningen med ferietillegg til dagpenger 
kom i stand etter krav fra arbeidstakerorgani
sasjonene, og har som nevnt sammenheng 
med feriepengene etter ferieloven. Ferietilleg-

get er penger som stønadsmottageren skal 
kunne legge til side for bruk ved en senere 
ferie. Dette tillegget skal altså dekke utgifter 
til livsopphold når den arbeidsløse er på ferie, 
og derved ikke kan fylle vilkårene om å være 
reell arbeidssøker. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men er 

noe omformulert. 
Utvalget har vurdert å inkorporere ferietil

legget i dagsatsen, men har kommet til at 
dette ikke bør gjøres. Ferietillegget ville på 
denne måten blir usynliggjort. Etter en tid 
kunne en da forvente at det igjen ble reist 
krav om ferietillegg fra arbeidstakerorganisa
sjonene. 

Utvalget har derfor kommet til at ferietilleg
get bør beholdes som et eget tillegg til dag
pengene under arbeidsløshet. 

Når det gjelder kompensasjonsnivået for fe
rietillegget, har utvalget vurdert to modeller: 

Den ene modellen bygger på ferielovens 
satser. Det sondres her mellom personer over 
og under 60 år. For arbeidstakere under 60 år 
utgjør feriepengene 9,9 prosent av arbeidsfor
tjenesten. For arbeidstakere som har fylt 60 
år eller som fyller 60 år innen 1. januar i ferie
året, utgjør feriepengene 12,2 prosent. 

Den andre modellen går ut på å operere med 
samme prosentsats for alle medlemmer. Det 
blir gjort· etter gjeldende rett, som benytter 
prosentsatsen 9,5. 

Utvalget foreslår at den sistnevnte modell 
legges til grunn i dagpengekapitlet, og med 
samme prosentsats som i dag. Denne model
len innebærer administrative forenklinger. 
Dessuten vil bestemmelsen være enkel å for
stå. Utvalget er ikke betenkt over å fravike 
prinsippene i ferieloven. Ordningen med fe
rietillegg til dagpenger er en del av trygdesys
temet, og avviker på flere punkter fra ferielo
vens bestemmelser om feriepenger fra ar
beidsgiveren. 

Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 
ferietillegg til dagpengene kan harmoniseres 
med de tilsvarende bestemmelsene om ferie
tillegg til sykepengene etter utkastets § 4-28. 

Bestemmelsene om ferietillegg til disse to 
ytelsene bygger imidlertid på helt forskjellige 
prinsipper. Etter dagpengereglene ytes det 
ferietillegg til dem som har vært arbeidsløse 
i lang tid (mer enn åtte uker). Etter sykepen
gereglene ytes det ferietillegg fra første dag 
trygden yter sykepenger, men det ytes bare 
ferietillegg for opptil 10 uker i hvert kalender
år. 

Mens det etter dagpengekapitlet er de lang
tidsarbeidsløse som får.ferietillegg, er det etter 



300 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

sykepengekapitlet bare de som har relativt 
korte sykefravær som får ferietillegg. 

En harmonisering ville være ,en betydelig 
lovteknisk forenkling av disse to regelsettene. 
En slik harmonisering vil imidlertid få så store 
økonomiske konsekvenser at det ligger uten
for utvalgets mandat å foreslå endringer. 

Utkastetsførste ledd angir personkretsen for 
retten til ferietillegg, nemlig medlemmer som 
har mottau dagpenger i mer enn 40 dager i 
løpet av kalenderåret. Vi har foreslått å bruke 
dager i stedet for uker, som brukes i dag. For
slaget svarer til den terminologi vi har brukt 
ellers i utkastet. Se · for eksempel utkastets § 
6-12, som angir stønadsperioden i antall dager. 

Utkastets andre ledd angir ferietilleggets 
størrelse. 

Utkastets tredje ledd inneholder en fullmakt 
for departementet til å gi forskrifter om ferie
tillegget. Det vil for eksempel være aktuelt å 
gi forskrifter om utbetaling. 

Utkastets§ 6-12 Antall stønadsdager . 
Når et medlem har mottatt dagpenger i til 

sammen 400 stønadsdager i de siste tre årene, 
opphører retten til dagpenger. 

Et medlem som ikke har mottatt dagpenger 
i det siste halvåret, kan igjen få rett til dag
penger i opptil 400 stønadsdager. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 4-4 

første og andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 4-4 første og andre ledd 

lyder: 

«I løpet av to kalenderår som følger etter 
hverandre, kan dagpenger ytes i mntil 80 
uker. , 

Når stønad er blitt tilstått i tilsammen 80 
uker innenfor et tidsrom som nevnt i første 
ledd, eller i en sammenhengende stønadsperi
ode på 80 uker, kan stønad på nytt først tilstås 
etter at det er gått minst 26 uker fra siste stø
nadsdag ... » 

Den gjeldende lov har to alternative bestem
melser om begrensningen av stønadsperio
dens lengde. 

For det første kan det bare ytes dagpenger · 
i 80 uker i løpet av to kalenderår som følger 
etter hverandre. 

For det andre kan det ikke ytes dagpenger 
sammenhengende i mer enn 80 uker. Det gjel
der infløkte regler om hva som skal anses som 
en sammenhengende stønadsperiode. 

Selv om det er gått lang tid siden vedkom
mende sist fikk dagpenger, regnes stønadspe
rioden som sammenhengende i følgende til
feller: 

Dersom medlemmet 
- har vært syk i minst tre dager 
- har avtjent verneplikt i minst en uke 
- har gjennomgått arbeidsmarkedskurs 
- har hatt ferie i opptil fire uker 
- har hatt midlertidig arbeid i opptil 26 uker, 

eller 
- har deltatt i arbeidsmarkedstiltak. 

For at stønadsperioden skal anses som sam
menhengende når vedkommende har vært i 
en av de ovennevnte situasjoner, er det et vil
kår at vedkommende melder · seg som reell 
arbeidssøker innen en uke etter at situasjonen 
har endret seg. Dette følger av forskrifter fast
satt ved kongelig resolusjon den 4. mai 1973 
med hjemmel i folketrygdloven § 4-2 nr. 2 
tredje ledd. 

Utvalgets forslag 
Det gjeldende system med to alternative 

bestemmelser for begrensingen av stønadspe
riodens lengde er komplisert, og kan by på 
problemer både for administrasjonen og for 
den enkelte. For administrasjonen er det et 
tungrodd system. Det må føres to regnskaper 
for å finne ut når den enkeltes dagpengeperi
ode opphører. For den arbeidsløse selv er det 
nesten umulig å vite når han eller hun faller 
ut av systemet. 

Utvalget mener det vil være hensiktsmessig 
å ha samme system for dagpenger som for 
sykepenger, se utkastets § 4-10 med merkna
der. Denne modellen peker seg ut som den 
enkleste. 

Utkastets første ledd angir den øvre grensen 
for antall stønadsdager. Etter utvalgets forslag 
skal stønadsretten ikke lenger knyttes til år 
eller en sammenhengende periode, men stø
nadsdager i de siste tre årene skal legges sam
men. Dette er i samsvar med det som er fore
slått for sykepenger. De fleste arbeidsløshets
perioder er korte. Selv om en person har 
mange ledighetsperioder, vil vedkommende 
etter utvalgets forslag fortsatt kunne få dag
penger. Stønadsperioden er satt til 400 dager. 
Dette svarer til 80 uker i løpet av de tre siste 
årene. Forslaget vil bety en liten innskrenk
ning i forhold til gjeldende rett for personer 
spm er langtidsarbeidsløse. Forslaget inne
bærer imidlertid betydelige administrative 
forenklinger. Utvalget vil understreke at dag
penger skal være en korttidsytelse. Det bør 
derfor være tilstrekkelig at dagpenger ytes i 
80 uker i løpet av tre år. For personer som har 
vært arbeidsløse i lengre tid, bør det etter ut
valgets mening i stedet vurderes å innføre en 
langtidsytelse i form av en arbeidsløshetspen
sjon. En ordning med førtidspensjonering for 
eldre langtidsledige er innført i for eksempel 
Sverige og Finnland. 
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Etter utkastets andre ledd begynner en ny 
dagpengeperiode på 400 dager å løpe når det 
er gått et halvt år (26 uker) siden vedkom
mende fikk dagpenger sist. Det kreves ikke 
at den arbeidsløse skal være i arbeid i denne 
perioden. Dersom vedkommende har vært ute 
av dagpengesystemet i 26 uker og fortsatt er 

· arbeidsløs, bør det etter utvalgets mening 
være mulig å få rett til dagpenger på nytt, 
såfremt de øvrige vilkår er oppfylt. Forslaget 
er i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets§ 6-13 Dagpenger til eldre arbeids
takere 

Til medlemmer over 64 år kan det ytes dag
penger uavbrutt fram til fylte 67 år. 

Dagpengegrunnlaget skal være minst tre 
ganger grunnbeløpet. 

Departementet kan gi forskrifter om antall 
stønadsdager for medlemmer mellom 50 og 64 
år. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Folketrygdloven § 4-4 tredje ledd gir hjem
mel for å fastsette lengre stønadsperiode for 
visse persongrupper over 50 år. Forskrifter om 
forlenget stønadsperiode for dagpenger til ar
beidsløse over 64 år er fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 7. november 1975 med hjem
mel i den nevnte bestemmelse. 

Videre har Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet fastsatt forskrifter den 11. mai 1973 
med hjemmel i lovens § 4-3 nr. 3 første ledd 
om beregning av minstegrunnlag for dagpen
ger til personer mellom 64 og 67 år. 

Etter forskriftene om forlenget stønadsperi
ode av 7. november 1975 kan et medlem som 
har fylt 64 år, få dagpenger til vedkommende 
fyller 67 år. 

Etter forskriftene av 11. mai 1973 finnes det 
flere alternative beregningsmåter for fastset
ting av dagpengegrunnlaget for personer mel
lom 64 og 67 år. 

Dagpengegrunnlaget kan fastsettes enten 
- på grunnlag av arbeidsinntekten pluss even

tuelle sykepenger/dagpenger i det siste ka
lenderåret før søknaden om dagpenger blir 
· satt fram, eller 

- på grunnlag av den gjennomsnittslige ar
beidsinntekten inklusive sykepenger/dag
penger i de tre siste kalenderårene før søk
naden blir satt fram, eller 

- på grunnlag av skjønn dersom det ikke fore
ligger tilstrekkelige opplysninger. 
Hvis det gir et gunstigere resultat, kan dag

pengegrunnlaget dessuten fastsettes på 
grunnlag av arbeidsinntekten pluss sykepen
ger/dagpenger i kalenderåret før vedkom
mende første gang meldte seg arbeidsløs etter 

fylte 64 år, eller på grunnlag av arbeidsinntek
ten i de tre siste kalenderårene før vedkom
mende første gang meldte seg som arbeidssø
ker etter fylte 64 år. 

Etter forskriftenes § 6 kan personer over 64 
år i visse tilfeller få fastsatt dagpengegrunnla
get etter en minstesats på 2,5 ganger grunnbe
løpet. For at denne bestemmelsen skal anven
des må vedkommende ha vært godskrevet 
pensjonspoeng i minst tre av de siste fem år 
før fylte 64 år, eller mellom fylte 64 og 67 år. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til de vesentligste bestem

melsene i de gjeldende forskrifter. 
Utkastets første ledd svarer til § 1 i forskrif

tene av 7. november 1975. 
Utkastets andre ledd svarer til § 6 i forskrif

tene av 11. mai 1973, og omhandler normert 
dagpengegrunnlag for eldre arbeidstakere. 
Det er her foreslått en utvidelse i forhold til 
gjeldende rett. 

I dag er det bare to persongrupper som har 
et normert minste dagpengegrunnlag, nemlig 
personer over 64 år og personer som har av
tjent verneplikt. Minste dagpengegrunnlag for 
eldre arbeidstakere er 2,5 ganger grunnbelø
pet, mens det .er 3 ganger grunnbeløpet for 
personer som har avtjent verneplikt. 

Utvalget kan. ikke se noen saklig begrun
nelse for at det skal være to forskjellige nivåer 
her. Bestemmelser om minste dagpenge
grunnlag bryter i seg selv med hovedprinsip
pet om at dagpenger skal fastsettes etter fak
tisk inntekt. Utvalget mener at det både ut fra 
hensynet til likebehandling og ut fra hensynet 
til et mer enhetlig system bør være samme 
minstegrunnlag i de tilfellene der lovens ho
vedregel fravikes. Et dagpengegrunnlag på 2,5 
G svarer omtrent til folketrygdens minstepen
sjon. Forslaget om et minstegrunnlag på 3 G 
fører til at de aktuelle personene får det litt 
bedre økonomisk enn dagens minstepensjo
nister. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 4-4 tredje ledd. Utvalget har fun
net det hensiktsmessig å beholde en hjemmel 
for å gi forskrifter om forhøyet antall stønads
dager for medlemmer over 50 år. Begrunnel
sen er at dagpengeordningen er et ledd i ar
beidsmarkedspolitikken, og utviklingen på 
arbeidsmarket kan til tider gjøre det nødven
dig å fastsette forlenget stønadsperiode for 
personer helt ned til 50 år. Dette ble blant 
annet gjort i 1983 på grunn av sterk økning i 
arbeidsløsheten. Utvalget har avgrenset per
sonkretsen til medlemmer mellom 50 og 64 
år, dq personer over 64 år har forlenget stø
nadsperiode i medhold av utkastets første 
ledd. . 
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Utkastets§ 6-14 Dagpenger til sjømenn som 
er bosatt i utlandet 

Det ytes dagpenger til et medlem som har 
vært arbeidstaker på et norsk skip i utenriks
fart, dersom medlemmet er bosatt i et område 
der departementet har opprettet utbetalings
sted. Dersom medlemmet er bosatt utenfor et 
slikt område, kan det likevel ytes dagpenger 
såfremt formidlings- eller kontrollhensyn ikke 
er til hinder for det. 

Den norske representanten på utbetalings
stedet bestemmer hvordan medlemmet skal 
melde seg. 

Dagpengene ytes etter satser som departe
mentet fastsetter på grunnlag av levekostna
dene i vedkommende land. 

Merknader 
Særregler om arbeidstakere på norske skip 

i utenriksfart er i dag å finne i forskrifter fast
satt ved kongelig resolusjon den 28. februar 
1975 med hjemmel i folketrygdloven§ 1-2 nr. 
2 fjerde ledd og§ 4-7. 

Gjeldende rett 
Etter forskrifter fastsatt ved kongelig resolu

sjon den 24. juni 1983 med hjemmel i folke
trygdloven § 4-3 nr. 4 bokstav b kan inntekt 
opptjent på et utenlandsregistrert skip likestil
les med inntekt av arbeid her i landet. Dette 
gjelder skip som er bareboat-befraktet av en 
norsk reder, når sjømannen er frivillig trygdet 
med rett til ytelser etter folketrygdloven ka
pittel 4. 

Bestemmelsene i § 1 i forskriftene av 28. 
februar 1975 gjelder personkretsen. 

Trygdet med rett til stønad etter forskriftene 
er personer med statsborgerskap i Norge, Dan
mark, Finland, Island eller Sverige når de er 
ansatt på et norsk skip som vesentlig går i 
utenriksfart. Også ikke-nordiske sjøfolk er 
medlemmer med rett til dagpenger dersom 
de er bosatt i et av de nordiske land. 

Rett til stønad etter disse forskriftene har 
også norske statsborgere som er ansatt på 
utenlandsregistrert skip som er bareboat
befraktet av en norsk reder, og i slik virksom
het er trygdet etter Sosialdepartementets for
skrifter av 22. november 1978, fastsatt med 
hjemmel i folketrygdloven § 1-4 bokstav b, § 
2-8 nr. 1 tredje ledd,§ 3-14 nr. 3 og§ 1-3 andre 
ledd. 

I forskriftene av 28. februar 1975 § 3 er det 
en særregel om at ventetidsbestemmelsene 
ikke gjelder for arbeidsløse sjøfolk i utlandet. 

I utlandet kan stønad som regel bare ytes 
til trygdede som oppholder seg innenfor de 
områder Kommunal- og arbeidsdepartemen
tet fastsetter. Departementet har opprettet ut
betalingssteder i 20 forskjellige land. Det er 

konsulatet eller ambassaden på stedet som 
behandler dagpengesakene i utlandet. En 
trygdet som er fast bosatt utenfor området, 
men som etter utbetalingsstedets vurdering 
formidlingsmessig og kontrollmessig kan like
stilles med trygdet som oppholder seg .innen
for området, kan få stønad på samme vilkår. 
Dette innebærer at utbetalingsstedet også kan 
innvilge dagpenger til en trygdet som er fast 
bosatt i et land der det ikke er opprettet utbes 
talingssted, men som kommunikasjonsmessig 
har god forbindelse med det landet der det 
er opprettet utbetalingssted. Forutsetningen 
for utbetaling av dagpenger .i slike tilfeller er 
at sjømannen oppholder seg på sin faste bo
pel, dvs. der vedkommende har sitt hjem og 
sin eventuelle familie. 

V ed vurderingen av om en trygdet som opp-· 
holder seg utenfor et utbetalingssted, formid
lingsmessig kan likestilles med arbeidssøkere 
på utbetalingsstedet, må en blant annet ta 
hensyn til om den trygdede kan ta hyre på 
kort varsel. Her legges det stor vekt på de 
kommunikasjonsmessige . forholdene. Videre 
må en bringe på det rene om søkeren er nek
tet forhyring eller av andre grunner er avskå
ret fra å mønstre på. 

Representanten på utbetalingsstedet kan 
bestemme på hvilken måte en trygdet som 
ikke oppholder seg der, skal melde seg som 
arbeidssøker. Melding må etter forskriftene 
gis minst en gang i uken. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene i det gjeldende regelverk 

er meget omfattende. Dette skyldes blant an
net at forskriftene inneholder mange admini
strative regler og bestemmelser om stønad til 
dekning av bestemte utgifter. 

Utvalget har foreslått betydelige lovtek
niske og· materielle endringer på dette områ
det. Vi foreslår særregler om utbetaling av 
dagpenger i utlandet. Videre har vi tatt med 
en særregel om kortere utbetalingstid for sjø
folk som oppholder seg i utlandet uten å være 
bosatt der, og en særregel om stønadens stør
relse. 

Bestemmelsene om sjøfolks rett til dagpen
ger er etter utvalgets syn uforholdsmessig 
kompliserte. Dette kommer særlig av at det 
sondres mellom nordiske statsborgere og 
utenlandske statsborgere for øvrig. Bestem- · 
meisene er dessuten ikke i samsvar med de 
generelle bestemmelsene om medlemskap i 
utkastets kapittel 2. 

Utvalget foreslår at personkretsen for rett 
til dagpenger blir den samme som ellers i fol
ketrygdloven. Utvalgets forslag innebærer en 
liten materiell innskrenkning, siden uten
landske sjøfolk som er bosatt i et annet nor-
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disk land, ikke lenger vil være omfattet av 
dagpengeordningen i folketrygdloven. Utbe
taling av dagpenger til personer som er bosatt 
i et annet nordisk land, er for øvrig regulert i 
den nordiske konvensjonen om sosial trygg
het artikkel 16. Forslaget får således ingen 
reell betydning for de aktuelle personene. 

Utvalget har ikke tatt med noen særbestem
melse om ventetid for sjøfolk i utlandet. Dette 
har sammenheng med utvalgets forslag om 
at det skal være bare en ventedag for arbeids
løse her i Norge. 

Ukastets første ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 6 første ledd, og presiserer at 
medlemmet for å få rett til dagpenger må bo 
i et område der departementet har opprettet 
utbetalingssted. Medlemmet kan også bo 
utenfor et slikt område dersom det likevel er 
mulig å formidle vedkom~:nende, og dersom 
det er mulig å kontrollere at vedkommende 
fyller vilkårene for rett ti1, dagpenger. 

Utkastets andre ledd svarer til melderegelen 
i forskriftenes § 4. Utvalget mener det er til
strekkelig å ta inn en be~temmelse i lovteks
ten om at utbetalingsstedet kan avgjøre hvor
dan meldingen skal skje. ' 

Utkastets tredje ledd svarer til forskriftenes 
§ 6 andre ledd, og omhandler dagpengenivået 
i utlandet. Etter den.ne bestemmelsen kan 
departementet fastsette satser for dagpenger i 
utlandet. Når dagpenger utbetales i utlandet, 
knyttes de ikke til vedkommendes dagpenge
grunnlag. Dagpengene utgjør en fast sats som 
står i forhold til leveomkostningene i ved
kommende land. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
de gjeldende forskrifters § 7 andre ledd, som 
fastslår at personer som ikke er bosatt i utlan
det, men som oppholder seg der, kan få dag
penger i fire uker. Denne bestemmelsen var 
praktisk i tidligere tider, da en sjømann for 
eksempel mønstret av et skip i utlandet og 
oppholdt seg der til han fikk hyre på en ny 
båt. I denne perioden kunne han da få dagpen
ger i medhold av forskriftenes § 7. Utvalget 
mener at denne bestemmelsen bør kunne 
sløyfes. Med dagens kommunikasjonsforhold 
bør en sjømann som ikke er bosatt i utlandet, 
reise tilbake til Norge dersom han er blitt 
arbeidsløs og vil søke om dagpenger. Andre 
trygdede som . blir arbeidsløse i utlandet, må 
også komme tilbake til Norge for å få rett til 
dagpenger. Forslaget betyr en innskrenkning 
i forhold til det gjeldende regelverk på områ
det. 

De gjeldende forskrifters § 8 inneholder en 
bestemmelse om reisehjelp til et annet norsk 
utbetalingssted i utlandet eller til Norge for 
arbeidsløse sjømenn som ikke får dekket rei
seutgifter fra annet hold. Etter utvalgets me-

ning hører ikke reisehjelp til de ytelser som 
naturlig bør dekkes av folketrygdens midler. 
Reisehjelp etter forskriftenes § 8 minner mer 
om de tilskottene som skal dekke utgifter i 
samband med reise og flytting og etablering 
på nytt arbeidssted, og som er hjemlet i folke
trygdloven § 4-1 bokstav b. 

I delutredning I i NOU 1986:11 om folke
trygdens forhold til helsetjenestene og andre 
ordninger har utvalget foreslått at tilskottsord
ningene som er nevnt i folketrygdloven § 4-1 
bokstavene b til f, skal flyttes til sysselset
tingsloven. Utvalget begrunner sitt stand
punkt med at disse tilskottene har nær sam
menheng med andre sysselsettingstiltak som 
dekkes av statskassen. Vi mener at reisehjel
pen til sjømenn eventuelt også bør hjemles i 
sysselsettingsloven, eller reguleres i arbeids
avtalen. Bestemmelsene er derfor ikke tatt 
med her. 

Utkastets § 6-15 Dagpenger etter avtjent ver
neplikt 

Til et medlem som har utført minst tre må
neders militær- eller siviltjeneste i de siste tolv 
månedene før han eller hun søker dagpenger, 
ytes det dagpenger uten hensyn til vilkårene 
i § 6-2 om tap av arbeidsinntekt. 

Dagpengegrunnlaget skal være minst tre 
ganger grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelser om dagpenger til verneplik

tige står i dag i forskrifter om i hvilken ut
strekning lovbestemt tjensteplikt (verneplikt) 
skal kunne gi rett til dagpenger under arbeids
løyse, fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mai 
1973 med hjemmel i lovens§ 4-3 nr. 4 bokstav 
d, og i forskrifter fastsatt av Kommunal- og 
arbeidsdepartementet den 13. oktober 1978 
med hjemmel i lovens § 4-3 nr. 3 første ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftene av 25. mai 1973 presiserer at 

lovbestemt tjenesteplikt skal være likestilt 
med arbeid i tjenesteforhold. Forskriftene har 
dessuten en presisering av hva som går inn 
under begrepet lovbestemt tjenesteplikt. 

Forskriftene av 13. oktober 1978 omhandler 
dagpengegrunnlaget, og fastsetter det til 
minst tre ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Det garanterte minstegrunnlaget skal anven
des i tilfeller der vedkommende ikke har hatt 
arbeidsinntekt og dermed ikke opparbeidet 
eget dagpengegrunnlag, og i tilfeller der dag
pengegrunnlaget er lavere enn tre ganger 
grunnbeløpet. 

Bestemmelsene gjelder for medlemmer som 
har avtjent verneplikt. Medlemmer som avtje
ner verneplikt, har ikke rett til dagpenger 



304 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

under tjenestegjøringen. Dette følger av lo
vens system, som krever at vedkommende er 
disponibel for arbeidsmarkedet. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foretatt lovtekniske forenklin

ger, men det er ikke gjort noen materielle 
endringer. 

Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 
dagpenger etter avtjent verneplikt kan harmo
niseres med bestemmelsene om sykepenger 
etter avtjent verneplikt i utkastets kapittel 4. 

Sykepenger ytes selv om verneplikttjenes
ten har vært relativt kort, f.eks. ved repeti
sjonsøvelser. Se utkastets § 4-38. Utvalget 
mener imidlertid det ikke ville være rimelig 
å ha særbestemmelser om dagpenger under 
arbeidsløshet etter kortere vernepliktstjeneste 
enn tre måneder. Da det er behov for sykepen
gerettigheter selv ved kort verneplikt, har vi 
ikke funnet det hensiktsmessig å harmonisere 
reglene på dette området. 

Utkastets første Ledd er i samsvar med ho
vedinnholdet i forskriftene av 1973. Henvis
ningen til utkastets § 6-2 innebærer at det for 
et medlem som har avtjent minst tre måne
ders lovbestemt verneplikt i løpet av de siste 
tolv månedene, ikke gjelder noe krav om tap 
av arbeidsinntekt, og heller ikke noe krav om 
en minsteinntekt på 50 prosent av grunnbelø
pet i det siste kalenderåret. 

Utkastets andre Ledd svarer til hovedinnhol
det i forskriftene av 1978. Det er ikke foreslått 
endringer i forhold til gjeldende rett. 

Utkastes§ 6-16 Avstengning 
Utbetalingen av dagpenger stanses i åtte 

uker dersom medlemmet uten rimeLig grunn 
a) nekter å ta tiLbudt arbeid, se § 6-3 
b) nekter å deLta i opplæring eLLer andre tiL

tak som arbeidsformidlingen tiLbyr, eLLer 
c) unnlater å gjøre det nødvendige for å 

skaffe seg arbeid seLv. 
Det skaL ses bort fra forhold som Ligger mer 

enn seks måneder tilbake i tiden. 
For å få rett tiL dagpenger etter avsteng

ningsperioden på åtte uker må medlemmet stå 
tiLmeLdt arbeidsformidlingen i minst fire av 
de åtte ukene, og må deretter søke om dagpen
ger på nytt. 

Merknader 
Bestemmelsen om avstengningstid står i 

dag i den gjeldende lovs§ 4-2 nr. 3 bokstavene 
c til e, og forskrifter fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 11. mai 1973 med hjemmel i folke
trygdloven § 4-2 nr. 3 siste ledd. 

Folketrygdloven § 4-2 nr. 3 bokstav d er 
endret ved lov 28. april 1989 nr. 18. Utvalget 
har ikke hatt anledning til å innarbeide denne 
endringen. 

Gjeldende rett 
Lovens § 4-2 nr. 3 bokstavene c tile lyder: 

«Retten til . dagpenger faller bort når den 
trygdede , 

c) nekter åta tilbudt arbeid, når den som skal 
treffe avgjerd om stønad finner at arbeidet 
var høvelig for ham og det var lønnet etter 
tariff eller sedvane på stedet. Retten til 
dagpenger faller ikke bort om den trygdede 
nekter å ta arbeid som er blitt ledig på 
grunn av arbeidstvist godkjent av hoved
sammenslutninger for de arbeidere tvisten 
gjelder og ikke 1<:jent ulovlig ved dom, 

d) uten rimelig grunn nekter å delta i yrkes
opplæring, omskoling eller yrkesmessig 
attføring som det kan gis offentlig tilskott 
til, eller andre arbeidsmarkedstiltak i ar
beidsmarkedsetatens regi. Det samme gjel
der den som uten rimelig grunn nekter å 
underkaste seg undersøkelse i samband 
med forsøk på c,mskoling eller yrkesmessig 
attføring. 1 . 

e) uten rimelig grtinn har unnlatt å skaffe seg 
inntekt i stønadsperioden - inklusive vente
tid etter § 4-2, hr. 2, første ledd - ved til
gjengelig høveliB" arbeid i annens tjeneste 
eller i selvstend% virksomhet,» 

Etter gjeldende re.ett er det et vilkår for rett 
til dagpenger at den trygdede er arbeidsløs 
uten egen skyld, se lovens § 4-2 bokstav b . 

Lovens § 4-2 nr. 3 bokstavene c til e utdy
per hva som ligger i dette vilkåret. Det går 
fram av lovsitatet at bestemmelsene er utfor
met som bortfallsbestemmelser i de situasjo
ner der den arbeidsløse selv kan anses å være 
skyld i arbeidsløsheten. Dette er når ved
kommende nekter å ta tilbudt arbeid, uten ri
melig grunn nekter å delta i yrkesopplæring 
eller uten rimelig grunn unnlater å skaffe seg 
arbeid selv. 

Etter folketrygdloven§ 4-2 nr. 3 andre ledd 
vil forhold som nevnt ovenfor ikke få betyd
ning for retten til dagpenger dersom forholdet 
ligger lenger tilbake i tiden en,p 6 måneder. 

Forskriftene inneholder bestemmelser om 
avstengningstid. Hovedregelen er åtte ukers 
avstengning. I fire av disse ukene må den 
trygdede være tilmeldt arbeidsformidlingen 
som reell arbeidssøker. Dersom vedkomm
ende ikke har vært tilmeldt i fire uker, forlen
ges avstengningstiden inntil dette kravet er 
oppfylt. 

Når særlige grunner foreligger, kan avsteng
ningstiden settes ned til fire uker. Den tryg
dede må da være tilmeldt ai-beidsformidlin- , 
gen hele pfi:!rioden. 

Unntatt fra avstengningstid er: 
1. En ektefelle som sier, opp for å følge den 

andre ektefellen til et nytt arbeidssted. Den 
andre ektefellen må fylle vilkårene for å få 
reise- og flyttehjelp fra arbeidsformidlin
gen. Ektefellen som sier opp, må ha meldt 
seg som arbeidssøker ved arbeidskontoret 
på fraflyttingsstedet. 
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2. En ektefelle som slutter i arbeidet fol' å 
flytte med en ektefelle som er ansatt i For
svaret og beordret til nytt tjenestested. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men vi har foreslått en omfattende omredige
ring. Denne paragrafen omhandler de situa
sjoner der en løpende stønadsperiode stanses. 
Dette er altså en annen situasjon enn der den 

· arbeidsløse må vente før han eller hun får rett 
til dagpenger, som omtalt i utkastets§ 6-6 om 
ventetid. 

Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 4-2 nr. 3 bokstavene c til e, men er noe 
omformulert, slik at det gir et riktigere bilde 
av de faktiske forhold. Selv om et medlem for 
eksempel nekter å ta tilbudt arbeid, faller ikke 
retten til dagpenger bort for alltid, men retten 
inntrer først etter åtte uker. Avstengningsti
den går i dag fram av forskriftene. Unntakene 
fra avstengningstiden på åtte uker som står i 
de gjeldende forskrifter, er sløyfet av forenk
lingshensyn. Det må i hvert tilfelle vurderes 
om vedkommende hadde rimelig grunn til å 
innrette seg som han eller hun gjorde. Nær
mere utdyping av spørsmålet bør tas inn i 
rundskriv. 

Utkastets andre ledd er en foreldelsesbe
stemmelse, og svarer til den gjeldende lovs § 
4-2 nr. 3 andre ledd. 

Utkastets tredje ledd svarer til hovedregelen 
etter de gjeldende forskrifter om at den ar
beidsløse må stå tilmeldt arbeidsformidlingen 
i minst fire av de åtte ukene avstengningen 
fra retten til dagpenger varer. 

Utvalget har drøftet om det er hensiktsmes
sig å beholde bestemmelsen om meldeplikt i 
fire av de åtte ukene. Den gjeldende bestem
melse er både komplisert og tidkrevende å 
praktisere. Den medfører at etaten må føre · 
nøyaktig kontroll med at meldingen er over
holdt i det enkelte tilfelle. Bestemmelsen har 
dessuten vist seg vanskelig å forstå for publi
kum. Dersom den arbeidsløse for eksempel får 
jobb i avstengningsperioden, eller av andre 
grunner ikke står tilmeldt i fire uker, vil av
stengningstiden blir forlenget, og kan ofte 
løpe ut over de åtte ukene som opprinnelig 
ble fastsatt. Det er blitt hevdet at det bør være 
opp til den enkelte om han eller hun ønsker 
å stå tilmeldt arbeidsformidlingen i avsteng
ningstiden. Derved unngår en den kontroll 
som er pålagt etaten etter gjeldende regler. 

Utvalget vil imidlertid peke på at arbeids
formidlingens viktigste oppgave er å skaffe 
arbeidsløse personer arbeid eller annen aktivi
tet. Av hensyn til mulighetene for å skaffe 
vedkommende arbeid ville det være mest lo
gisk at han eller hun stod tilmeldt arbeidsfor
midlingen i alle de åtte ukene. 

Men en slik bestemmelse vil komplisere 
praktiseringen ytterligere. Utvalget er derfor 
kommmet til at vi bør beholde gjeldende rett. 

utkastes§ 6-17 Streik og lockout 
Det ytes ikke dagpenger til et medlem som 

deltar i streik, eller som er omfattet av lock
out eller annen arbeidstvist. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om bortfall av dagpengeret
ten ved streik og lock-out står i dag i folke
trygdloven § 4-2 nr. 3 bokstav a, som lyder: 

«Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede 
a) airekte tar del i streik eller er omfattet av 

lockout eller annen arbeidstvist, eller få 
grunn av slik arbeidstvist uten å ta de i 
den1 er blitt arbeidsløs ved bedrift eller ar
beiasplass som tvisten gjelder, og det må 
antas at hans lønns- eller arbeidsvilkår vil 
bli påvirket ved utfallet av tvisten.» 

Bestemmelsen om bortfall av retten til dag
penger under streik og lock-out har blant an
net til hensikt å sikre at arbeidsformidlingen 
opptrer nøytralt under en konflikt, og ikke 
kan tenkes å støtte en av partene gjennom sin 
virksomhet. 

Bestemmelsen gjelder for det første perso
ner som direkte tar del i streik eller er omfat
tet av lock-out eller annen arbeidstvist. Det 
avgjørende er om vedkommende hører til den 
persongruppen som er omfattet av streike
varslet, lock-outen eller arbeidstvisten. 

Dernest gjelder bestemmelsen for dem som 
er blitt arbeidsløse selv om de ikke tar del i 
streiken osv. dersom det må antas at deres 
lønns- og arbeidsvilkår blir påvirket av utfal-
let av tvisten. · 

Selv om ordlyden i loven bare gjelder ar
beidsløse, blir den i ·praksis også anvendt for 
dem som blir permittert ved den bedrift eller 
arbeidsplass som tvisten gjelder. Så vidt utval
get kjenner til, blir det i dag alltid bare permit
teringer i slike tilfeller. 

Den som på grunn av tvisten er blitt arbeids
løs eller permittert ved den bedrift eller ar
beidsplass som tvisten gjelder, har altså rett 
til dagpenger bare dersom det må antas at 
vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår ikke 
blir påvirket av utfallet av tvisten. Se AF-mel
ding nr. 7-82 av 12. mai 1982. Her heter det 
blant annet: 

«Det avgjørende her er om det kan påvises 
interessefellesskap mellom dem som direkte 
er engasjert i konflikten og dem som indirekte 
er blitt arbeidsløse på grunn av konflikten. 
Det må legges vekt på det objektive om deres 
lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket av 
utfallet av tvisten. Ved denne vurdering må 
det være avgjørende om det i dette forelig-
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gende tilfelle fremstiller seg som sannsynlig 
at tvisten vil ha virkning som foran nevnt.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 4-2 

nr. 3 bokstav a første del. 
Etter forslaget skal bestemmelsen bare være 

aktuell for medlemmer som er i streik osv. 
Disse personene vil få streikebidrag som kom
pensasjon for lønnstap, og vi har ikke funnet 
grunn til å foreslå endringer. 

Som nevnt er resten av lovens § 4-2 nr. 3 
bokstav a i praksis bare aktuell ved permitte
ringer. Da utvalget har foreslåttåta permitte
ringsreglene ut av dagpengeordningen, er 
ikke denne delen med i utkastet, og det er 
ikke aktuelt å drøfte dette spørsmålet nær
mere her. 

Utkastets § 6-18 Bortfall på grunn av alder 
Retten til dagpenger faller bort når medlem

met fyller 67 år. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om bortfall av retten til dag
penger på grunn av alder står i dag i folke
trygdloven § 4-2 nr 3 bokstav j, som lyder: 

«Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede 

j:° fyller 67 år eller får avtalefestet pensjon med 
statstilskott. Kongen fastsetter regler om av
vik fra denne bestemmelse for trygdede som 
ikke har fylt 70 år.» 

Med hjemmel i lovens § 4-2 nr. 3 bokstav j 
er det ved kongelig resolusjon den 21. april 
1978 fastsatt forskrifter om dagpenger til tryg
dede mellom 67 og 70 år. 

Forskriftene gjelder personer som ikke he
ver hel alderspensjon. Forskriftene går ut på 
at trygdede som er helt permitterte eller helt 
eller delvis arbeidsløse, kan få rett til dagpen
ger i opptil 13 uker i løpet av et kalenderår. 

Alle bestemmelser i den gjeldende lovs § 
4-2 nr. 3 er konstruert som bortfallsbestem
melser, men de inneholder egentlig en tolk
ning av vilkårene for rett til dagpenger. Som 
nevnt i merknadene til utkastets § 6-16 om 
avstengningstid, er situasjonene som nevnt i 
bokstavene c til e ikke egentlige bortfallsgrun
ner, men medfører at retten til dagpenger av
stenges i 8 uker. De fleste av de øvrige situa
sjoner som er regnet opp i lovens § 4-2 nr. 3, 
innebærer bare at vilkårene for rett til dag
penger ikke er oppfylt. 

Det gjelder situasjoner som nevnt i bokstav 
b, som innebærer at vedkommende ikke fyller 
vilkåret om å være arbeidsløs uten egen skyld. 
De situasjoner som er nevnt i bokstavene f, 
g, h og k, innebærer at vedkommende ikke 

kan anses som reell arbeidssøker. Når en per
son har full lønn, se bokstav i, fyller ikke ved
kommende vilkåret om tapt arbeidsinntekt. 
Men ved delvis lønn kan det foreligge rett til 
graderte dagpenger. 

De egentlige bortfallsgrunner blir da de si
tuasjoner som er nevnt i bokstav a om streik 
eller lock-out, og i bokstav j om alder. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 4-2 

nr. 3 bokstav j. Bestemmelsen om at dagpen
ger faller bort når medlemmet får avtalefestet 
pensjon med statstilskott, kom inn i folke
trygdloven ved lov 23. desember 1988 nr. 110. 
Denne bestemmelsen er tatt inn i utkastets § 
6-20 om forholdet til andre ytelser til livsopp
hold utenfor folketrygdloven. 

Utvalget har funnet det mest hensiktsmes
sig å ha en egen bestemmelse om bortfall på 
grunn av alder og en egen bestemmelse om 
streik og lock-out. 

Utvalget har ikke tatt med særbestemmel
sene i de gjeldende forskrifter om dagpenger 
til personer mellom 67 og 70 år. Det vanlige 
prinsipp ellers i folketrygdloven er at retten 
til andre ytelser til livsopphold faller bort når 
en person fyller 67 år og får rett til alderspen
sjon. Utvalget foreslår å følge samme prinsipp 
når det gjelder dagpenger. Forslaget vil med
føre administrative og lovtekniske forenklin
ger. 

Utkastets § 6-19 Forholdet til andre ytelser 
til livsopphold etter folke
trygdloven 

Dersom et medlem har rett til dagpenger, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en 
annen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven som skal dekke samme inntektstap i 
samme tidsrom, kan han eller hun velge ytelse. 

Hvis medlemmet mottar en gradert ytelse til 
livsopphold etter et annet kapittel i folke
trygdloven, ytes det dagpenger på grunnlag 
av den inntekten som er falt bort fordi med
lemmet er blitt arbeidsløs. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom dagpenger og andre ytelser til livsopp
hold etter folketrygdloven. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om i hvilken utstrekning 
dagpenger faller bort for personer som har 
rett til andre ytelser til livsopphold etter folke
trygdloven, står i dag i lovens § 4-2 nr. 3 bok
stav k, og i forskrifter gitt av Kommunal- og 
arbeidsdepartementet den 12. juni 1973 med 
hjemmel i lovens§ 4-2 nr. 3 første ledd boksta
vene i og k. 
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Lovens-§ 4-2 nr. 3 bokstav k lyder: 

. «Retten til dagpenger faller bort når den 
trygdede 

k) har fødselspenger etter denne lovs § 3-21, 
nr. 1 til 5, eller full uførepensjon etter ka
pittel 8 eller 11. Det samme gjelder når den 
trygdede har sykepenger etter denne lovs 
§ 3-14, nr. 1, bokstava. Dersom det finner 
sted etterbetaling av ytelser som nevnt i 
første og annet punktum, skal utbetalte 
dagpenger med eventuelle tillegg for 
samme tidsrom gå til fradrag i disse ytel
ser. Departementet fastsetter i hvilken ut
strekning redusert pensjon, reduserte sy
kepenger, ventepenger etter lov om offent
lige tjenestemenn og annen inntekt gjen
nom pensjons- og trygdeytelser eller gar
antiordninger · skal medføre at retten til 
dagpenger faller bort. Det kan herunder 
fastsettes at utbetalte dagpenger med 
eventuelle tillegg for samme tidsrom skal 
gå til fradrag ved etterbetaling av ytelser 
som nevnt i foregående punktum.» 

De gjeldende forskrifter er inndelt i fire av
snitt. 

Avsnitt I gjelder forholdet til etterlønn. 
Disse bestemmelsene blir nærmere omtalt i 
utkastets § 6-20 om forholdet til ytelser til livs
opphold utenfor folketrygdloven. 

Avsnitt Il gjelder forholdet til andre folke
trygdytelser, samt særordningen for fiskere 
og fangstmenn under Garantikassen for fis
kere. 

Etter forskriftenes § 2 faller retten til dag
penger bort når den trygdede har andre fulle 
ytelser fra folketrygden. Disse ytelsene er: 
- alderspensjon 
- fødselspenger 
- uførepensjon 
- sykepenger 
- attføringspenger 

overgangsstønad eller pensjon til gjenlev
ende ektefelle 

- overgangsstønad til ugift, skilt eller separert 
forsørger 
stønad under arbeidsløshet etter særordnin
gen for fiskere og fangsmenn under Garanti
ordningen for fiskere. 

Forskriftenes §§ 3, 3a og 4 gjelder forholdet 
mellom dagpenger og reduserte ytelser fra 
folketrygden. Disse ytelsene er: 
- sykepenger 
- uførepensjon 
- alderspensjon 

overgangsstønad eller pensjon til gjenlev
ende ektefelle 

- overgangsstønad til ugift, skilt eller separert 
forsørger. 

Summen av den reduserte ytelsen og dag
pengene må ikke overstige et beløp som sva-

rer til full ytelse (dvs. fulle sykepenger, full 
uførepensjon osv.). 

Det er fastsatt en garantert minimumsytelse 
ved samordning mellom reduserte folketrygd
ytelser og dagpenger. Summen av · den redu
serte ytelsen og dagpengene skal minst ut
gjøre fulle dagpenger. Med fulle dagpenger 
menes det beløp vedkommende ville fått før 
eventuell samordning. Selv om en person bare 
har hatt deltidsjobb, anses ytelsen som full. 
Det samme gjelder en person som har redu
sert stønad på grunn av delvis arbeidsledighet. 

Forskriftene har ingen samordningsbestem
melse for dagpenger og reduserte fødselspen
ger eller reduserte attføringspenger. 

Etter forskriftenes § 5 skal den som mottar 
barnepensjon, ha reduserte dagpenger med et 
beløp som svarer til pensjonen. Ytelsene skal 
likevel ikke til sammen utgjøre mindre enn 
fulle dagpenger. 

Etter forskriftenes § 6 skal dagpengene ikke 
samordnes med et forsørgertillegg til stønad 
til livsopphold fra folketrygden som ektefel-
len eller foreldrene får. · 

Avsnitt IV har enkelte fellesbestemmelser. 
Dersom den trygdede får innvilget ytelser et
ter folketrygdloven med tilbakevirkende 
kraft, samordnes ytelsene som om de ble utbe
talt samtidig. Dagpenger som er utbetalt for 
samme tidsrom, går således til fradrag i de 
etterbe;talte ytelsene. 

Forskriftenes § 11 har fellesbestemmelser 
om beregningen av reduksjonen i dagpenger 
etter forskriftene. 

Utvalgets vurdering av samordningsbestem
melsene 

De gjeldende forskrifter er svært omfatt
ende og uoversiktlige. Det skyldes både redi
geringen og det materielle innholdet. Forskrif
tene gir dessuten ofte urimelige resultater. Det 
er således behov for både lovtekniske og ma
terielle forenklinger. 

Forskriftene gir anvisning på flere forskjel
lige prinsipper for samordning, som til dels 
er svært kompliserte. 

Utvalget har gjennomgått bestemmelsene i 
samordningsforskriftene og har vurdert i 
hvilke tilfeller det er behov for samordnings
regler i dagpengekapitlet. 

Vi har foreslått to samordningsbestemmel
ser. Utkastets§ 6-19 gjelder forholdet mellom 
dagpenger og andre ytelser til livsopphold et
ter folketrygdloven, mens utkastets § 6-20 
omhandler forholdet til ytelser til livsopphold 
utenfor folketrygdloven. 

Etter dagens regler samordnes andre fulle 
ytelser fra folketrygden med dagpenger. Der
som en person har fulle sykepenger eller att
føringspenger eller full uførepensjon, synes 
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det lite naturlig å si at dagpengene «faller 
bort». Den som har krav på en av de nevnte 
ytelsene, er i prinsippet ikke arbeidsfør. Ved
kommende har således ikke krav på dagpen
ger. Unntak gjelder for sjømenn som har rett 
til sykepenger etter den gjeldende lovs § 3-14 
nr. 1 bokstav a, og som kan få sykepenger 
selv om de er arbeidsuføre som sjømenn, men 
ellers er arbeidsføre. Men disse personene vil 
komme inn under bestemmelsen om at de kan 
velge ytelse hvis de fyller vilkårene for to fulle 
ytelser. Ytterligere regler om samordning er 
derfor etter utvalgets mening ikke nødvendig 
i slike tilfeller. 

Forholdet mellom dagpenger -og alderspen
sjon fra folketrygden er ikke noe samord
ningsproblem, for utvalget har foreslått at 
dagpenger skal falle bort når medlemmet fyl
ler 67 år. Se utkastets § 6-18. 

I enkelte situasjoner kan en person fylle vil
kårene både for dagpenger og for andre fulle 
ytelser. De aktuelle ytelser er: 
- fulle attføringspenger i ventetid på arbeid 
- full overgangsstønad eller pensjon til etter-

latte 
- full overgangsstønad til enslige forsørgere 
- fulle fødselspenger og adopsjonspenger 
- fulle sykepenger til sjømenn på norske skip 

i utenriksfart som er arbeidsuføre ~om sjø
menn, men som ellers er arbeidsføre, se lo
vens § 3-14. 

Når det gjelder fødselspenger, kan imidler
tid 'den trygdede ikke anses som reell arbeids
søker i de seks første ukene etter fødselen. I 
denne perioden må hun ifølge arbeidsmiljølo
ven § 6 nr. 1 ha permisjon. Etter utløpet av 
seksukersperioden, men før svangerskapsper
misjonen er utløpt, kan hun i prinsippet fylle 
vilkårene både for fødselspenger og for dag
penger. 

Utvalget har foreslått som et generelt prin
sipp at den som samtidig fyller vilkårene for 
dagpenger og for andre fulle (hele) ytelser til 
livsopphold etter folketrygdloven, kan velge 
ytelse. Se utkastets første ledd. 

Etter de gjeldende bestemmelser kan en 
person ikke fylle vilkårene for rett til dagpen
ger eller minstelott fra Garantikassen for fis• 
kere samtidig som vedkommende fyller vilkå
rene for rett til dagpenger etter lovens kapit
tel 4. Dersom det skulle forekomme dobbelt
utbetaling her, er det en feilutbetaling, og for 
mye utbetalt kan kreves tilbake. I praksis 
kjenner en ikke til slike tilfeller. 

Barnepensjon som ytes etter folketrygdlo
ven§ 10-11, utgjør 40 prosent av grunnbeløpet 
dersom en av foreldrene er død. Er begge for
eldrene døde, utgjør barnepensjonen samme 
beløp som etterlattepensjonen til den av for
eldrene som ville fått høyest pensjon. 

Samordningsbestemmelser som gjelder bar
nepensjon, er etter utvalgets mening lite prak
tisk. Barnepensjonen ytes som hovedregel 
bare til barnet fyller 18 år, men inntil 20 år 
dersom begge foreldrene er døde og barnet 
er under utdanning. Bestemmelsen vil om
fatte ytterst få dagpengemottakere. I praksis 
kjenner en ikke til slike tilfeller. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har etter dette kommet til at de 

fleste samordningsbestemmelser som gjelder 
forholdet til andre ytelser til livsopphold, kan 
gå ut av dagpengekapitlet. 

Utkastets første ledd er nytt, og fastslår det 
generelle prinsippet om at en person som 
både har rett til fulle dagpenger og har rett 
til en annen full ytelse til livsopphold etter 
folketrygdloven, skal kunne velge ytelse. Det 
er en forutsetning at stønadene skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom. 

Når det gjelder forholdet mellom dagpenger 
og reduserte ytelser etter folketrygdloven, kan 
det være behov for samordning. Med redu
serte ytelser fra folketrygden menes ytelser 
som er redusert på grunn av delvis arbeidsu
førhet eller forventet arbeidsinntekt, men ikke 
ytelser som er redusert på grunn av redusert 
opptjeningstid. 

Utkastets andre ledd omhandler hovedprin
sippene for samordning mellom dagpenger og 
folketrygdytelser som er gradert. Forslaget er 
forenklet i forhold til de gjeldende bestem
melser, og vil bety en viss utvidelse av støna
den. Etter vårt syn vil imidlertid forslaget gi 
et riktigere resultat enn dagens ordning. 

De gjeldende forskrifter har bestemmelser 
om en maksimumsgrense og en minimums
grense for den som mottar andre reduserte 
ytelser. Etter utvalgets mening bør ikke ytel
sene samordnes i så stor utstrekning som etter 
de gjeldende regler. Samordningen bør be
grenses til de tilfellene der to ytelser etter fol
ketrygdloven dekker samme inntektstap. 

Reduserte ytelser etter folketrygdloven blir 
ofte tildelt på bakgrunn av at den trygdede 
forutsettes å skulle utnytte sin gjenværende 
arbeidsevne. Det er derfor ulogisk og urimelig 
å foreta samordning i de tilfellene en person 
har hatt deltidsjobb ved siden av en redusert 
ytelse etter folketrygdloven. Følgende eksem
pler kan illustrere dette: 

En person som har 50 prosent uførepensjon 
og halv jobb, blir arbeidsløs. Etter utkastets 
første ledd skal vedkommende ha fulle dag
penger, beregnet på grunnlag av inntekten i 
den halve jobben. Uførepensjonen dekker 
bare halve inntektstapet, og dagpengene må 
dekke den andre halvparten. En ville fått en 
uforholdsmessig stor redusjon i dagpengene 
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ved å samordne ytelsene, dagpengene og den 
halve uførepensjonen. 

Når det blir gitt overgangsstønad eller etter
lattepensjon, blir det ved beregningen av stø
naden tatt hensyn til den inntekt vedkom
mende ventes å skaffe seg (forventet arbeids
inntekt). Her er det altså allerede foretatt sam
ordning. Det ville bety en uforholdsmessig 
stor reduksjon hvis det skulle foretas enda en 
samordning mellom den reduserte stønaden 
og dagpengene, som etter de gjeldende regler. 

Utkastets tredje ledd inneholder en hjem
mel for departementet til å gi forskrifter. Sam
ordning er et teknisk sett nokså komplisert 
område. Vi antar derfor at det kan bli behov 
for å gi utfyllende bestemmelser her. 

utkastets § 6-20 Forholdet til ytelser til livs
opphold utenfor folketrygd
loven 

Dagpengene faller bort i den utstrekning 
medlemmet mottar · 
a) pensjon fra en offentlig tjenestepensjons

ordning 
b) alderspensjon fra en privat tjenestepen-

sjonsordning 
c) avtalefestet pensjon med statstilskott 
d) vartpenger 
e) ventepenger 
j) etterlønn. 

Departementet gir forskrifter om samord
ning mellom dagpenger og ytelser til livsopp
hold utenfor folketrygdloven. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om i hvilken utstrekning 
dagpenger faller bort for personer som har 
rett til andre ytelser til livsopphold utenfor 
folketrygdloven, står i dag i forskrifter fastsatt 
av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 
12. juni 1973 med hjemmel i lovens § 4-2 nr. 
3 første ledd bokstavene i og k. 

Avsnitt I i forskriftene gjelder forholdet 
mellom etterlønn og dagpenger, se forskrifte
nes § 1. Etterlønn blir definert som «lønn som 
utbetales for perioder hvor arbeidstakeren 
ikke omfattes av noen arbeidsavtale». 

For en trygdet som har etterlønn, reduseres 
dagpengene med et beløp som svarer til etter
lønnen. Dagpengene skal likevel ikke reduse
res i større utstrekning enn at ytelsene pr. uke 
til sammen utgjør minst 2,5 prosent av grunn
beløpet. 

Avsnitt III i forskriftene gjelder forholdet 
mellom dagpenger og andre pensjons- og 
trygdeytelser. Det er forskjellige samord
ningsregler avhengig av om vedkommende 
mottar offentlig pensjon eller privat pensjon. 

Etter forskriftenes § 7 skal den som mottar 

pensjon fra en annen offentlig pensjonsord
ning, ventelønn eller vartpenger, få dagpen
gene redusert krone for krone med beløp som 
svarer til pensjonen osv. Dagpengene skal li
kevel ikke reduseres i større utstrekning enn 
at summen av ytelsene utgjør minst 2,5 pro
sent av grunnbeløpet pr. uke. 

Det sies ikke noe i forskriftene om hva som 
menes med· «offentlig pensjonsordning». Det 
er lagt til grunn at bestemmelsene gjelder alle 
pensjonsordninger som er fastsatt ved lov, el
ler som er fastsatt av en kommune for kom
munale tjenestemenn og arbeidere. Eksem
pler på offentlige pensjonsordninger er Sta
tens pensjonskasse, Pensjonstrygden for 
skogsarbeidere, Pensjonstrygden for fiskere 
og Pensjonstrygden for sjømenn. 

Ventepenger er en ytelse fra arbeidsgiveren 
som etter en konkret vurdering kan ytes til 
en offentlige tjenstemann som blir oppsagt. 
Det er et vilkår at vedkommende ikke har 
krav på pensjon, og at det er vanskelig å skaffe 
vedkommende arbeid. Ventepenger kan bare 
ytes for tre år om gangen. 

Vartpenger ytes fra Statens pensjonskasse 
til den som ikke har ventepenger, som ikke 
har krav på pensjon, og som. det er vanskelig 
å skaffe arbeid. Vartpenger· kan gis med et 
årlig beløp opptil full pensjon. Vartpenger 
skal gis for minst ett år og høyst tre år om 
gangen. 

Det følger av forskriftenes § 8 at en som 
mottar minstelott fra Garantikassen, får redu
serte dagpenger med et beløp svarende til 
minstelotten. Minstelott til lottfiskere er en 
garantert minsteytelse som utbetales etter
skottsvis for hver sesong. 

Forskriftenes § 9 gjelder trygdede som har 
alderspensjon fra en privat pensjonsordning. 
Her skal samordning skje etter «føresegner 
fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartemen
tet 8. juni 1964 om utbetaling av dagpenger 
når trygdet har alderspensjon eller etterlønn». 
Forskriftene av 1964 gjaldt avkortet stønad, 
og er forlengst uaktuelle. Da disse forskriftene 
ble gitt, ble avkortet stønad fastsatt etter tap 
i arbeidsinntekt. I dag fastsettes avkortet stø
nad ut fra tap i arbeidstid. 

Etter retningslinjene skjer samordning etter 
§ 9 slik: Fra alderspensjonen trekkes den lønn 
vedkommende hadde før pensjoneringen. Dif
feransen mellom den tidligere lønnen og pen
sjonen regnes som tap i lønn, som skal kom
penseres med dagpenger. Det prosentvise ta
pet i lønn skal så utgjøre en tilsvarende pro
sent av fulle dagpenger. 

Det er bare alderspensjon fra private tjenes
tepensjonsordninger som samordnes med 
dagpenger etter forskriftenes § 9 første ledd. 
Andre private pensjoner, fører ikke til reduk
sjon i dagpengene. Det samme gjelder sluttve-
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derlag som etter tariffavtale utbetales til ar
beidstakere som blir sagt opp etter fylte 50 år, 
jf. forskriftenes § 9 andre ledd. 

Etter lov 23. desember 1988 nr. 110 om stats
tilskott til ordninger for avtalefestet pensjon 
ytes det statstilskott til pensjonsordninger 
opprettet ved avtale mellom landsomfattende 
organisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgi
vere. 

Denne ordninngen trådte i kraft 1. januar 
1989, og gjelder pensjon som ytes i et nær
mere angitt tidsrom fram til arbeidstakeren 
fyller 67 år og kan få alderspensjon etter folke
trygdloven. 

Med hjemmel i folketrygdloven § 4-2 nr. 3 
første ledd bokstav j ble det ved kongelig reso
lusjon den 23. desember 1988 fastsatt forskrif
ter om dagpenger til trygdede mellom 67 og 
70 år og til trygdede som får avtalefestet pen
sjon med statstilskott. 

Forskriftene går ut på at personer som får 
avtalefestet pensjon med statstilskott, likestil
les med personer over 67 år som får alderspen
sjon. Personer som får full avtalefestet pen
sjon, har ikke rett til dagpenger. Dette følger 
av lovens § 4-2 nr. 3 første ledd bokstav j. 
Personer som får gradert pensjon kombinert 
med deltidsarbeid, kan få dagpenger under 
arbeidsløshet i maksimalt 13 uker i kalender
året. En tilsvarende regel gjelder i dag for 
personer mellom 67 og 70 år. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. De gjeld

ende samordningsforskrifter er svært omfat
tende og gir anvisning på teknisk sett kompli
serte samordningsprinsipper. 

Vi har i lovteksten presisert hvilke ytelser 
som skal samordnes med dagpenger. Det har 
ikke vært mulig å komme fram til .detaljerte 
regler for samordningen som samtidig er over
siktlige. Paragrafen ville blitt svært omfatt
ende hvis alle detaljer skulle tas inn i lovteks
ten. Vi har derfor funnet det hensiktsmessig 
at departementet gir nærmere forskrifter på 
området. 

Utkastets første Ledd bokstav a 9mhandler 
forholdet til pensjon fra offentlige tjeneste
pensjonsordninger. 

Pensjon fra en offentlig pensjonsordning 
samordnes i dag med dagpengene. De gjeld
ende bestemmelser sondrer ikke mellom fulle 
og reduserte ytelser. Det kan være store varia
sjoner i nivået på det som anses som full pen
sjon. Full pensjon etter loven om Statens pen
sjonskasse forutsetter minst 30 års opptje
ningstid. Har medlemmet kortere tjenestetid, 
ytes det en avkortet alderspensjon. Samtidig 
kan full pensjon fra enkelte særordninger 
være mye lavere. Dette gjelder blant annet 

pensjonsordningene for skogsarbeidere og for 
sjømenn. 

I de tilfellene medlemmet har en gradert 
pensjon, eller lav full pensjon (eller andre 
ytelser), kan samordning krone for krone gi 
urimelige resultater. 

Utvalget mener at dersom medlemmet kan 
ha arbeidsinntekt ved siden av den andre ytel
sen uten at pensjonen eller ytelsen blir redu
sert, bør den logiske konsekvensen være at 
dagpengene som skal erstatte denne inntek
ten, også i størst mulig utstrekning utbetales 
uten reduksjon. Dette er prinsippet i sykepen
gekapitlet. 

Utkastets første Ledd bokstav b gjelder for
holdet til private tjenestepensjonsordninger. 

De gjeldende regler har en komplisert sam
ordningsbestemmelse når det gjelder dagpen
ger og private tjenestepensjonsordninger. I 
disse tilfeller skal samordningen skje på en 
annen måte enn for ytelser fra offentlige pen
sjonsordninger, og samordningen er ikke så 
drastisk for de private alderspensjonene. 

Private tjenestepensjonsordninger har store 
likhetstrekk med offentlige tjenestepensjons
ordninger. Ut fra forenklingshensyn og hensy
net til lik behandling bør samordningen skje 
etter de samme prinsippene. 

Utkastets første Ledd bokstav c omhandler 
forholdet til pensjon etter ordningen med av
talefestet pensjon (AFP). Se framstillingen 
ovenfor. Som nevnt har en person som får 
full AFP, ikke rett til dagpenger. Men den 
som mottar en gradert AFP, må ha rett til 
dagpenger på grunnlag av hele sin tapte ar
beidsinntekt ved arbeidsløshet fram til fylte 
67 år. 

Utkastets første Ledd bokstav d gjelder for
holdet til vartpenger. Se framstillingen av 
gjeldende rett ovenfor. 

Utkastets første Ledd bokstav e gjelder for
holdet til ventepenger. Se framstillingen 
ovenfor. 

Utkastets første Ledd bokstav f gjelder for
holdet til etterlønn. De gjeldende forskrifters 
§ 1 definerer denne ytelsen som «lønn som 
utbetales for periode hvor arbeidstakeren ikke 
er omfattet av noen arbeidsavtale». 

Etter utvalgets mening er etterlønn i sam
ordningsforskriftene en form for sluttvederlag 
som bør betraktes på samme måte som annen 
pensjonsgivende inntekt. Etter de opplysnin
gene utvalget har fått, blir slik etterlønn be
traktet som pensjonsgivende inntekt av skat
temyndighetene. Det skulle således strengt 
tatt ikke være nødvendig å ta med etterlønn 
i samordningsbestemmelser her. Vi har like
vel tatt den med i oppregningen for å av
skjære enhver tvil. 

I dag baserer mange bedrifter en «førtids-
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pensjoneringsordning» på dagpengeordnin
gen. De sier opp eldre arbeidstakere og gir en 
«gavepensjon» i tillegg til dagpengene fra 
trygden som ytes fra fylte 64 til fylte 67 år. 
En slik «gavepensjon» er ikke samordnings
pliktig etter dagens regler, men Arbeidsdirek
toratet føler behov for å lovfeste en samord
ningsplikt. «Gavepensjonen» bør etter utval
gets syn betraktes som etterlønn og være 
gjenstand for samordning etter utkastet. 

Utkastets andre ledd har en hjemmel for 
departementet til å gi nærmere regler for sam
ordning mellom dagpenger og ytelser til livs
opphold utenfor folketrygdloven. 

Bestemmelser som utvalget foreslår skal tas · 
ut av dagpengekapitlet 

Utvalget foreslår at en del bestemmelser i 
gjeldende lov og forskrifter blir tatt ut av dag
pengekapitlet av forenklingshensyn. Der det 
har vært naturlig, er disse bestemmelsene 
blitt omtalt i tilknytning til utvalgets forslag. 
Vi viser til framstillingen ovenfor. · 

Bestemmelser i lovens kapittel 4 som om
handler administrasjon og saksbehandling, er 
omtalt i utkastets kapitler 19 og 20 om admini
strasjon og saksbehandling. Se særlig §§ 19-5 
og 20-10. 

For øvrig kan en rekke av de gjeldende for
skrifter bli uaktuelle når denne utredningen 
skal drøftes. Vi nevner i den forbindelse at 
Kommunal- og arbeidsdepartementet den 21. 
juni 1989 gav nye forskrifter. 

I det følgende gir vi en oversikt over de 
øvrige bestemmelser som ikke er tatt med i 
utvalgets forslag, og som ikke er omtalt oven
for. 

1. Lovens§ 4-10 har bestemmelser om frata
king av retten til dagpenger og om tilbakekre
ving. Paragrafen lyder: 

«Gir den trygdede uriktige opplysninger om 
forhold som har noe å si for hans rett hl stø
nad, eller lar han være å gi opplysning om 
slike forhold, kan de organer soni har avgjø
relsesmyndigheten, jfr. § 4-8, ta fra ham retten 
til stønad, helt eller delvis, for et tidsrom av 
inntil to år og dessuten treffe vedtak om at 
stønad som trygdede har mottatt på grunn av 
uriktige eller manglende opplysninger skal 
kreves tilbakebetalt. Det samme gjelder om 
den trygdede har brutt forutsetning fastsatt i 
gjeldende regler for tilståelse av stønad. Ren
ter kan beregnes med 0 5 pst. pr. måned fra 
utbetalingen fant sted. Beløpet; med renter, 
kan trekkes i framtidige ytelser etter denne 
lov eller inndrives etter regler som for skatter 
bestemt, jfr. § 15-8 som gjelder tilsvarende. 

Arbeidsdirektoratet gir nærmere regler om 
praktiseringen av bestemmelsene i denne pa
ragraf.» 

Utvalget foreslår å oppheve den delen av 
paragrafen som omhandler frataking av retten 

til stønad i opptil to år. Dette er en bestem
melse som har et sterkt preg av straff, og som 
ville få store konsekvenser for medlemmet. 
Vi mener det er betenkelig at administrasjo
nen skal kunne gjøre så vidtrekkende vedtak. 
Vi kan heller ikke se at det er behov for en 
slik bestemmelse. Dersom den trygdede be
visst har gitt uriktige opplysninger eller har 
fortiet opplysninger, er dette forhold som kan 
rammes av straffeloven § 270 om bedrageri. 
Dersom det foreligger mistanke om slike for
hold, mener utvalget at det i stedet for en 
administrativ reaksjon bør begjæres påtale 
etter straffeloven. 

Når det gjelder den delen av lovens § 4-10 
som omhandler tilbakekreving av ytelser, vi
ser vi til den generelle bestemmelsen som er 
tatt inn i utkastets § 21-16. 

2. I medhold av lovens § 4-2 nr. 3 første ledd 
bokstavene i og k er det gitt forskrifter av 
Kommunal- og arbeidsdepartementet den 
12. juni 1973. I forskriftenes § 1 er det en 
bestemmelse om samordning av etterlønn 
og dagpenger. Utvalget antar at bestem
melsen har liten praktisk betydning, og fo
reslår derfor at den blir tatt ut av forenk
lingshensyn. Se merknadene til utkastets § 
6-20 første ledd bokstav f. 

3. Forskrifter fastsatt ved Kronprinsregentens 
resolusjon den 27. mars 1981 med hjemmel 
i folketrygdloven § 4-3 nr. 4 bokstav e om 
i hvilken utstrekning en gjenlevende ekte
felle skal kunne få lagt den avdøde ektefel
lens inntekt til grunn. 

Denne bestemmelsen er særlig aktuell 
for kvinner, og bygger på forutsetningen 
om at hustruen skal gå ut i arbeidslivet når 
mannen dør. 

Ifølge de gjeldende forskrifter kan den 
gjenlevende ektefellen få lagt den avdøde 
ektefellens inntekt til grunn i stedet for sin 
egen inntekt både i forhold til beregnings
grunnlaget og i forhold til kvalifikasjons
kravet. Det er imidlertid et vilkår etter for
skriftenes § 2 at ektefellen ikke for samme 
tidsrom søker overgangsstønad eller pen
sjon som gjenlevende ektefelle etter folke
trygdloven kapittel 10 (og 11). Hensikten 
med bestemmelsen er at ektefellen på en 
annen måte skal sikres stønad til livsopp
hold dersom ektefellen dør. 

Folketrygdloven har et eget kapittel om 
stønad til livsopphold til gjenlevende ekte
felle (kapittel 10). Etter dette kapitlet kan 
en gjenlevende ektefelle få overgangsstø
nad eller etterlattepensjon. 

Etterlattepensjon ytes til en gjenlevende 
ektefelle som har vært gift med den avdøde 
i minst fem år, eller som har eller har hatt 
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barn med den avdøde eller har omsorgen 
for den avdødes barn. Full etterlattepenc 
sjon er en varig stønad til den som ikke 
forventes å kunne gå ut i arbeidslivet. 

Overgangstønad ytes til en gjenlevende 
ektefelle som midlertidig er ute av stand 
til å forsørge seg selv ved eget arbeid, enten 
på grunn av omsorg for barn eller fordi 
vedkommende først etter en omstillingspe
riode og eventuell utdanningstid kan få 
høvelig arbeid. Det er primært denne grup
pen forskriftene kan være aktuelle for, 
fordi perioden med overgangsstønad skal 
gi den etterlatte mulighet til å tjene til eget 
livsopphold på lengre sikt. Selv om over
gangsstønaden ikke skal være noen varig 
ytelse, er den ikke begrenset til et bestemt 
antall uker, slik som dagpengene. 

Full overgangsstønad og full etterlatte
pensjon · til gjenlevende ektefelle ytes til 
den som ut fra alder, ervervsevne, ervervs
mulighetene og omstendighetene for øvrig 
ikke kan ventes å få en årlig inntekt som 
overstiger 50 prosent av grunnbeløpet. Der
som den forventede årlige inntekt oversti
ger 50 prosent av grunnbeløpet, blir støna
den redusert med 40 prosent av . den over
skytende inntekten. 

I tillegg til overgangsstønad eller etterlat
tepensjon kan en gjenlevende ektefelle få 
utdanningsstønad til dekning av utgifter 
under nødvendig utdanning (kursavgift, 
skolemateriell, reiseutgifter) etter folke
trygdloven § 10-3 og stønad til barnetilsyn 
dersom hun eller han må overlate det nød
vendige tilsyn med barna til andre på 
grunn av opplæring eller arbeid (§ 10-2). 

Som det går fram av det ovenstående, har 
folketrygden to former for avledede rettig
heter til ytelser for gjenlevende ektefelle -
dagpenger på grunnlag av den avdøde ek
tefellens dagpengerettigheter og over- · 
gangsstønad/etterlattepensjon på grunnlag 
av den avdødes inntekt. 

Utvalget mener det er lite heldig med to 
alternative stønadsformer for samme per
songruppe. Det er spesielt uheldig siden 
ordningene administreres av to ulike orga
ner. 

De gjeldende ordninger er lite publi
kumsvennlige. Den etterlatte må oppsøke 
både arbeidskontoret og trygdekontoret for 
å få oversikt over sine rettigheter. For ad
ministrasjonen medfører det også ekstraar
beid å skulle forklare de forskjellige støna- -. 

. der og deretter vurdere den gunstigste løs
ning i det enkelte tilfelle. 

Det vil etter utvalgets mening være langt 
mer oversiktlig med en stønadsform til et
terlatte. Vi mener overgangsstønaden og 

etterlattepensjonen som administreres av 
trygdekontorene, vil være den beste ord
ning for den etterlatte. Trygdekontorene 
administrerer også tilsvarende stønader til 
andre enslige forsørgere etter folketrygdlo
ven kapittel 12. Trygdekontorene har såle
des bred erfaring på området, og har over
sikt over alle tiltak for denne gruppen. 
Overgangsstønaden sikrer den etterlatte 
stønad på et visst minimumsnivå over et 
tidsrom som kan gå langt ut over de 80 
ukene hun eller han ville fått dagpenger. 

Dersom den gjenlevende først skulle ut
nytte den avdødes dagpengerettigheter i 80 
uker og deretter gå over på overgangsstø
nad, ville saksbehandingen bli ytterligere 
komplisert. 

I prinsippet mener vi det er uheldig med 
en regel som bygger på avledede rettighe
ter i dagpengekapitlet. Ordningen bryter 
med et ellers konsekvent prinsipp om at 
dagpengerettighetene bygger på opptjente, 

· individuelle rettigheter. Den er også .av 
mindre betydning etter at de fleste kvinner 
har fått egen arbeidsinntekt. 

Forslaget innebærer · en liten innskrenk
ning, men så vidt utvalget kjenner til, bru
kes disse forskriftene sjelden i praksis. 

4. I medhold av folketrygdloven § 4-3 nr. 4 
bokstav f er det fastsatt midlertidige for
skrifter ved kongelig resolusjon den 21. 
desember 1979 om forhøyet dagpenge
grunnlag for personer som har mottatt stø
nad under opplæring i mer enn åtte uker. 

Forskriftene har omfattende og til dels 
nokså innfløkte regler om hvordan det for
høyede dagpengegrunnlaget skal fastsettes . 
Disse reglene kompliserer systemet, som 
ellers bygger på faktisk arbeidsinntekt. 
Bakgrunnen for disse særreglene har blant 
annet vært at de skulle oppmuntre arbeids
løse til å delta i kvalifiseringstiltak. Videre 
skulle særreglene hindre at de som går på 
langvarige kurs, dermed faller ut av dag
pengeordningen. 

Det har imidlertid vist seg at bestemmel
sene kan slå tilfeldig ut. Utvalget mener 
det er urimelig at et medlem skal få et for
høyet dagpengegrunnlag som en sidevirk- . 
ning av kvalifiseringstiltak 

Utvalget foreslår å oppheve disse for
skriftene av forenklingshensyn. 

5. Midlertidige forskrifter fastsatt av Kommu
nal- og arbeidsdepartementet den 19. mars 
1975 med hjemmel i folketrygdloven§ 4-3 
nr. 3 om et minstegrunnlag for beregning 
av dagpenger for arbeidstakere i fiskefored
lingsindustrien. 

Etter de gjeldende forskrifters § 1 skal 
disse særbestemmelsene gjelde for perso-
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ner som i løpet av de siste 12 månedene før 
søknaden om dagpenger ble satt fram, har 
vært sysselsatt i fiskeforedlingsindustrien i 
minst 1000 timer. I nevnte paragraf er det 
nærmere presisert hva som i denne forbin
delse skal anses som fiskeforedlingsindu
stri. 

Forskriftenes § 2 har beregningsregler for 
dette minstegrunnlaget: 

Det skal tas utgangspunkt i vedkommen
des ordinære dagpengegrunnlag etter lo
vens § 4-3 nr. 2, fratrukket eventuelt utbe
talte dagpenger. 

Til det beløp som da framkommer, skal 
det legges et beløp svarende til to tredeler 
av grunnbeløpet på søknadstidspunktet. 
Minstegrunnlaget skal ikke overstige fire 
ganger grunnbeløpet på søknadstidspunk
tet. · 

Dersom· den arbeidsløse ville fått et gun
stigere dagpengegrunnlag etter de ordi
nære reglene, skal særreglene ikke anven
des. 

Generelt kan vi si at særreglene gir seg 
nokså små utslag på dagpengenes størrelse. 
Forskriftene fører imidlertid til det resultat 
at jo høyere inntekten er (opptil 4 G), desto 
bedre blir kompensasjonen. 

Bakgrunnen for særreglene for fiskefor
edlingsindustrien er at denne næringen er 
i en spesiell situasjon i forhold til de fleste 
andre næringer her i landet. Driften ved 
fiskeforedlingsfabrikkene er fullt og helt 
avhengig av råstofftilførselen. Dette fører 
til at de ansatte ofte må tåle uforholdsmes
sig mange avbrudd i løpet av året. På det 
tidspunkt da forskriftene ble fastsatt (1975), 
førte denne spesielle situasjonen til at de 
ansatte kom svært uheldig ut med hensyn 
til dagpengegrunnlagets størrelse. Den 
gang ble verken dagpenger eller sykepen
ger tatt med i dagpengegrunnlaget. Med 
virkning fra 1. januar 1980 ble imidlertid 
loven endret slik at både dagpenger og sy
kepenger nå anses som pensjonsgivende 
inntekt, og tas med i dagpengegrunnlaget. 
Forskriftene har nå mindre praktisk betyd
ning enn tidligere. 

6. Forskrifter fastsatt av Kommunal- og ar
beidsdepartementet den 7. mai 1973 med 
hjemmel i lovens § 4-3 nr. 2 sjette ledd om 
avvik fra kvalifikasjonskravet ved arbeid 
på deltid. 

Etter disse forskriftene vil en person som 
har hatt arbeid på deltid, fylle kvalifika
sjonskravet dersom han eller hun har hatt 
arbeidsinntekt i det foregående år på minst 
50 prosent av grunnbeløpet. I utkastets § 
6-2 har utvalget foreslått å senke kvalifika
sjonskravet til 50 prosent av grunnbeløpet 

for alle arbeidsledige. Forskriftene er såle
des ikke lenger aktuelle. 

7. Forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 21. februar 1986 med hjemmel i lovens 
§ 4-3 nr. 4 bokstav c og § 4-7, om dagpen
ger under arbeidsløyse gjennom arbeidsfor
midlingen for personer som tidligere har 
hatt inntekt fra arbeid i fangst og fiske. 

For å få rett til dagpenger etter disse for
skriftene må den trygdede ha blitt arbeids
løs etter i minst 12 uker å ha hatt arbeid i 
annet yrke enn fangst og fiske. Dessuten 
må den trygdede ikke fylle vilkårene for 
rett til stønad etter den dagpengeordningen 
som administreres av Garantikassen for fis
kere. 

Utvalget mener at disse personene bør 
følge de vanlige reglene for dagpengerun
der arbeidsløshet etter utkastets kapittel 6. 

Det innebærer at dersom de har hatt inn
tekt som arbeidstakere i fangst eller fiske, 
vil de komme inn under den ordinære dag
pengeordningen. Hvis de derimot har vært 
selvstendig næringsdrivende under fiske, 
vil de falle utenfor ordningen, på samme 
måte som andre selvstendig næringsdriv
ende. Vi foreslår at særreglene blir opphe
vet. 

8. I folketrygdloven § 4-2 nr. 4 bokstav c er 
Kongen gitt fullmakt til å fastsette nær
mere regler om i hvilken utstrekning inn
tekt av arbeid i fiske og fangst skal regnes 
med i dagpengegrunnlaget. 

Det ble i 1983 opprettet en spesiell ord
ning med A-trygd for fiskere og fangst
menn, som administreres av Garantikassen 
for fiskere. 

Fiskeridepartementet har den 20. desem
ber 19•19' fastsatt forskrifter «for arbeidsløy
setrygd i fiske» i medhold av kongelig reso
lusjon av 21. desember 1979. 

Disse forskriftene trekker opp de prinsi
pielle hovedlinjer for ordningen med A
trygd for fiskere. Fiskeridepartementet gav 
den 28. desember 1979 forskrifter om ord
ningen, men forskriftene ble opphevet. 
Den 20. desember 1981 fastsatte Kongen 
ytterligere forskrifter om arbeidsløysetrygd 
i fiske. Disse forskriftene er gitt med hjem
mel i Stortingets vedtak av 17. desember 
1979. De sistnevnte forskrifter ble endret 
ved kongelig resolusjon den 15. oktober 
1982. 

Da Garantikassens ordning med dagpen
ger er så spesiell og bryter med flere prin
sipper i dagpengeordningen, finner utval
get at A trygdeordningen for fiskere bør 
løsrives fra folketrygden. Siden det ikke er 
nødvendig me<l hjemmel i lov for å opprett
holde en slik trygdeordning, mener utval-
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get det er tilstrekkelig at hjemmelen finnes 
i det ovennevnte stortingsvedtaket. I delut
redning I i NOU 1986:11 om folketrygdens 
forhold til helsetjenesten og andre ordnin-

ger, har utvalget gjort nærmere rede for 
bakgrunnen for at denne ordningen ble 
opprettet. Vi viser til utredningens punkt 
11.6, side 90-91. 
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KAPITTEL 7 

Overgangsstønad ved sykdom 

OVERSIKT 
Bestemmelser om ytelser under attføring 

m.v. står i dag i folketrygdloven kapittel 5 
med tilhørende forskrifter. Kapitlet innehol
der bestemmelser om attføringspenger, som 
skal dekke utgifter til livsopphold. Dessuten 
finnes det bestemmelser om dekning av utgif
ter til yrkesmessig attføring som for eksempel 
opplæring, trening og arbeidstilvenning ved 
skole, kurs, bedrift e.l. Endelig finnes det be
stemmelser om dekning av utgifter til tiltak 
for å bedre den alminnelige funksjonsevnen. 

Bestemmelsene om ytelser under attføring 
i folketrygdloven av 1966 bygger stort sett på 
loven om attføringshjelp av 1960. Før loven 
av 1960 inneholdt syketrygdloven enkelte be
stemmelser om yrkesmessig attføring. Disse 
bestemmelsene omfattet bare personer som 
hadde rett til sykepenger. Ved loven av 1960 
ble det innført en generell bestemmelse om 
attføringspenger til alle som var under attfø
ring med utsikt til bedring av arbeidsevnen. 

Attføringspenger skal gi stønad til livsopp
hold i en overgangsperiode når en person på 
grunn av sykdom, skade eller lyte har nedsatt 
arbeidsevne. Formålet med attføring er å for
søke å få vedkommende tilbake til yrkeslivet 
slik at uførepensjonering kan unngås eller ut
settes. Det går fram av forarbeidene til attfø
ringsloven at en så det som vesentlig at hvert 
enkelt individ best mulig blir satt i stand til å 
forsørge seg selv ved eget arbeid. Ut fra denne 
tankegangen ble det gitt regler om attførings
penger til personer som er under medisinsk 
behandling med utsikt til bedring av arbeids
evnen, og til personer som gjennomgår yrkes
messig attføring. 

Utvalgets forslag 
I utkastets kapittel 7 er bare de reglene som 

gjelder stønad til livsopphold tatt inn, dvs. den 
ytelsen som i dag kalles attføringspenger. De 
ulike bestemmelsene om stønad til bestemte 
tiltak som i dag finnes i lovens § 5-3 om yrkes
messig attføring og i § 5-8 om bedring av den 
alminnelige funksjonsevnen, har utvalget tatt 
inn i et eget kapittel i utkastet som gjelder 
stønad ved langvarig sykdom, skade eller lyte. 
Vi viser til utkastets kapittel 14. 

Utvalget foreslår å erstatte betegnelsen «att
føringspenger» med «overgangsstønad ved 

sykdom». Erfaring har vist at det er vanlig å 
forbinde uttrykket «attføringspenger» med yr
kesmessig attføring. Attføringspenger ytes 
også i andre overgangssituasjoner, som ved 
fortsatt sykdom etter at sykepengerettighe
tene er brukt opp. Ytelsen kan i slike tilfeller 
betraktes som forlengede sykepenger. Attfø
ringspenger ytes videre til personer som ikke 
har sykepengerettigheter, dersom de har vært 
arbeidsuføre i 52 uker. Dessuten ytes attfø
ringspenger til personer som venter på at att
føringstiltak skal settes i verk, til personer 
som venter på høvelig arbeid, og til personer 
som venter på uførepensjon. 

Betegnelsen «overgangsstønad ved syk
dom» markerer både tilknytning til sykdom 
og at det dreier seg om en overgangssituasjon. 
Dessuten markeres en viss parallellitet til be
stemmelsene om overgangsstønad til personer 
med aleneomsorg for barn og overgangsstø
nad til familiepleiere. Vi viser til utkastets 
kapitler 8 og 9. 

Utvalget foreslår visse endringer når det 
gjelder beregning av attføringspengene. Be
regningen av attføringspengene er i dag sterkt 
knyttet til bestemmelsene om uførepensjon, 
se folketrygdloven § 5-5. Beregningsreglene 
for uførepensjon i kapittel 8 er meget kompli
serte p'å grunn av bestemmelsene om trygde
tid, opptjeningstid, pensjonspoeng og sluttpo
engtall. I kapittel 8 er det i stor grad vist til 
bestemmelsene i kapittel 7, og derfra er det 
vist til kapittel 6. 

Da bestemmelsene om attføring hovedsake
lig har som siktemål å få den syke tilbake til 
arbeidslivet, kan det dessuten ha en uheldig 
psykologisk virkning å beregne attføringspen
gene på samme måte som uførepensjon, som 
skal ytes når attføringen er oppgitt. Utvalget 
antar at en kan oppnå betydelige forenklinger 
ved å løsrive beregningen av attføringspen
gene fra uførepensjonen. Dette vil være av 
betydning både for administrasjonen og for 
folketrygdens medlemmer. 

De fleste som mottar attføringspenger, har 
hatt tilknytning til yrkeslivet, og har derfor 
et sykepengegrunnlag. Utvalget har funnet 
det praktisk å benytte sykepengegrunnlaget 
også ved beregning av attføringspengene. 

Utvalget har imidlertid valgt å beholde sys
temet med en grunnytelse og en tilleggs-
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ytelse. Personer som ikke har sykepenge
grunnlag eller har et lavt grunnlag, vil etter 
forslaget være sikret en grunnytelse som skal 
svare til folketrygdens grunnbeløp. Den som 
har et sykepengegrunnlag som overstiger 
grunnbeløpet, vil få et tillegg på 45 prosent 
av differansen mellom sykepengegrunnlaget 
og grunnbeløpet. Dette vil i de fleste tilfeller 
føre til stort sett samme resultater som de 
gjeldende regler. 

Forslagets forenklingseffekt består i at tryg
deadministrasjonen kan benytte vedkommen
des sykepengegrunnlag, som på attførings
tidspunktet allerede er fastsatt. Videre er det 
ikke nødvendig for beregningen å trekke inn 
trygdetid, opptjeningstid og tidligere og fram
tidige pensjonspoeng. Den enkelte trygdemot
taker kan også lettere beregne attføringspen
genes størrelse når det tas utgangspunkt i sy
kepengegrunnlaget, som vanligvis utgjør ved
kommendes lønn. 

Etter utvalgets forslag vil kompensasjonsni
vået knytte seg til vedkommendes inntekt 
umiddelbart før sykdommen oppstod, ikke 
som ved uførepensjon, der inntekten i ved
kommendes hele yrkesaktive liv kan få betyd
ning. Ved beregning av pensjon regnes med
lemmets 20 beste år i yrkeslivet med, og det 
kreves 40 poengår for rett til full tilleggspen
sjon. Dessuten tas det hensyn til framtidige 
pensjonspoeng og dette gjøres nesten alltid 
ved beregning av attføringspenger også. 

Dekningsnivået når beregningen knyttes til 
sykepengegrunnlaget, kan bli høyere eller la
vere enn ved beregning etter de gjeldende 
regler. Utvalget ser imidlertid ikke dette som 
særlig betenkelig, da attføringspenger bare 
skal ytes i en overgangsfase. Stort sett vil stø
naden bli av samme størrelse som i dag. 

Utvalget har drøftet forskjellige modeller 
når det gjelder ektefelletillegg og barnetillegg: 
(1) Tilleggene kan beholdes etter samme 
mønster som i dag. (2) Tilleggene kan tas inn 
i stønaden, og kompensasjonsnivået kan heves 
tilsvarende. (3) Forsørgertilleggene kan behol
des, men de faller bort i den utstrekning for
sørgeren får tilleggsytelser. 

Den første modellen, som går ut på å be
holde ektefelletillegget og barnetillegget, er i 
samsvar med· det gjelq.ende system. Utvalget 
ser det som en fordel at tilleggene synliggjø
res, slik at det går klart fram hvilke beløp som 
er gitt på grunnlag av medlemmets forsørgel
sesplikt. Tilleggene kan ha en viss betydning 
for personer med liten inntekt, siden de ikke 
kan nyte godt av en forhøyelse av prosentsat
sen på tilleggsytelsen. Videre kan det nevnes 
at dersom en skulle heve dekningsnivået, som 
i den andre modellen, kunne det gi tilfeldige 
for,deler for personer som ikke har forsørgel
sesbyrde. 

Den andre modellen går ut på å inkorporere 
tilleggene i selve stønaden. Systemet med 
ektefelletillegg og barnetillegg ble innført i en 
tid da de offentlige trygdeytelsene var svært 
lave. Tilleggene kunne derfor ha stor betyd
ning for den enkelte. I dag er det innført et 
tilleggspensjonssystem som står i forhold til 
vedkommendes inntekt. Behovet for andre til
legg er dermed ikke lenger så stort. Tidligere 
var det dessuten vanlig at den ene ektefellen 
var hjemmearbeidende, mens den andre skaf
fet kontantinntektene til familien. Utvalget 
antar at ektefelletillegget har mindre betyd
ning i dag, da det stadig blir mer vanlig at 
begge ektefellene forsørger seg selv ved eget 
arbeid. Det faktum at arbeidsinntekten ikke 
varierer etter forsørgelsesbyrde, taler også for 
at trygdeytelser bør ytes som en viss prosent 
av tidligere inntekt uavhengig av forsørgelses
byrde. 

Den tredje modellen kan betraktes som en 
mellomløsning mellom de to forannevnte 
modellene. Ektefelletillegg og barnetillegg 
beholdes, men faller bort i den utstrekning 
forsørgeren mottar tilleggsytelser. En slik 

. modell vil muligens gi det «riktigste» resultat. 
Forsørgertilleggene ytes derved bare til dem 
som har liten inntekt, og en risikerer ikke at 
personer som ikke har forsørgelsesbyrde får 
overkompensasjon. Det svenske trygdesyste
met har en tilsvarende ordning. På den andre 
siden vil det neppe være noen forenkling å 
innføre nye samordningsbestemmelser i tryg
den. Derfor vil utvalget ikke foreslå de~ne 
modellen. 

Utvalget har ikke kommet fram til noen til
fredsstillende teknisk løsning på en eventuell 
inkorporering av barnetillegget og ektefelletil
legget, og foreslår å beholde tilleggene. 

Utvalget har drøftet om bestemmelsene om 
attføringspenger fortsatt bør beholdes samlet 
i ett kapittel, eller om det ville være mest 
hensiktsmessig å fordele dem på flere kapit
ler. De bestemmelser som i dag står i kapittel 
5, dekker ulike situasjoner. En kunne tenke 
seg en oppsplitting på følgende måte: Attfø
ringspenger under fortsatt sykdom flyttes til 
sykepengekapitlet, eller til et eget kapittel om 
langtidssykepenger. Attføringspenger i vente
tid på høvelig arbeid flyttes til kapitlet om 
dagpenger under arbeidsløshet. Attførings
penger i ventetid på uførepensjon flyttes til 
uførekapitlet. Attføringspenger under yrkes
messig attføring eller i ventetid på attførings
tiltak beholdes i et eget attføringskapittel. 

Attføringspenger under fortsatt sykdom, jf. 
§ 5-4 nr. 1 bokstav a og nr. 2 bokstav a, har 
mye til felles med sykepenger. Det .kunne 
derfor være hensiktsmessig at attføringspen
ger i slike tilfeller ble tatt inn i sykepengeka
pitlet eller i et eget kapittel om langtidssyke-
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penger. Det er imidlertid flere momenter som 
taler imot en slik løsning. Vilkårene for rett 
til sykepenger er forskjellige fra vilkårene for 
rett til attføringspenger. Det ville derfor virke 
svært kompliserende om disse ytelsene skulle 
samles i ett kapittel. Videre er det visse sær
preg ved sykepengeordningen for arbeidsta
kere som etter hvert har festet seg i folks be
vissthet. Det gjelder bestemmelsene om egen
melding, arbeidsgiverperiode og et stønads
nivå på 100 prosent.· Ingen av disse prinsip
pene gjelder for attføringspengene. Det bør 
også pekes på at det kan være uheldig å kalle 
denne ytelsen sykepenger, siden det under 
fortsatt sykdom også ytes stønad til dem som 
ikke har hatt sykepengerettigheter. 

En eventuell oppsplitting av bestemmel
sene ville ikke være noen forenkling, for en 
måtte da gjenta inngangs- og beregningsreg
lene i hvert enkelt kapittel. Dessuten ville et 
eventuelt attføringskapittel bli svært kort og 
sykepengekapitlet svært langt og komplisert. 

De personer som i dag faller inn under ka
pittel 5, har det til felles at de er i en over
gangssituasjon, enten til arbeidslivet eller til 
uførepensjonering. Utvalget har kommet til 
at selv om stønaden dekker ulike situasjoner, 
vil det likevel være mest hensiktsmessig å 
beholde den i ett kapittel, slik som i dag. 

Utkastets§ 7-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønad ved sykdom 

er å dekke utgifter til livsopphold for medlem
mer som er langtidssyke, som gjennomgår yr
kesrettet attføring, eller som venter på attf ø
ring, arbeid eller uførepensjon. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til overgangsstønad 

står i §§ 7-2 til 7-6 
- de forskjellige situasjoner der det kan ytes 

overgangsstønad, står i §§ 7-7 til 7-10 
- beregning av overgangsstønaden står i 

§§ 7-11 til 7-13 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 7-14 
- overgangsstønad under institusjonsopphold 

står i§§ 7-15 til 7-17 
- overgangsstønad ved yrkesskade står i 

§ 7-18. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og angir formålet med 

overgangsstønad ved sykdom (arbeidsufør
het). I utkastets andre ledd er det tatt inn en 
innholdsfortegnelse over hvor i kapitlet de 
enkelte paragrafene er å finne. 

Gjeldende rett 
Hovedformålet med attføringspenger er å 

dekke utgifter til livsopphold når den tryg-

dede e,r under medisinsk behandling med ut
sikt til bedring av arbeidsevnen, når den tryg
dede er under yrkesmessig attføring der utgif
tene dekkes etter folketrygdloven § 5-3, når 
den trygdede venter på et attføringstiltak, på 
arbeid eller på uførepensjon, og ved tilbake
fall. 

Det er to forskjellige persongrupper som har 
rett til attføringspenger under medisinsk be
handling. Den ene gruppen utgjør de trygdede 
som kommer inn under sykepengekapitlet, 
· men som har brukt opp sykepengeperioden 
på 250 dager for rett til sykepenger fra tryg
den. Etter de gjeldende regler må en ha vært 
i arbeid i seks måneder før ny sykepengeperi
ode begynner å løpe. Dersom den trygdede 
blir arbeidsufør før en ny sykepengeperiode 
er opparbeidet, har vedkommende ikke rett 
til sykepenger fra trygden. Det ytes da attfø
ringspenger etter lovens § 5-4 dersom den 
trygdede fortsatt er arbeidsufør etter utløpet 
av arbeidsgiverperioden. I arbeidsgiverperio
den plikter imidlertid arbeidsgiveren å yte 
sykepenger etter de vanlige reglene. Se merk
nadene til utkastets § 4-16. 

Den andre persongruppen som har rett til 
attføringspenger under medisinsk behandling, 
er de som ikke kommer inn under sykepenge
kapitlet, dvs. de som ikke er yrkesaktive. Vil
kåret er at de må ha vært arbeidsuføre sam
menhengende i minst ett år. 

De to persongruppene har det til felles at 
de ikke har sykepengerettigheter fra trygden. 

Attføringspenger ytes dessuten til en tryg
det som er under yrkesmessig attføring som 
nevnt i § 5-3, eller som venter på at slik attfø
ring skal settes i verk. Det er ikke et vilkår for 
rett til attføringspenger under yrkesmessig 
attføring at utgifter til attføringen faktisk dek
kes etter§ 5-3, men attføringstiltaket må om
fattes av ordlyden i § 5-3. 

Attføringspenger ytes også til en trygdet 
som har fullført attføring, og som enten venter 
på høvelig arbeid eller venter på uførepensjon. 

Endelig ytes det attføringspenger ved tilba
kefall. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd gjengir stort sett da

gens formål. Det er her presisert · at stønaden 
skal dekke utgifter til livsopphold for med
lemmer som er langtidssyke. Som nevnt oven
for kan personkretsen enten være yrkesaktive 
som har brukt opp sykepengerettighetene, el
ler personer som ikke har vært yrkesaktive, 
men som har vært sammenhengende arbeid
suføre i minst ett år. De øvrige situasjonene 
der det ytes overgangsstønad, er også regnet 
opp i innledningsbestemmelsen. 

Når det gjelder utvalgets forslag om å er-
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statte uttrykket «attføringspenger» med «over
gangsstønad ved sykdom», viser vi til oversik
ten over dette kapitlet ovenfor. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en for
tegnelse over hvor i kapitlet de ulike bestem
melser er å finne. Utvalget har disponert ka
pitlet slik at de første paragrafene omhandler 
generelle vilkår for rett til overgangsstønad. 
Deretter kommer de forskjellige situasjonene 
der det kan ytes overgangsstønad, beregning 
av overgangsstønaden og forholdet til andre 
folketrygdytelser til livsopphold. Sist i kapit
let er det tatt inn bestemmelser om overgangs
stønad under opphold i institusjon og særreg
ler om overgangsstønad ved yrkesskade. 

Utkastets § 7-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at vedkommende har vært.med
lem i trygden i minst ett år umiddelbart før 
han eller hun setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se§ 3-21) som er medlemmer i trygden. 

Merknader 
Utkastet svarer til de bestemmelsene om 

forutgående trygdetid som i dag er å finne i 
lovens § 5-1 første ledd bokstavbog i §§ 2 og 
3 i forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 28. oktober 1966 med hjemmel i folke
trygdloven § 5-1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 5-1 første ledd bokstav b 

lyder: 

«Rett til stønad etter bestemmelsene i dette 
kapittel har trygdet som 
a . .. . 
b. har vært trygdet i minst tre år umiddelbart 

før krav om stønad settes fram, eller som 
har vært trygdet i minst ett år umiddelbart 
før kravet settes fram og herunder har 
vært fysisk og psykisk i stand til å utøve 
et normalt erverv i minst ett år.» 

Etter lovens § 5-1 bokstav b kreves det altså 
i dag tre års sammenhengende trygdetid før 
søknad settes fram. Det kreves imidlertid bare 
ett års trygdetid umiddelbart før søknaden 
dersom medlemmet har vært fysisk og psy
kisk i stand til å utøve et normalt erverv i 
dette året. 

. Etter lovens § 5-1 andre ledd gjelder ikke 
kravet om trygdetid ved yrkesskade. Særbe
stemmelsene om attføringspenger etter yrkes
skade er omtalt nærmere i merknadene til 
utkastets § 7-18. 

I forskriftenes § 2 er det bestemt at vilkåret 
i lovens§ 5-1 første ledd bokstavbom forutgå
ende trygdetid kan fravikes for norske stats
borgere når det finnes rimelig dersom 

a) vedkommende tidligere har vært trygdet 
sammenlagt i minst tre år, og · 
b) lidelsen som begrunner kravet, er oppstått 
mens vedkommende var trygdet, eller innen 
to år etter at vedkommende gikk ut av tryg
den. 

I forskriftenes § 2 er det videre bestemt at 
kravet om trygdetid ikke skal gjelde for uten
landske flyktninger i Norge. Hvem som skal 
anses som flyktning i folketrygdlovens for
stand er nærmere omtalt i merknadene til ut
kastets § 3-21, som inneholder en definisjon 
av begrepet flyktning. 

I forskriftenes § 3 er det bestemt at Riks
trygdeverket kan dispensere fra kravet om 
forutgående trygdetid dersom særlige grunner 
gjør det rimelig. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 

lovs § 5-1 første ledd bokstav b andre alterna
tiv. Det skal gjelde et vilkår om at man må 
ha vært medlem i trygden i minst ett år for å 
få rett til overgangsstønad ved sykdom. Utval
get foreslår å bruke formuleringen «medlem i 
trygden». I dag benevnes dette vilkåret i prak
sis som et vilkår om forutgående trygdetid. 
Utvalget har funnet det mest hensiktsmessig 
å begrense bruken av uttrykket «forutgående 
trygdetid» til å angi beregningsfaktoren tryg
detid. Vi viser til nærmere omtale i utkastets 
§ 3-14, som inneholder en definisjon av begre
pet trygdetid. 

Bestemmelsene om forutgående trygdetid 
er kompliserte, og utvalget vil foreslå å for
enkle dem. Vi foreslår å sløyfe kravet om tre 
års forutgående trygdetid for rett til over
gangsstønad. Dette er en materiell endring 
som betyr en utvidelse av trygderettighetene 
for personer som kommer hit til landet. Utval
get har imidlertid fått opplyst at det ofte dis
penseres fra kravet om tre års forutgående 
trygdetid, så forslaget vil likevel ikke bety 
noen stor materiell endring. 

Utvalget foreslår at det stilles krav om at 
søkeren har vært medlem i trygden i minst 
ett år umiddelbart før søknaden. Forslaget 
innebærer at en person som kommer hit til 
landet og blir sykmeldt kort tid etter at han 
eller hun begynte i arbeid, får rett til over
gangsstønad umiddelbart etter at sykepenge
perioden er brukt opp. Dette er etter utvalgets 
syn en rimelig regel. 

Utvalget foreslår videre at det skal gjelde 
like regler for norske og utenlandske statsbor
gere. Vi kan ikke se noen grunn til å be
handle utenlandske. statsborgere ugunstigere, 
så sant de fyller lovens øvrige vilkår. Forsla
get er for øvrig i samsvar med endringer som 
er foretatt i folketrygdloven de senere år. Vi 
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viser særlig til bestemmelsene om frivillig 
opptak i trygden under utenlandsopphold, der 
kravet til norsk statsborgerskap ble opphevet 
ved lov 14. desember 1984 nr. 78. 

Utkastets andre ledd svarer til bestemmel
sene i forskriftenes § 2 om at kravet om tryg
detid ikke skal gjelde for flyktninger. Bestem
melsen vil bare være aktuell for overgangsstø
nad under yrkesrettet attføring, da det ikke 
skal gjelde krav om ett års forutgående syk
dom (arbeidsuførhet) for rett til denne ytelsen. 

Utvalget foreslår at den generelle dispensa
sjonsbestemmelsen i forskriftenes § 3 går ut. 
Behovet for dispensasjonsadgangen blir 
neppe særlig stort etter at kravet om forutgå
ende medlemskap er satt ned fra tre til ett år. 
Utvalget er imidlertid kjent med at utlendin
ger fra tid til annen tas hit til landet for å gjen
nomgå attføring umiddelbart etter ankomsten. 
Disse personene vil da etter forslaget ikke 
fylle vilkårene for rett til overgangsstønad før 
etter ett år. Utvalget mener at det i slike situa
sjoner må treffes politiske beslutninger der
som det er ønskelig at disse utlendingene skal 
få ytelser til livsopphold det første året. 

utkastets§ 7-3 Opphold i Norge/ i utlandet 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet oppholder seg i 
Norge. 

Likevel ytes det overgangsstønad i utlandet 
til 
a) en person som er medlem etter§ 2-9, 2-10 

eller 2-12, 
b) et medlem som er sendt til utlandet for å 

få behandling i en helse- eller attføringsin
stitusjon. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem 
også ellers få overgangsstønad i en begrenset 
periode under opphold i utlandet. Han eller 
hun må godtgjøre at utenlandsoppholdet ikke 
vil forverre helsetilstanden eller forlenge ar
beidsuførheten. 

Merknader 
Bestemmelser om opphold i Norge som vil

kår for rett til attføringspenger er i dag å finne 
i lovens § 5-1 og i forskrifter fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 28. oktober 1966 med 
hjemmel i lovens § 5-1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 5-1 bokstav a lyder: 

«Rett til stønad etter bestemmelsene i dette 
kapitlet har trygdet som 
a. oppholder seg i riket, og» 

I forskriftenes § 1 er det bestemt at vilkåret 
i lovens § 5-1 første ledd bokstav a om opp
hold i Norge ikke skal gjelde for attførings-

penger til norske statsborgere som er trygdet 
med rett til sykepenger under opphold uten
for Norge, når de er i tjeneste som nevnt i 
lovens§ 1-2 nr. 1 andre ledd bokstav b, celler 
d. 

Adgangen til dispensasjon fra kravet om 
opphold i Norge gjelder således bare norske 
statsborgere som 
- er ansatt på et norsk skip, eller 
- deltar i en norsk fangstekspedisjon eller ar-

beider på en norsk fangststasjon, eller 
- er flygende personell eller stasjonsbetjening 

i et norsk sivilt luftfartsselskap, eller 
- er statens lønnede tjenestemenn i utlandet 

eller er lønnede arbeidstakere hos en slik 
tjenestemann. 
Ifølge forskriftene er det altså i dag bare 

noen av de gruppene som er sykepengedekket 
i utlandet som også automatisk er dekket med 
rett til attføringspenger under opphold i utlan
det. 

Det går fram av Rikstrygdeverkets rund
skriv at andre trygdede enn de som er nevnt 
i forskriftenes § 1, må søke om dispensasjon 
fra oppholdskravet etter forskriftenes § 3. I 
rundskrivet er det vist til folketrygdloven § 
3-3 nr. 3 og§ 2-8 nr. 1, som gjelder sykepen
ger og medisinsk stønad under opphold uten
for Norge. Det tyder på at Rikstrygdeverket 
har ment at det er de personer som er syke
pengedekket under opphold i utlandet, og 
som ikke er nevnt i forskriftenes § 1, som skal 
kunne søke om dispensasjon etter forskrifte
nes§ 3. 

I dag er følgende norske statsborgere som 
er bosatt i utlandet, trygdet med sykepenge
rettigheter: 
a) arbeidstakere i den norske stats tjeneste og 

lønnede arbeidstakere hos slike personer, 
b) arbeidstakere på norske skip, 
c) arbeidstakere på utenlandske skip som er 

leid i hovedsaken ubemannet av en norsk 
reder (bare-boat), forutsatt at vedkom
mende skip er omfattet av lov 21. mars 
1947 om skattlegging av sjømenn (loven er 
opphevet). Arbeidstakerne på disse skipene 
kan fra I.januar 1989 søke om frivillig tryg
dedekning, opptak i trygden med rett til 
sykepenger, da de ikke lenger er pliktig 
trygdet, 

d) arbeidstakere i norske sivile luftfartssel
skap som besetning på fly eller som sta
sjonsbetjening, 

e) personer i Forsvarets tjeneste i utlandet, 
f) militært personell som er stilt til rådighet 

for De Forente Nasjoner, eller som deltar i 
humanitære hjelpeaksjoner, 

g) personer som er utsendt av Direktoratet for 
utviklingshjelp som fredskorpsdeltakere 
eller som eksperter for tjenestegjøring i 
utviklingsland, 



320 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

h) ektefeller og barn som forsørges av perso
ner som nevnt i bokstavene a til g. 

Personer som blir sendt til utlandet på kort
varige arbeidsoppdrag, er også trygdet med 
rett til sykepenger i utlandet såfremt arbeids
giveren plikter å betale arbeidsgiveravgift av 
lønnen. Dette følger av § 2 i forskriftene om 
trygd etter folketrygdloven under midlertidig 
opphold i utlandet, fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 24. mai 1985 med hjemmel i folke
trygdloven § 1-2 nr. 3 tredje ledd bokstava. 

Personer som er tatt opp i trygden med 
hjemmel i lovens § 1-4 bokstav b, kan bli syke
pengedekket i utlandet når særlige grunner· 
tilsier det. Dette følger av § 6 i forskrifter fast
satt av Sosialdepartementet den 10. desember 
1985 med hjemmel i folketrygdloven § 1-4 
bokstav b. 

Vi viser til nærmere omtale av disse grup
pene i merknadene til utkastets § 4-7 om opp
hold i Norge som vilkår for rett til sykepenger. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår at de personer som i dag 

er .sykepengedekket i utlandet, også skal ha 
rett til overgangsstønad når de ellers fyller 
vilkårene. Forslaget innebærer at noen flere 
grupper kan få rett til overgangsstønad i ut
landet enn tilfellet er i dag. Det vil imidlertid 
medføre administrative forenklinger at en 
ikke behøver å behandle søknadene om frivil
lig medlemskap i utlandet etter forskjellige 
prinsipper når det dreier seg om henholdsvis 
sykepengedekning og rett til overgangsstø
nad. 

Utkastets før ste ledd svarer til lovens § 5-1 
første ledd bokstav a, og slår fast hovedrege-
len om opphold i Norge. ..._ 

Utkastets andre ledd bokstav a gjelder per
soner som oppholder seg i utlandet når stø
nadstilfellet inntreffer. Forslaget svarer til§ 1 
i forskriftene til lovens§ 5-1, men personkret
sen er utvidet til å gjelde alle i utlandet som 
er medlemmer i trygden. I merknadene til 
utkastets §§ 2-9, 2-10 og 2-12 er disse perso
nene nærmere omtalt. 

Utkastets § 4-7, som gjelder sykepenger i 
utlandet, har en egen bestemmelse om syke
penger til personer som er innlagt i helsefosti
tusjon i utlandet. Se utkastets § 4-7 bokstav 
b. Denne bestemmelsen får betydning for per
soner som er bosatte medlemmer i Norge, og 
som blir syke under opphold i utlandet. Utval
get vil ikke foreslå noen tilsvarende bestem
melse når det gjelder overgangsstønad, for vi 
kan ikke se at den vil ha noen praktisk betyd-
ning. · 

Utkastets andre ledd bokstav ber nytt. Be
stemmelsen gjelder medlemmer som er bosatt 
i Norge, og som blir sendt til utlandet for å 

gjennomgå attføring. I de senere år er det blitt 
stadig mer aktuelt å sende personer til utlan
det i attføringsøyemed, særlig til de andre 
nordiske land. Norge har nå fått i gang et sam
arbeid på nordisk plan som går ut på å ut
nytte attføringstilbudene best mulig over lan
degrensene. En person som er bosatt i Norge, 
kan for eksempel bli sendt til Sverige hvis det 
anses som mest hensiktsmessig at attføringen 
blir gjennomført der. Etter utvalgets syn bør 
det ikke ha noen betydning for medlemmets 
rett til overgangsstønad at attføringen i slike 
tilfeller foregår i utlandet. Utvalget foreslår 
derfor en egen bestemmelse om rett til over
gangsstønad i disse tilfellene. 

Utkastets tredje ledd er nytt i forhold til 
overgangsstønad. Det er aktuelt for personer 
som mottar overgangsstønad og som ønsker å 
reise til utlandet mens de er arbeidsuføre. 
Utvalget mener det er naturlig å ha en tilsva
rende bestemmelse her som i sykepengekapit
let, og foreslår samme dispensasjonsbestem
melse som i utkastets ·§ 4-7 tredje ledd. 

Det er presisert i utkastet at det bare er i 
en begrenset periode det skal kunne gis dis
pensasjon fra oppholdsvilkåret. Søknaden må 
sendes før utreisen, og søkeren må godtgjøre 
at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helse
tilstanden eller forlenge arbeidsuførheten. Vi 
viser for øvrig til merknadene til utkastets § 
4-7 tredje ledd. 

Utvalget antar at det ikke vil være aktuelt 
med dispensasjon fra oppholdsvilkåret når 
medlemmet deltar i et attføringstiltak i Norge. 
Dispensasjon vil imidlertid kunne gis dersom 
medlemmet mottar overgangsstønad under 
fortsatt arbeidsuførhet eller fordi vedkom
mende venter på å få uførepensjon. 

utkastets§ 7-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at .medlemmet er mellom 16 og 67 
år. 

Merknader 
Bestemmelser om aldersgrenser for rett til 

attføringspenger står i dag i lovens § 5-4 nr. 2 
første ledd og § 5-6 bokstav a. 

Gjeldende rett 
Lovens § 5-4 nr. 2 første ledd bestemmer 

at attføringspenger kan ytes til personer som 
er 16 år eller eldre. Etter andre ledd kan det 
likevel ytes attføringspenger til personer som 
er under 16 år, i den tid de gjennomgår attfø
ring som nevnt i § 5-3 (yrkesmessig attføring). 

Rikstrygdeverket kan fravike 16-årsgrensen 
dersom særlige grunner gjør det rimelig. 
Dette følger av § 1 andre ledd i forskrifter fast
satt av Sosialdepartementet den 18. desember 
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1973 med hjemmel i lovens§ 5-5 tredje ledd. 
I lovens § 5-6 bokstav a sies det blant annet 

at attføringspenger faller bort når vedkom
mende får rett til alderspensjon. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår åta inn en egen paragraf 

om aldersgrenser i den delen av kapitlet som 
handler om generelle vilkår for rett til over
gangsstønad. Vi har foreslått en tilsvarende 
paragraf i utkastets § 10-4 om uførepensjon. 

Vi foreslår at det skal gjelde en nedre grense 
på 16 år for rett til overgangsstønad. Etter ut
kastet. skal denne grensen ikke kunne fravi
kes. Utvalget mener at personer under 16 år 
ikke har noe behov av betydning for folke
trygdytelser til livsopphold. Derfor foreslår vi 
at bestemmelsen i folketrygdloven § 5-4 nr. 2 
andre ledd blir tatt ut. Likeledes foreslår vi 
at dispensasjonadgangen i forskriftene blir 
sløyfet ut fra forenklingshensyn. Forslaget 
innebærer en materiell endring som antakelig 
vil bety en liten innskrenkning i forhold til 
den gjeldende lov. · 

Utvalget har drøftet om grensen på 16 år er 
for lav når det gjelder rett til overgangsstø
nad. Vi har vurdert om grensen bør heves til 
18 år. Etter det utvalget har fått opplyst, prak
tiseres bestemmelsene om attføringspenger i 
dag slik at ungdom i noen utstrekning får att
føringspenger som ledd i yrkesrettet attføring 
under ordinær skolegang i den videregående 
skolen. 

Utvalget har kommet til at 16-årsgrensen 
bør beholdes, men slik at overgangsstønad 
under yrkesrettet attføring bare ytes til perso
ner som er under egenaig yrkesrettet attfø
ring. Dersom vedkommende går på videregå
ende skole, noe som er vanlig for ungdom på 
dette alderstrinnet, bør det ikke anses· som 
yrkesrettet attføring. Men ungdom som er 
langvarig arbeidsufør, og som er under fort-

. satt behandling med utsikt til bedring av inn
tektsevnen, bør ha rett til overgangsstønad 
også under skolegang i den videregående sko-
len. , 

Utvalget foreslår videre som vilkår f9r rett 
til overgangsstønad at medlemmet ikke har · 
fylt 67 år. Bestemmelsen svarer til opphørs
reglene i den någjeldende lovs § 5-6 bokstav a. 

utkastets§ 7-5 Sykdom, skade eller lyte 
Det er et viikår for rett til overgangsstønad 

ved sykdom at medlemmet har sykdom, skade 
eUer lyte. 

Når det skal avgjøres om det foreligger syk
dom, legges det vekt på om vedkommende er 
syk i medisinsk forstand. Atferdsavvik, krimi
nalitet og sosial mistilpasning regnes ikke som 
sykdom. 

Merknader 
Paragrafen gjelder medisinsk uførhet som 

vilkår for rett til overgangsstønad ved syk
dom, og svarer delvis til den gjeldende lovs § 
5-2. 

Gjeldende rett 
Lovens § 5-2 lyder: 

«Til den som på grunn av sykdom, skade 
eller lyte har varig nedsatt ervervsevne eller 
vesent1ig innskrenkede muligheter ved valg 
av yrke eller arbeidsplass, ytes attføringshjelp 
hvis slik hjelp anses hensiktsmessig for at han 
skal være i stand til å skaffe seg eller beholde 
høvelig arbeid.» 

Formelt gjelder denne bestemmelsen anta
kelig ikke for dem som har rett til attførings
penger etter lovens § 5-4 nr. 1 bokstav a og 
nr. 2 bokstava. I begge disse tilfellene kreves 
det at vedkommende er under medisinsk be
handling med utsikt til å bedre ervervsevnen. 
Videre må enten stønadsperioden for rett til 
sykepenger være utløpt, eller vedkommende 
må ha vært arbeidsufør i 52 uker. Vanligvis 
vil årsaken til den opprinnelige arbeidsuførhe
ten og til den medisinske behandlingen falle 
sammen, men dette kreves ikke. Det er til
strekkelig at vedkommende er under medi
sinsk behandling med utsikt til bedring av 
ervervsevnen. Dersom disse vilkårene er opp
fylt, kan årsaken til den medisinske behand
lingen være sykdom, skade eller lyte, slik som 
nevnt i lovens § 5-2. 

Etter bestemmelsen i § 5-2 må ervervsevnen 
være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller 
lyte. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 05-02 
punkt 2.1 er følgende uttalt om samlebegrepet 
sykdom, skade eller lyte: 

«Etter § 5-2 kan attføringshjeip bare ytes 
dersom <fet er sykdom, skaae eller lyte som 
har redusert ervervsevnen. Det må med andre 
ord være en medisinsk årsak til at den er redu
sert. Slik sykdom skade eller lyte kan være 
medfødt eller oppstått senere. Både kroppslig 
og psykisk sykdom kommer inn under § 5-2. 

Spørsmålet om det foreligger sykdom som 
gir rett til stønad, vil langt på vei måtte rette 
seg etter hva den medisinske vitenskapen til 
enhver tid regner som sykdom. I mange til
felle vil diagnosen fortelle oss om en har på
vist noen sykdom. Formålet med en diagnose 
er gjerne å finne hva slag terapi som kan ven
tes å gi best virknin~ (best lijelp). Dessuten 
kan diagnosen ofte gi trygden mye verdifull 

· informasjon som f.eks. om fremtidsutsiktene. 
Men på visse områder er sykdomsbegrepet 

uklart og under diskusjon, og kan bli brukt 
ulikt av legene. Innen kroppslig medisin fører 
dette sjelcfent til problemer for trygden. Pro
blemene kan bli større når det gjelder psy
kiske og sosiale avvik. I grenseområdet mel
lom psykopati og adferdsavvik, karakterend
ring (karalcteravvik) og tilpassingsproblemer 
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vil samme tilstand kunne bli klassifisert ulikt 
av forskjellige psykiaterei og grensegangen 
mot nevrose kan i visse ti felle være vanske
lig. 

Etter någjeldende praksis går alkoholisme, 
narkomani og psykopati inn under sykdoms
begrepet i kapittel 5. Sosial feiltilpassing- og 
vanskelige sosiale tilhøve er derimot ikke 1 seg 
selv sykdom, skade eller lyte. En må sjeldne 
mellom sykdom og livsstil som for eksempel 
kriminalitet som ikke regnes som sykdom i 
kapittel 5. 

Trygden får avgrensningsproblemer mel
lom sykdom og ikke-sykdom, eHer sagt på en 
annen måte: mellom sykdom og «tilstand med 
lite eller tvilsomt medisinsk innhold». 

Dette problemet har vi ofte hos personer 
med «psykisk insuffisienstilstand» (dvs. psy
kisk utilstrekkelighet), som og kan favne om 
lettere grader av evnesvikt, milde nevroser og 
mer diffus og uspesifisert psykisk insuffisiens. 
Andre kan ha mer kroppslig sykdomsfølelse 
og kan ha fått diffuse symptomdiagnoser som 
dorsalgi («vondt i ryggen»), arthra1gi («vondt 
i leddene»), myalgi («muskelsmerter»), med få 
eller ingen påviselige sykdomstegn. 

En tredje vanskelig gruppe for trygden kan 
være personer som er bitre og mistenksomme 
(subparanoide) overfor samfunnet, med dif
fuse kroppslige plager og langvarig yrkespas
sivitet uten at det er påvist noen sikker psy
kisk eller kroppslig årsak til dette. 

På forhånd lar det seg ikke gjøre å stille opp 
klare og generelle regler for når disse grense
tilfellene skal godkjennes som sykdom. Det 
som må være avgjørende, men samtidig vans
kelig å ta stilling til, er om den usikre eller 
tvilsomme medisinske tilstanden vi står over
for kan regnes som den vesentligste årsaken 
til den svikten i ervervsevnen som er påvist. 

Sykdom, skade eller lyte må være en viktig 
· årsak til at attføring tren~s. Dersom attføring 
særlig trengs av andre arsaker, og sykdom, 
skade eller lyte spiller en mindre rolle, kan 
en ikke yte yrkesmessig attføring med hjem
mel i folketrygdlovens kapittel 5. I slike til
felle kan blant annet stønad etter § 4-1 nr. 1 
bokstav e tenkes å være den rette hjelpen. 

Ordlyden i § 5-2 krever ikke direkte at me
net må være varig. Men bestemmelsen reiser 
krav om varig nedsatt ervervsevne eller ve
sentlig innskrenkede muligheter ved valg av 
yrke eller arbeidsplass, jf. punkt 2.2 neden-
for.» · 

Se for øvrig merknadene til utkastets§ 10-5, 
der det gis en fyldig redegjørelse for de medi
sinske vilkårene for rett til uførepensjon. Stort 
sett gjelder de samme vilkårene for rett til 
attføringspenger. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til utkastets § 10-5 første 

og andre ledd. Vi viser til merknadene til disse 
bestemmelsene. 

Utkastets§ 7-6 Nedsatt inntektsevne/arbeids
evne 

Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 
ved sykdom at medlemmet har fått sin evne 

til å utføre inntektsgivende arbeid eller sin 
arbeidsevne som hjemmearbeidende ektefelle 
nedsatt med minst halvparten på grunn av 
sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye inntektsev
nen/arbeidsevnen er nedsa.tt, gjelder bestem
melsene i §§ 10-7 og 10-8 tilsvarende. Det tas 
også hensyn til om medlemmet har reduserte 
muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid 
på grunn av attføringen/ventetiden. 

Merknader 
Utkastet omhandler vilkåret om nedsatt 

•inntektsevne/arbeidsevne for rett til attfø
ringspenger. Bestemmelsen om dette vilkåret 
er i dag å finne i lovens § 5-4. Forslaget svarer 
til gjeldende praksis. 

Gjeldende rett 
For å få rett til attføringspenger under medi

sinsk behandling må den trygdede fortsatt 
være arbeidsufør, se lovens § 5-4 nr. 1 bokstav 
a. Vilkåret om arbeidsuførhet innebærer at 
inntektsevnen/arbeidsevnen ( ervervsevnen) 
må være nedsatt. Det er ikke tilstrekkelig at 
vedkommende er medisinsk ufør. Også i lo
vens § 5-4 nr. 2 om attføringspenger til perso
ner som ikke har vært yrkesaktive, kreves det 
at det foreligger arbeidsuførhet. 

Lovens § 5-4 nr. 3 lyder: 

«Den som ikke fyller vilkårene for rett til 
attføringspenger etter nr. 1 eller 2, men som 
på grunn av sykdom, skade eller lyte har va
rig nedsatt ervervsevne eller vesentlig inn
skrenkede muligheter ved valg av yrke eller 
arbeidsplass, kan ytes attføringspenger i ven
tetid før attføring kan iverksettes, før høvelig 
arbeid .kan skaffes eller før uførepensjon kan 
tilstås.» 

Etter loven i dag gjelder det ikke noe vilkår 
om varig arbeidsuførhet for rett til attførings
penger. Rikstrygdeverket legger imidlertid til 
grunn for sin praksis at bestemmelsen i lovens 
§ 5-2 om attføringshjelp også gjelder for rett 
til attføringspenger. 

Den gjeldende lovs § 5-2 fastsetter de nær
mere vilkårene for rett til attføringshjelp som 
nevnt i lovens 5-3 om yrkesmessig attføring. 
Det sies her blant annet at det kreves varig 
nedsatt ervervsevne på grunn av sykdom, 
skade eller lyte for rett til attføringshjelp. I 
Rikstrygdeverkets rundskriv omtales denne 
bestemmelsen som en generell regel i folke
trygdloven kapittel 5. I praksis er imidlertid 
bestemmelsen blitt tolket slik at det ikke er 
krevd varig arbeidsuførhet for rett til attfø
ringspenger under fortsatt sykdom. 

Det går klart fram av forarbeidene, se Ot. 
prp. nr. 17 for 1965-66, side 85, at vilkårene i 
lovens § 5-2 bare skal gjelde i forhold til yrkes-
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messig attføring etter § 5-3. Bakgrunnen for 
bestemmelsen er trolig at det ikke bør settes 
i gang attføringstiltak uten at vedkommende 
er varig arbeidsufør. Dersom vedkommende 
bare er midlertidig arbeidsufør, har det ingen 
hensikt med omskolering. Den trygdede kan 
da gå på attføringspenger til det vanlige ar
beid kan gjenopptas. 

For rett til attføringspenger etter lovens § 
5-4 eller stønad for å bedre den· alminnelige 
funksjonsevnen etter § 5-8 stilles det i loven 
ikke noe vilkår om varig arbeidsuførhet. 

For rett til attføringspenger er det etter den 
gjeldende lov tilstrekkelig at den trygdede 
fortsatt er arbeidsufør etter utløpet av syke
pengeperioden på 52 uker. Når det gjelder 
ikke-yrkesaktive, er det et generelt vilkår at 
vedkommende er under behandling med ut
sikt til bedring av ervervsevnen. En arbeidsta
ker som har hatt en langvarig sykdom og har 
mottatt sykepenger fra folketrygden i 250 da
ger, vil etter den gjeldende lov ha rett til attfø
ringspenger dersom han eller hun etterpå får 
en influensa som varer ut over arbeidsgiverpe
rioden. Attføringspengene vil i dette tilfellet 
være en form for fortsatte sykepenger. 

Dersom det ikke lenger er utsikt til bedring 
av ervervsevnen, vil vedkommende fylle vil
kårene i lovens § 5-2 og ha krav på yrkesmes
sig attføring etter lovens § 5-3 dersom det 
anses som hensiktsmessig. Så lenge ved
kommende er under yrkesmessig attføring, 
har han eller hun også krav på attføringspen~ 
ger. Dersom attføring ikke er hensiktsmessig, 
fyller vedkommende vilkårene for rett til ufø
repensjon. Vedkommende vil i tilfelle ha rett 
til attføringspenger i en overgangstid før ufø
repensjonen blir innvilget, se § 5-4 nr. 3. 

Det gjelder ikke noe krav om at uføregraden 
skal være. på et visst nivå for rett til stønad 
under yrkesmessig attføring etter § 5-3, jf. § 
5-2. En person som for eksempel er 25 prosent 
arbeidsufør, settes på yrkesmessig attføring 
der utgiftene dekkes etter § 5-3. På grunn av 
attføringstiltaket kan vedkommende ikke ar
beide mer enn halv tid (selv om vedkomm
ende hadde 75 prosent av arbeidsevnen i be
hold før attføringstiltaket) . I dette tilfellet må 
loven imidlertid forstås slik at dersom den 
trygdede er under yrkesmessig attføring som 
krever minst 50 prosent av arbeidsinnsatsen, 
så har han eller hun tapt minst 50 prosent av 
sin arbeidsevne. Den trygdede vil da få rett 
til halve attføringspenger. Personer som har 
avsluttet attføringstiltak og venter på høvelig 
arbeid, må sies å ha tapt hele arbeidsevnen. 

I dag har loven ikke noen bestemmelser om 
hvor høy uføregraden må være for rett til att
føringspenger. I § 5-5 første ledd vises det til 
§§ 8-4 til 8-9. Vilkåret om at ervervsevnen 

må være nedsatt med minst halvparten, står 
imidlertid i lovens § 8-3 første ledd, som det 
altså ikke er vist til. Det er imidlertid forut
satt i lovens § 5-5 fjerde ledd at uføregraderin
gen i utgangspunktet skal skje på samme 
måte som ved uførepensjon. Det heter her: 

«Departementet gir nærmere regler om 
ytelse av attføringspenger, og kan herunder 
fravike beregnings- og graderingsregler som 
gjelder for uførepensjon.» 

Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv 5-4 skal 
uføregraden fastsettes etter de samme regler 
som for uførepensjon, og det er vist til § 5-5 
første ledd. I rundskrivet sies det: 

«Dette innebærer at det ikke kan ytes attfø
rings~enger etter lavere uføregrad enn 50 pro
sent "fr. dog om yrkesskadetilfeller nedenfor 
i pun t 7 .8), og at den ervervsmessige vurde
ring for øvrig skjer som nevnt i § 8-5 første 
ledd. 

Før inkorporeringen av syketrygden og yr
kesskadetrygden i folketrygden fra 1. januar 
1971 lød § 5-5 første ledd slik: «Attføringspen
gene skal svare til uførepensjon med tillegg 
for ektefelle og barn etter reglene i kapittel 
8». Ved lovendringen i 1971 bortfalt henvis
ningen til § 8-3, hvor den nedre grense på 50 
prosent ervervsuførhet fremgår. Det fremgår 
imidlertid av lovforarbeidene at det ikke var 
meningen å foreta noen endrin~er på dette 
punkt. Trygderetten har da ogsa i en rekke 
kjennelser forutsatt at vilkåret om nedsatt er
vervsevne på minst 50 prosent fortsatt gjel
der. Etter som . det her gjelder en ytelse av 
mer begrenset varighet enn uførepensjon, kan 
det imidlertid i grensetilfeller være grunn til 
å vise noe større liberalitet ved den skjønns
messige fastsettelse av uføregraden, uten at 
dette dermed rokker ved hovedprinsippet. 

Hovedprinsippene for fastsettelse av uføre
graden fremgar av rundskriv 08 - 03 Kom. 
punktene 5 og 6. Disse retningslinjene gjelder 
i utgangspunktet også for attføringspenger. 
Det er særlig viktig å minne om at retningslin
jene for den arbeids- og ervervsmessige vur
deringen av kombinerte hjemmearbeidene og 
yrkesaktive også gjelder for attføringspenger. 

Etter punkt 12 i rundskriv 08 - 03 Kom. kan 
en trygdet som .oppebærer full uførepensjon 
tjene inntil 10 prosent av den inntekten ved
kommende ville hatt som frisk, dog minst 
halvparten av grunnbeløpet, uten at uføregra
den settes ned. Disse retningslinjene gjelder i 
prinsippet også for attføringspenger. I og med 
at attføringspengene er en korttidsytelse (dag
ytelse) vil det som regel være rimelig å vur
dere inntektsevnen over en kortere periode 
enn for uførepensjon. Ved attføringspenger er 
det derfor inntekten i en måned som legges 
til grunn. Dette innebærer at dersom en tryg
det i løpet av en måned har inntekter som er 
lavere enn 10 prosent av den månedsinntekt 
vedkommende ville hatt som frisk ( dog høyest 
1/12 av halve grunnbeløpet), skal uføregraden 
ikke settes lavere enn 100 prosent i den måne
den. 

I de etterfølgende punkter gjennomgås noen 
av hovedlinjene ved fastsettelse av uføregra
den for de forskjellige former for attførings
penger. 
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Attføringspenger under medisinsk behandling 
Ved bedømmelsen av i hvilken grad er

vervsevnen er nedsatt skal det tas hensyn til 
den trygdedes reelle muligheter for ervervs
inntekt eller innsats i et arbeid som høver for 
vedkommende, sammenlignet med tilsva
rende muligheter før han ble ufør, jfr. § 8-3 
siste ledd og § 8-5 første ledd. 

I praksis vil det ofte være vanskelig å av
gjøre i hvilken grad ervervsevnen er nedsatt 
og en står her overfor avgjørelser som i ve
sentlig grad må bygge på skjønn. 

V ed vurderingen av hvorvidt den trygdede 
må anses som helt ervervsufør kan en legge 
til grunn samme prinsipp som gjelder for sy
kepenger etter § 3-2 for en trygdet som har 
arbeidet i fulltidsstilling. Helt arbeidsufør et
ter § 3-2 vil i disse tilfellene vanligvis svare 
til helt ervervsufør etter kapittel 5. Dette inne
bærer at en i en viss utstrekning må ta hensyn 
til om arbeidsuførheten er av kortere eller len
ger varighet og om vedkommende har et an
settelsesforhold det er sannsynlig vedkom
mende vil vende tilbake til. · 

Ved vurdering: av graden av den tapte er
vervsevne i de tilfeller vedkommende ikke er 
å anse som helt ervervsmessig ufør, kan en 
ved avgjørelsen bl.a. støtte seg til den arbeids
inntekt trygdede har sammenlignet med inn
tekten før ervervsevnen ble redusert. 

Dersom en ved anvendelse av retningslin
jene i punkt 6 i rundskriv 08 - 03 Kom. kom
mer til at uføregraden for en kombinert hjem
mearbeidende/yrkesaktiv er 50 prosent eller 
høyere, skal det tilstås attføringspenger etter 
denne uføregraden. Dersom en -kommer til at 
uføregraden er lavere enn 50 prosent gjelder 
følgende særregel for attføringspenger: I til
feller hvor en kombinert hjøemmearbeidende 
og yrkesaktiv har oppebåret sykepenger i 260 
dager, og fortsatt er helt arbeidsufør og under 
behandlmg med utsikt til bedring av ervervs
evnen, skal uføregraden settes til 50 prosent 
når det fremmes krav om attførings_penger, 
selv om uføregraden etter de alminnelige ret
ningslinjene i rundskriv 08 03 Kom. blir vur
dert til å være under 50 prosent. Et vedtak om 
50 prosent attføringspenger binder imidlertid 
ikke uføregraden dersom det senere blir frem
satt krav om uførepensjon. Uføregradsfastset
telsen i pensjonssaken må fastsettes etter de 
retningslinjer som gjelder i kapittel 8. 

En trygdet som har oppebåret fulle syke
penger i 260 dager har ikke i alle tilfeller rett 
til attføringspenger etter en uføregrad på 100 
prosent ved utløpet av sykepengeperioden. 
En trygdet som f.eks. har arbeidet halv dag 
vil ha rett til fulle sykepenger, beregnet etter 
sin tidligere arbeidsinntekt dersom vedkom
mende på grunn av sykdom ikke kan utføre 
sitt inntektsgivende arbeid. Ved tilståelse av 
attføringspenger skal uføregraden imidlertid 
fastsettes på grunnlag av vedkommendes tap 
~ ervervsE:vnen, herunder også til arbeid som 
ikke er mntektsgivende. Dersom vedkom
mende i et slikt tilfelle ikke også helt har 
mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet vil 
uføregraden normalt måtte settes lavere enn 
50 prosent. 

Når det gjelder personer som ikke har del
tatt i arbeidslivet utenfor hjemmet, så som 
husmødre, er det evnen · til å utføre vanlig 
husarbeid som blir avgjørende. 

Den som mottar lønn fa arbeidsgiveren un
der fravær fra arbeidet på grunn av sykdom, 

anses (som i kapittel 8) likevel som ervervsu
før. Dette innebærer at den som mottar lønn 
under sykdom i mer enn 260 dager, likevel 
anses for å fylle vilkårene for attføringspenger 
dersom vedkommende fortsatt er under be
handling med utsikt til bedring av ervervsev
nen. I så fall kan arbeidsgiveren i visse tilfel
ler kreve attføringspengene utbetalt til seg, 
jfr. rundskriv 15-01 nr. 6. 

Attføringspenger under yrkesmessig attføring 
B:elt ervervsmessig ufør i folketrygdlovens 

forstand anses som regel den som på grunn 
av attføringstiltaket ikke har arbeidsinntekt. 
Dersom den trygdede gjennomgår opplæring 
eller trening som ikke er basert på vanlig full 
skoletid eller arbeidstid, skal vedkommende 
tilstås attføringspenger etter en uføregrad på 
100 prosent. Det skal i slike tilfeller ikke vur
deres om vedkommende kan ta inntektsgiv
ende arbeid ved siden av attføringen. 

I tilfeller hvor den trygdede er under opplæ
ring som ikke er basert på ordinær skole- eller 
arbeidstid må det imidlertid foretas en kon
kret vurdering ved uføregradsfastsettelsen. 
Dersom den trygdede f.eks. gjennomgår opp
læring på kveldskurs eller er på skole enkelte 
av ukens dager, må det vurderes hvorvidt det 
er rimelig å forvente at den trygdede - ut fra 
vedkommendes attføringssituasjon - bør 
kunne skaffe seg helt eller delvis inntektsgiv
ende arbeid ved siden av selve opplæringen. 
Uføregraden bør i slike tilfeller fastsettes ut 
fra de inntekter vedkommende har eller bør 
forventes å kunne skaffe seg. 

Attføringspenger i ventetid 
Iletningslinjene for den ervervsmessige gra

deringen av attføringspenger gjelder som bo
vedregel også for attføringspenger i ventetid. 
Siden attføringspenger i ventetid ikke er en 
pliktmessig ytelse, vil det i tillegg til den er
vervsmessige gradering, også være anledning 
til å foreta en viss økonomisk behovsprøving. 
V ed siden av at det således skal tas hensyn 
til den trygdedes ervervsinntekt i ventetiden, 
kan det bli aktuelt åta hensyn til pensjonsinn
tekter eller annen løpende stønad vedkom~ 
mende måtte oppebære. Dette vil stort sett 
bare ha aktualitet for attføringspenger i vente
tid på uførepensjon. 

Når det gjelder attføringspenger under plan
legging, iverksetting og opparbeiding av egen 
virksomhet må en vurdere om inntektene ved 
virksomheten er tilstrekkelig til underhold av 
den trygdede og eventuell familie. Den tryg
dede viI som regel ha ingen eller små inntek
ter under planleggingen, og den første tiden 
etter oppstartingen av virksomheten. 

Det vil derfor kunne være nødvendig å til
stå attføringspenger etter en høy uføregrad i 
startperioden. Det vil ved fastsettelse av uføre
graden være naturlig å basere denne på inn
tekten fra virksomheten i forhold til den tryg
dedes inntekt før han ble ufør. Det er imidler
tid viktig at trygdekontoret følger opp slike 
saker slik at uføregraden blir redusert etter 
hvert som · virksomhetens inntjeningsevne 
øker. Attføringspengene skal stoppes helt når 
den trygdede tjener mer enn halvparten av 
den inntekten vedkommende hadde før ufør
heten inntrådte. Det vises for øvrig til punkt 
5.5. foran. . 

Når det gjelder attføringspenger i ventetid 
på uførepensjon er det som foran nevnt aktu-
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elt å foreta en behovsprøving. Retningslinjene 
for når behovsprøvingen skal anvendes er 
behandlet foran under punkt 5.6.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Utvalget har imidlertid ikke foreslått at inn
tektsevnen/arbeidsevnen må være varig ned
satt, slik som etter ordlyden i lovens § 5-4 nr. 
3 i dag. Etter utvalgets mening vil det være 
inkonsekvent å kreve varig arbeidsuførhet 
her, da det kreves at vedkommende for å få 
rett til overgangsstønad må være under be
handling med utsikt til bedring av ervervsev
nen. 

Utvalget har heller ikke tatt med vilkåret 
om at vedkommende skal ha vesentlig inn
skrenkede muligheter for valg av yrke eller 
arbeidsplass. Dette vilkåret knytter seg ute
lukkende til yrkesmessig attføring, ikke til 
retten til overgangsstønad ved arbeidsuførhet. 

I utkastet har vi brukt uttrykkene «evne til 
å utføre inntektsgivende arbeid» og «arbeids
evne som hjemmearbeidende ektefelle» i ste
det for «ervervsevne». Det siste er et noe gam
meldags uttrykk som lett kan lede tankene 
mot selvstendig næring. I uførekapitlet i dag 
benyttes uttrykket «ervervsevne», se lovens § 
8-3. Det praktiseres imidlertid som om det 
stod «arbeidsevne», i betydningen evnen til å 
utføre et hvilket som helst arbeid. Man kan 
med andre ord få uførepensjon selv om man 
ikke har inntektsgivende arbeid. Dette gjelder 
for eksempel husmødre. Når det derimot er 
tale om sykepenger, har uttrykket «ervervs
evne» et mer reelt innhold. Her må det vanlig
vis dokumenteres et inntektstap. 

Etter utkastets første ledd skal det være et 
vilkår for rett til overgangsstønad ved sykdom 
at medlemmet har fått sin evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid eller sin arbeidsevne 
som hjemmearbeidende ektefelle nedsatt med 
minst halvparten på grunn av sykdom, skade 
eller lyte. Forslaget svarer til gjeldende prak
sis. 

I utkastets andre ledd første punktum har 
utvalget tatt inn en henvisning til bestemmel
sene i utkastets §§ 10-7 og 10-8 om uføregra
deringen. Disse paragrafene har bestemmelser 
om hva det skal legges vekt på når uføregra
den skal fastsettes. Det gjelder her forskjellige 
prinsipper for yrkesaktive og hjemmearbeid
ende. Vi viser til merknadene til utkastets §§ 
10-7 og 10-8. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

Etter utkastets andre ledd andre punktum 
skal det også tas hensyn til om medlemmet 
har reduserte muligheter til å utføre inntekts
givende arbeid på grunn av attføringen. En 
person som har tapt halvparten av sin arbeids-

evne på grunn av sykdom, og som må bruke 
den gjenværende del av sin arbeidsevne i et 
attføringstiltak, har rett til full overgangsstø
nad. Det samme gjelder den som har avsluttet 
et attføringstiltak og venter på høvelig arbeid. 

Utkastets§ 7-7 Overgangsstønad ved fortsatt 
sykdom (langtidssykepenger) 

Det ytes overgangsstønad til et medlem som 
a) har mottatt sykepenger fra trygden i til 

sammen 250 sykepengedager i løpet av de 
tre siste årene, se § 4-10, og fortsatt er ar
beidsufør på grunn av sykdom, skade eUer 
lyte, 

b) har vært sammenhengende arbeidsufør i 
ett år på grunn av sykdom, skade eUer 
lyte uten å ha hatt rett til sykepenger, se 
§§ 4-2 og 4-3. 

Det er et vilkår for rett til overgangsstønad· 
etter denne paragrafen at medlemmet får be
handling med utsikt til bedring av inntektsev
nen/arbeidsevnen. 

Merknader 
Utkastets§ 7-7 svarer til den gjeldende lovs 

§ 5-4 nr. 1 bokstav a og nr. 2 bokstav a om 
attføringspenger under fortsatt sykdom. De 
andre stønadssituasjonene er behandlet i de 
neste paragrafene. Hensikten ved denne opp
delingen er å få mer oversiktlige paragrafer. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 5-4 nr. 1 bokstav a og nr. 

2 bokstav a lyder: 

«l. Til den som er trygdet med rett til sykepen
ger ytes attføringspenger 
a. under fortsatt arbeidsuførhet etter utlø-

b. 

[
et av stønadstiden for sykepenger, jfr. 
3-12 A første ledd, dog bare for den tid 
an får behandling med utsikt til bed

ring av ervervsevnen, og 

2. Til den som er 16 år eller eldre og som er 
trygdet uten rett til sykepenger, ytes attfø
ringspenger 
a. fra det tidspunkt han har vært arbeidsu

før på grunn av sykdom uavbrutt i 52 
uker, dog bare for den tid han fortsatt 
er arbeidsufør og får behandling med 
utsikt til bedring av ervervsevnen,» 

Folketrygdloven § 5-4 regulerer retten til 
attføringspenger. Paragrafen omhandler alle 
de situasjoner der det kan gis attføringspen
ger, nemlig 
- ved arbeidsuførhet under fortsatt medisinsk 

behandling 
- under yrkesmessig attføring 
- i ventetid på attføring 
- i ventetid på uførepensjon 
- i ventetid på høvelig arbeid 
- ved arbeidsuførhet som skyldes tilbakefall. 
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Retten til attføringspenger under medisinsk 
behandling er nærmere omtalt i Rikstrygde
verkets rundskriv 05-04 'av 24. juni 1985, side 
7 f.: 

«Generelt 
Lovens bestemmelser om attføringspenger 

under medisinsk behandling skiller mellom 
to grupper: 
- attføringspenger til trygdede med rett til 

sykepenger, jfr. § 5-4 nr. 1 bokstav a 
- attføringspenger til trygdede uten rett til 

sykepenger, jfr. § 5-4 nr. 2 bokstav a. 
En trygdet med rett til sykepenger kan til

stås attføringspenger når sykepengeretten 
opphører etter sammenlagt 250 sykepengeda-
ger. · · 

En trygdet uten rett til sykepenger må ha 
vært uavbrutt arbeidsufør i 52 uker før attfø
ringspenger kan tilstås. 

Det er et vilkår at den trygdede fortsatt er 
arbeidsufør og får behandling med utsikt til 
bedring av ervervsevnen. Ervervsevnen må 
være nedsatt med minst 50 prosent (15 pro
sent i yrkesskadesaker). Det er ikke en betin
gelse at vilkårene i § 5-2 er oppfylt. 

Trygdet med rett til sykepenger 
Retten til sykepenger opphører etter 250 

sykepengedager, jfr. lovens § 3-12 nr. 2. 
Dersom den trygdede fortsatt er minst 50 

prosent ervervsufør og er under medisinsk 
behandling med utsikt til bedring av ervervs
evnen ved sykepengeperiodens utløp, kan det 
tilstås attføringspenger. Det er in~en arbeids
giverperiode eller noen ventetid 1 attføring-s
pengesaker. Også selvstendig næringsdriv
ende vil kunne få attføringspenger fra første 
dag når vilkårene ellers er oppfylt. 

Den som blir friskmeldt ved sykepengepe
riodens utløp, men blir sykmeldt på nytt in
nen seks maneder - og derved ikke har opp
tjent ny rett til sykepenger - kan tilstås attfø
ringspenger fra og med den dagen vilkårene 
for øvrig er oppfylt. 

Til kvinn. e som oppebærer attføringspenger 
etter § 5-4 nr. 1 bokstav a kan det i steden 
ytes fødselspenger dersom hun fyller vilkå
rene i§ 3-21 nr. 1. Mottar hun slike attførings
penger uten å fylle vilkårene for fødselspen
ger, kan hun i tillegg til attføringspengene ha 
rett til engangsstønad etter§ 3-21 nr. 6. Attfø
ringspenger skal i sistnevnte tilfellet fortsatt 
ytes etter fødselen. 

Trygdet uten rett til sykepenger 
En trygdet som har fylt 16 år og som ikke 

har rett til sykepenger, kan tilstås attførings
penger under medisinsk behandling dersom 
vedkommende på grunn av samme eller for
skjellige . sykdommer har vært arbeidsufør 
uavbrutt i 52 uker. Det er altså ikke tilstrekke
lig at den trygdede i flere perioder har vært 
arbeidsufør i til sammen 52 uker. 

De 52 ukene med arbeidsuførhet kan helt 
eller delvis ligge forut for den dag den tryg
dede fylte 16 år. 

Loven setter ikke som vilkår at det skal ha 
foregått medisinsk behandling i de 52 ukene. 
Vilkåret om behandling gjelder imidlertid for 
den tid utbetalingen skal skje. 

Det er tilstrekkelig at den trygdede har 
vært minst 50 prosent arbeidsufør i de 52 
ukene. Begrepet «arbeidsuførhet» er nærmere 
omtalt nedenfor. · 

I praksis vil det kunne være vanskelig å 
vurdere hvorvidt den trygdede har vært minst 
50 prosent sammenhengende arbeidsufør i 52 
uker. Ved vurderingen må det legges vekt på 
de medisinske opplysningene (diagnosen og 
den medisinske vurderingen av sykdomsut
viklingen), om den trygdede har vært -til be
handling med jevnlig kontroll hos lege, om 
den trygdede har vært avhengig av hjelp i 
perioden (f.eks. hjemmehjelp og den trygde
des egne opplysninger. 

Kravet om at den trygdede skal ha vært ar
beidsufør «uavbrutt» i 52 uker, må praktiseres 
med lempe. Dersom den trygdede har vært 
friskmeldt/arbeidsfør i en kortere periode kan 
det være aktuelt å se sykdomsperiodene i 
sammenheng. Dette vil f.eks. være aktuelt 
dersom den trygdede etter lengre tids arbeid
suførhet gjør et forsøk på å komme i arbeid, 
men ikke lykkes på grunn av at vedkom
mende likevel ikke har gjenvunnet sin ar
beidsevne. 

Fortsatt arbeidsuførhet 
For å få attføringspenger etter § 5-4 nr. 1 

bokstav a eller nr. 2 må den trygdede fortsatt 
være minst 50 prosent arbeidsufør etter utlø
pet av sykepengeperioden (eventuelt bli syk
meldt på nytt før nye sykepengerettigheter er 
opptjent) eller etter 52 ukers sammenheng
ende arbeidsuførhet. 

Ved bedømmelsen av i hvilken grad er
vervsevnen skal anses nedsatt, må en ta hen-

. syn til den trygdedes reelle muligheter for 
ervervsinntekt eller arbeidsinnsats i et høvelig 
arbeid, sammenlignet med tilsvarende mulig
heter før uførheten, jfr. lovens§ 8-3 siste ledd. 

For den som er i fullt inntektsgivende ar
beid, men har brukt opp sykepengeretten skal 
tap av ervervsevne under kortvarig arbeidsu
førhet vurderes i forhold til det arbeid ved
kommende har. Ved lenger arbeidsuførhet, 
eller dersom det anses som sannsynlig at ved
kommende ikke kan gå tilbake til sitt tidligere 
arbeid, må ervervsuførheten også vurderes i 
relasjon til annet inntektsgivende arbeid. 

Dersom den trygdede er hjemmearbeidende 
er det vedkommendes muhgheter for å å ut
føre arbeid i hjemmet som skal legges til 
grunn ved vurderingen av uførheten. Dersom 
den trygdede dels er hjemmearbeidende og 
dels yrkesaktiv er det den samlede arbeids
eller ervervsevnen i disse funksjonene som 
skal legges til grunn. 

Dersom den trygdede forut for sykmeldin
gen har gjennomgått yrkesmessig attføring 
med rett fil attføringspenger etter § 5-4 nr. 1 
bokstav b eller nr. 2 bokstav b, medregnes 
denne perioden ved beregningen av de 52 
uker som nevnt i § 5-4 nr. 2 bol<:stav a. 

Behandling med utsikt til bedring av ervervs
evnen 

Attføringspenger etter § 5-4 nr. 1 bokstav a 
nr. 2 bokstav a og nr. 4 ytes bare dersom den 
trygdede får behandling med utsikt til bedring 
av ervervsevnen. 

Behandlingens art og omfang kan variere 
fra operative inngrep med innlegg-else i helse
institusjon til kortere, mer passive perioder 
med rekreasjon. Det er således ikke et vilkår 
at det foregår uavbrutte aktive behandlingstil
tak. 

Behandlingen kan foretas av andre enn le
ger, f.eks. av psykolog eller fysioterapeut. Det 
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er imidlertid en forutsetning at slik behand
ling foregår i regi av lege og er et ledd i en 
medisinsk behandlingsplan. 

Det avgjørende ved vurderingen blir hva 
som etter en medisinsk vurdering anses mest 
formålstjenlig for å bedre ervervsevnen til 
enhver tid og hvilke ressurser som det ansvar
lige behandlingspersonell har til rådighet. 

Tiersom den trygdede må vente på innleg
gelse i helseinstitusjon, bør dette aksepteres 
som en del av behandlingstiden og attførings-

. penger tilstås - såfremt de øvrige vilkår er 
oppfylt - selv om det ikke foregår noen aktiv 
behandling i denne tiden. Det samme gjelder 
nødvendig rekreasjonstid etter en operasjon 
o.l. 

Attføringspenger kan ikke uten videre av
slås dersom den trygdede vegrer seg for å 
gjennomgå operative inngrep eller annen be
handling som er anbefalt av lege. I slike tilfel
ler må det vurderes hvorvidt den trygdede har 
rimelige grunner for å vegre seg. Ved denne 
vurderingen må det legges vekt på inngrepets 
art, mulighetene for at inngrepet vil være vel
lykket, den trygdedes psyl<:iske tilstand, alder 
o.l. 

Selv om lovens krav om behandling med 
utsikt til bedring av ervervsevnen skal tolkes 
med skjønnsomhet, bør dette ikke føre til at 
den trygdede passiviseres. Jo lengre tid den 
trygdede er passiv og borte fra arbeidslivet, jo 
vanskeligere vil det være å gjennomføre attfø
ring og unngå at vedkommende glir inn i en 
«trygdekarriere» som ender med uførepen
sjon. Det er derfor meget viktig at trygdekon
toret følger opp slike saker og tar initiativ så 
snart som mulig. 

Det kan forekomme tilfeller hvor det bør 
tilstås attføringspenger under medisinsk be
handling, selv om utsiktene til bedring av er
vervsevnen er ytterst små. Dette er særlig 
aktuelt dersom den trygdede er ung og alter
nativet er uførepensjon. Selv om uførepensjon 
ikke nødvendigvis tilstås for alltid, kan tilstå
else av pensjon i visse tilfeller medføre en 
uheldig fastlåsing av den behandlings- og att
føringsmessige situasjon. Dersom den tryg
dede selv er innstilt på at det ytes attføring
penger i stedet for uførepensjon bør det tas 
hensyn til dette.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 5-4 

nr. 1 bokstav a og nr. 2 bokstav a om attfø
ringspenger under fortsatt arbeidsuførhet 
(sykdom). Bestemmelsene er omskrevet, men 
det er ikke gjort vesentlige materielle endrin
ger. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
kalle denne form for overgangsstønad for 
«overgangsstønad ved fortsatt sykdom (lang
tidssykepenger)». I praksis brukes også i dag 
uttrykket «langtidssykepenger». 

I utkastet sondrer vi mellom yrkesaktive 
personer som har mottatt sykepenger i 250 
dager og dermed ikke lenger har rett til syke
penger, og ikke-yrkesaktive personer som 
ikke har mottatt sykepenger. Da det sentrale 
ved overgangsstønad ved fortsatt sykdom er 
at stønaden skal ytes når vedkommende ikke 

har rett til sykepenger fra trygden, mener ut
valget det er uheldig å snakke om medlemmer 
som har rett til sykepenger, slik det gjøres i 
den gjeldende lov. Det avgjørende er nemlig 
det motsatte - at medlemmet ikke lenger har 
rett til sykepenger fra trygden. 

Utkastets første ledd bokstav a regulerer 
retten til overgangsstønad · for medlemmer 
som har mottatt sykepenger fra trygden i til 
sammen 250 sykepengedager og derfor ikke 
lenger har rett til sykepenger fra trygden. Det · 
vil si at utkastets første ledd bokstav a regule
rer retten til sykepenger for medlemmer som 
er yrkesaktive og således sykepengedekket. 
Det ytes da overgangsstønad ved arbeidsufør
het etter utløpet av sykepengeperioden. Ut
kastet svarer til den gjeldende lovs § 5-4 nr. 1 
bokstava. · 

Utkastets første ledd bokstav b regulerer 
retten til overgangsstønad for medlemmer 
som ikke er sykepengedekket, dvs. de ikke
yrkesaktive. Utkastet svarer til den gjeldende 
lovs § 5-4 nr. 2 bokstav a. 

Folketrygdloven § 5-4 nr. 4 regulerer retten 
til attføringspenger for ikke-yrkesaktive ved 
ny arbeidsuførhet. Denne bestemmelsen er 
tatt inn i utkastets § 7-10. 

I utkastets andre ledd har utvalget tatt med 
det generelle vilkåret som gjelder også i dag 
om at at medlemmet må være under behand
ling med utsikt til bedring av inntektsevnen/ 
arbeidsevnen. Dette innebærer blant annet at 
arbeidsuførheten ikke er ansett som varig. 
Forslaget svarer til den gjeldende lovs § 5-4 
nr. 1 bokstav a siste del og§ 5-4 nr. 2 bokstav 
a siste del. 

Utkastets § 7-8 Overgangsstønad under yr
kesrettet attføring (attfø
ringspenger) 

Det ytes overgangsstønad 
a) under yrkesrettet attføring dersom vilkå-

rene i § 14-4 er oppfylt, 
b) i ventetidfør attføringen kan settes i verk, 
c) i ventetid under attføringen, 
d) i ventetid etter attføringsperioden før med

lemmet får høvelig arbeid. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 5-4 

nr. 1 bokstav b første ledd, § 5-4 nr. 2 bokstav 
b og§ 5-4 nr. 3. · 

Utkastet regulerer retten til overgangsstø
nad ved yrkesrettet attføring og retten til over
gangsstønad i ventetid som oppstår i forbin
delse med attføringstiltak. Bestemmelser i lo
vens § 5-4 nr. 3 om overgangsstønad i ventetid 
før det er gjort vedtak om uførepensjon, er 
tatt inn i utkastets § 7-9. 

Retten til å få yrkesrettet attføring er ikke 



328 NOU 1990: 20 
F-0renklet folketrygdlov 

regulert i dette kapitlet, men i utkastets kapit
tel 14. Utkastets kapittel 7 omhandler bare 
ytelser til livsopphold. 

Gjeldende rett 
Rett til attføringspenger under yrkesmessig 

· attføring 

Lovens § 5-4 nr. 1 bokstav b lyder: 

«Til den som er trygdet med rett til sykepen
ger ytes attføringspenger 
a .... 
b. i den tid han gjennomgår attføring som 

nevnt i § 5-3.» 

Lovens § 5-4 nr. 2 bokstav b lyder: 

«Til den som er 16 år eller eldre og som er 
trygdet uten rett til sykepenger, ytes attfø
ringspenger 
a .... 
b. i den tid han gjennomgår attføring som 

nevnt i § 5-3.» 

Gjeldende praksis når det gjelder retten til 
attføringspenger under yrkesmessig attføring 
er omtalt i Rikstrygdeverkets rundskriv 05-04 
av 24. juni 1985, side 115 f.: 

«ATTFØRINGSPENGER UNDER YRKES
MESSIG ATTFØRING 
Trygdet med eller uten rett til sykepenger 

Etter § 5-4 nr. 1 bokstav b og nr. 2 bokstav 
b kan det tilstås attføringspenger til den som 
gjennomgår attføring som nevnt i § 5-3. For å 
kunne tilstå stønad til attføring etter § 5-3 må 
vilkårene i§ 5-2 og§ I i Regler om attførings
hjelp være oppfylt. 

Også når det gjelder attføringspenger under 
yrkesmessig attføring skiller § 5-4 mellom 
trygdede med og uten rett til sykepenger. Her 
har imidlertid dette skillet ingen praktisk be
tydning. Attføringspenger kan tilstås med en 
gang et attføringstiltak starter, uansett om 
vedkommende har sykepengerettigheter eller 
ikke. Etter § 3-2 nr. 1 bokstav d kan en tryg
det som starter opp et attføringstiltak beholde 
sykepengene til sykepengeretten er brukt 
opp. I slike tilfelle tilstås attføringspenger 
først fra utløpet av sykepengeperioden. 

Aldersgrensen for rett til attføringspenger 
for den som ikke er trygdet med rett til syke
penger er 16 år. Denne aldersgrensen kan i 
enkelte tilfeller fravikes av Rikstrygdeverket 
dersom det finnes rimelig, jfr. § 5-4 nr. 1 siste 
ledd. 

Under attføring som nevnt i§ 5-3 
Attføringspenger kan ytes under: 

- opphold, undersøkelse, trening og behand
ling i sosialmedisinsk avdeling ved sykehus 
eller godkjent attføringsinstitusjon (§ 5-3 
første ledd bokstav a, jfr. § 2 i Regler om 
attføringshjelp), 

- opplæring ved skole, kurs e.l. (§ 5-3 første 
ledd· bokstav b), 
opplæring, trening og arbeidstilvenning ved 
bedrift e.l. (§ 5-3 første ledd bokstav b). 
Det er et vilKår at oppholdet, treningen eller 

opplæringen er godkjent av trygdemyndighe
tene som kvalifiserende attføringstiltak. 

I tillegg til attføringspenger kan det være 
aktuelt med stønad etter Regler om attførings
hjelp, særlig avsnitt Il (§§ 3 og 4). 

Attføringspenger under yrkesmessig attfø
ring ytes som kompensasjon for bortfalt ar
beidsevne under attføringen. Det kan imidler
tid forekomme at vilkårene for attføringspen-

. ger ikke er oppfylt selv under slike attførings
tiltak. Som eksempel nevnes den som fortset
ter i fullt arbeid, samtidig som vedkommende 
gjennomgår kveldskurs som er ~odkjent som 
attføringstiltak med sikte på å fa mer høvelig 
arbeid. Ervervsevnen er da ikke falt helt eller 
delvis bort under attføringen. 

Hvorvidt det forekommer medisinsk be
handling eller yrkesmessig attførin~ kan en
kelte ganger være noe vanskelig a avgjøre, 
spesielt i tilfeller hvor psykiske og/eller sosi
ale faktorer spiller en stor rolle. Som eksem
pel kan nevnes at det under kuropphold for 
alkoholikere kan være aktuelt å gjennomføre 
yrkesrettet opplæring. Dersom den yrkesmes
sige attføringen er en fremtredende del av 
opplegget ort, ledd i en videre yrkesmessig 
plan, kan shk opplæring i spesielle tilfeller 
godkjennes som en del av et kvalifiserende 
attføringstiltak. Det er en forutsetning at opp
læringsplanene er vurdert og godkjent av ar
beidsmarkedsetaten. 

Opphold m.v. ved sosialmedisinsk avdeling 
ved sykehus eller godkjent attføringsinstitu
sjon kan godkjennes som kvalifiserende attfø
ringstiltak. Det kan i tilfelle tilstås attførings
penger under yrkesmessig attføring under 
slike opphold m.v. , 

I tilfeller hvor den trygdede har fått god
kjent skolegang av mer enn ett års varighet 
som et yrkesmessig attføringstiltak, anses 
vedkommende for å være under attføring så 
lenge attføringen varer, innbefattet ferier. 
Dette innebærer at det kan tilstås attførings
penger etter § 5-4 nr. 1 bokstav b eller nr. 2 
bokstav b i skoleferien. Dersom den trygdede 
er over 50 år skal det uten videre tilstås attfø
ringspenger. i skoleferier såfremt vedkom
mende ikke selv ønsker åta seg arbeide. Tryg
dede under 50 år bør alltid gis rett til inntil 
fire ukers ferie med attføringspenger. Utover 
dette bør retten til attføringspenger i skolefe
rien bero på en konkret vurdering av hvorvidt 
den trygdede bør kunne skaffe seg inntekts
givende arbeid i ferien. 

Opplæring, trening eller arbeidstilvenning i 
bedrift e.l. kan ofte være hensiktsmessig og 
nødvendig attføringstiltak. Dersom den tryg
dede ikke mottar lønn, eventuelt har så lav 
lønn for hel eller deltidsarbeide at ervervsev
nen må anses nedsatt med minst 50 prosent, 
kan det tilstås attføringspenger under yrkes
messig attføring. 

I en del tilfeller kan arbeidsformidlingen gi 
tilskott til private eller offentlige virksomhe
ter som ansetter funksjonshemmede med re
dusert arbeidskapasitet. I disse tilfellene mot
tar den trygdede ordinær lønn, og en eventu
ell rett til attføringspenger må vurderes på 
grunnlag av den lønn arbeidstakeren nå far, 
sammenlignet med den inntekt vedkom
mende ville ha hatt som frisk. Vilkårene for 
rett til attføringspenger vil derfor som regel 
ikke være oppfylt i disse tilfellene. 

Under arbeidstrening ved bedrift er det i 
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stor grad mulig å kombinere trygdeytelser og 
arbeidslønn. Trygdeytelsen kan - under nær
mere bestemte vilkår - overføres til arbeidsgi
veren mot at denne utbetaler lønn. 

Også ved bedrifter for vernet arbeid vil en 
trygdet ha ordinær lønn. Det vil derfor også i 
disse tilfellene normalt ikke være aktuelt å 
tilstå attføringspenger. 

En trygdet kan tas inn som hospitant ved 
bedrift for vernet arbeid (maksimalt 16 uker). 
I denne hospitantperioden utbetales det ikke 
lønn fra bedriften. Det kan derfor tilstås attfø
ringspenger etter § 5-4 nr. 1 bokstav b eller 
nr. 2 bokstav b i hospitantperioden. 

Dersom attføringen avbrytes for godt faller 
retten til attføringspenger under yrkesmessig 
attføring straks bort. 

V ed midlertidige avbrudd av attføringen 
må det foretas en konkret vurdering av hvor
vidt attføringspengene skal stoppes eller ikke. 
Dersom . en trygdet som gjennomgår opplæ
ring eller trening ved skole eller kurs far et 
relativt kort avbrudd på grunn av forbigående 
sykdom, kan attføringspengene fortsette å 
løpe i inntil fire uker. Viser det seg at avbrud
det blir av lengre varighet enn fire uker, vil 
det avgjørende for retten til attføringspenger 
være om skolegangen kan fortsette etter. sin 
opprinnelige plan etter avbruddet. Dette gjel
der også dersom oppholdet skyldes svanger
skap og nedkomst. Dersom den try~dede f. 
eks. velger å ta et års studiepermisjon 1 forbin
delse med nedkomsten vil vilkårene for rett 
til attføringspenger under yrkesmessig attfø
ring ikke lenger være oppfylt.» 

Attføring spenger i ventetid i forbindelse med 
yrkesmessig attføring 

Folketrygdloven § 5-4 nr. 3 lyder slik: 

«Den som ikke fyller vilkårene for rett til 
attføringspenger etter nr. 1 eller 2, men som 
på grunn av sykdom, skade eller lyte har va
rig nedsatt ervervsevne eller vesentlig inn
skrenkede muligheter ved valg av yrke eller 
arbeidsplass, kan ytes attføringspenger i ven
tetid før attføring "kan iverksettes, før høvelig 
arbeid kan skaffes eller før uførepensjon kan 
tilstås.» 

Etter lovens ordlyd kreves det at arbeidsu
førheten må være varig. Utvalget vil peke på 
at dette varighetskravet bare kan gjelde i de 
tilfeller attføringspenger ytes i ventetid før det 
blir innvilget uførepensjon. Det kreves varig 
arbeidsuførhet for rett til uførepensjon. Den 
situasjon det her tenkes på, er når attføringen 
ikke har lykkes; vedkommende er da varig 
arbeidsufør og fyller vilkårene for rett til ufø
repensjon. Etter denne lovbestemmelsen kan 
det så ytes attføringspenger til pensjonssaken 
er avgjort. 

Arbeidsuførheten er ikke varig før attføring 
er forsøkt, eller før det er klart at det ikke 
nytter med attføring. En trygdet fyHer derfor 
ikke varighetskravet i§ 5-4 nr. 3 når han ven
ter på at attføringstiltak skal settes i verk. 

I de situasjoner en trygdet er blitt attført -

både medisinsk og yrkesmessig - er ved
kommende faktisk ikke lenger arbeidsufør. 
Dersom den trygdede da ikke kan skaffes ar
beid, fyller han egentlig ikke det generelle 
vilkåret om arbeidsuførhet. Det at lovens § 5-4 
nr. 3 har hjemmel til å yte attføringspenger i 
ventetid før høvelig arbeid kan skaffes, er der
for en stønadsordning som er spesiell. I disse 
situasjonene fyller vedkommende heller ikke 
varighetskravet i § 5-4. 

I§ 1 i forskrifter om ytelse av attføringspen
ger er det gitt utfyllende bestemmelser om 
hvilke situasjoner som gir grunnlag for å yte 
attføringspenger i ventetid. Paragrafens første 
ledd lyder: 

«Attføringspenger med hjemmel i lovens § 
5-4, nr. 3 kan ytes: . 
a. i ventetid som oppstår før attføring kan 

settes i verk, 
b. i ventetid som oppstår i attføringsperioden, 
c. i ventetid som oppstår før den trygdede har 

fått eller er anvist arbeid, såfremt ved
kommende etter å ha gjennomgått hen
siktsmessig behandling og attføring antas å 
kunne være i stand til å forsørge seg selv 
helt eller delvis, 

d . under planleggin~, iverksetting og oppar
beiding av egen virksomhet som den tryg
dede har fått hjelp .til etter lovens § 5-3, 
første ledds bokstav d, 

e. i ventetid som oppstår før spørsmålet om 
rett til uførepensjon er avgjort, såfremt ved
kommende ikke kan attføres.» 

Gjeldende praksis når det gjelder vedtak om 
attføringspenger i ventetidssituasjonene er 
omtalt nærmere i Rikstrygdeverkets rund
skriv 05-04 av 24. juni 1985 $ide 15 f.: 

«ATTFØRINGSPENGER I VENTETID 
Generelt 

Attføringspenger i ventetid før attføring kan 
iverksettes, før høvelig arbeid kan skaffes el
ler før uførepensjon kan tilstås, kan etter § 5-4 
nr. 3 tilstås den som på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har varig nedsatt ervervsevne 
eller vesentlig innskrenkede muligheter ved 
valg av yrke e1ler arbeidsplass. De medisinske 
vilkårene for rett til attføringspenger i vente
tid svarer til de medisinske vilkårene i § 5-2. 
Fyller den trygdede de generelle medismske 
vilkår kan han tilstås attføringspenger i vente
tid forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt. 
Attføringspeng-er i ventetid er imidlertid in
gen pliktmess1g ytelse. 

For at attføringspenger i ventetid skal 
kunne ytes, må dessuten vilkårene i § 1 i For
skrifter om ytelse av attføringspenger (fastsatt 
med hjemmel i § 5-5 siste ledd) være oppfylt. 

Etter forskriftenes § 1 kan det ytes attfø
ringspenger: 
a) i ventetid som oppstår før attføring kan 

settes i verk, 
b) i ventetid som oppstår i attføringsperioden, 
c) i ventetid som oppstår før den trygdede har 

fått eller er anvist arbeide, såfremt ved
kommende etter å ha gjennomgått hen
siktsmessig behandling og attføring antas å 
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kunne være i stand til å forsørge seg selv 
helt eller delvis, 

d) under planlegging, iverksetting og oppar
beiding av egen virksomhet som cfen tryg
dede har fått hjelp til etter lovens § 5-3 
første ledd bokstav d, 

e) i ventetid som oppstår før spørsmålet om 
rett til uførepensjon er avgjort, såfremt 
vedkommende ikke .kan attføres. 

Ventetid før attføring kan settes i verk 
Dersom vilkårene ellers er oppfylt vil det 

etter forskriftenes § 1 bokstav a Kunne tilstås 
attføringspenger i ventetid før attføring kan 
settes i verk. 

Dette vil kunne skje dersom det er besluttet 
at den trygdede skal gjennomføre yrkesmes
sig attføring ved skole1 attføringsinstitutt, att
føringsinstitusjon, bearift for vernet arbeid 
m.v., men det oppstår en ventetid før ved
kommende kan begynne. 

Bestemmelsen kan også anvendes i tilfeller 
hvor det ennå ikke er helt avklaret om attfø
ring kan settes i verk eller om arbeidsplasse
ring kan finne sted uten spesielle tiltak. Det 
er imidlertid en klar forutsetning for å tilstå 
attføringspenger i slike tilfeller at arbeidsfor
midlingen anser det som mulig at attførings
tiltak kan settes i gang eller at vedkommende 
kan skaffes arbeid. Det er videre en forutset
ning at arbeidsformidlingen har disse spørs
mår under utredning, men at d~t er visse for
hold som må avklares nærmere før det kan 
tas endelig stilling til saken. 

Dersom den trygdede er tilstått attførings
penger i ventetid før attføring kan settes i 
verK, skal attføringspenger utbetales inntil det 
foreligger vedtak i saken, selv om den tryg
dede i mellomtiden har påbegynt attføringen 
(skole, kurs e.l. og for så vidt ikke lenger ven
ter på å komme i gang med attføringen). 

I tilfeller hvor den trygdede er tilstått attfø
ringspenger i ventetid mens saken er under 
utredning hos arbeidsformidlingen, skal attfø
ringspengene stoppes øyeblikkelig dersom ar
beidsformidlingen ikke tilrår attføringstilta
ket, eller dersom trygdekontoret i sin innstil
ling kommer til at kravet om attføringshjelp 
bør avslås. Dette ' gjelder også dersom den 
trygdede er tilstått attføringspenger i ventetid 
mellom to attføringstiltak (forskriftenes § 1 
bokstav b). 

Det er ikke noe vilkår at eventuelle syke
pengerettigheter skal være oppbrukt eller at 
vedi{ommende skal ha vært arbeidsufør i 
minst 52 uker før attføringen skal komme i 
gang. Attføring bør starte så tidlig som mulig 
og gjerne i sykepengeperioden cfersom dette 
er hensiktsmessig. ~n trygdet vil således 
kunne fylle vilkårene for både sykepen~er og 
attføringspenger i ventetid på å komme i gang 
med attføring. Bestemmelsen i lovens § 5-'1 
nr. 1 andre ledd kommer til anvendelse også 
i disse tilfellene slik at den trygdede kan velge 
den gunstigste ytelsen. 

Dersom attføring blir satt i gang før den 
medisinske behandlingen er avsluttet, kan det 
undertiden være uklart om attføringspengene 
bør tilstås etter § 5-4 nr. 1 bokstav a og nr. 2 
bokstav a eller § 5-4 nr. 3, (jfr. forskriftenes § 
1 bokstav a) i ventetid som oppstår før attfø
ringen kommer i gang. I praksis vil dette ha 
liten betydning. Dersom det er gjort beslut
ning - eller det er konkrete planer - om et 
bestemt attføringstiltak, bør imidlertid § 5-4 
nr. 3 anvendes. 

Ventetid i attføringsperioden 
Det kan etter forskriftenes § 1 bokstav b 

ytes attføringspenger i ventetia som oppstår 
gjennom midlertidig avbrudd i attføringspe
rioden, f.eks. etter at vedkommende har gjen
nomgått et godkjent attføringstiltak og inntil 
nytt godkjent attføringstiltak · kan starte opp. 
Dette kan være aktuelt ved overføring fra sosi
almedisinsk avdeling ved sykehus til attfø
ringsinstitusjon, eller utskriving fra annen att
føringsinstitusjon inntil opplæring ved skole, 
kurs eller bedrift kan settes i gang. • 

Attføringspenger etter denne bestemmelsen 
vil også kunne tilstås i tilfeller hvor det forelø
pig ikke er truffet endelig vedtak om fortsatt 
attføring dersom saken er under utredning hos 
arbeidsformidlingen og dersom trygdekonto
ret finner det overveiende sannsynlig at posi
tivt vedtak vil bli fattet. 

En må imidlertid være oppmerksom på at 
det også kan ytes attføringspenger etter § 5-4 
nr. 1 bokstav b eller nr. 2 bokstav b i kortere 
perioder hvor det ikke foregår aktiv atføring. 
Dette gjelder først og fremst under midlertidig 
sykdomsfravær og sommerferie . mellom to 
skoleår som er godkjent som attføringstiltak. 
Slike tilfeller går ikke inn under forskriftenes 
§ 1 bokstav b. Den J>raktiske konsekvens av 
aette er at det da ikke er nødvendig å fatte 
nytt vedtak etter annen lovhjemmel. 

Ventetid på arbeid . 
Etter forskriftenes § 1 ):)okstav c kan det 

ytes attføringspenger i ventetid på .arbeid. Det 
er et vilkår for å kunne tilstå attførignspenger 
etter denne bestemmelsen at den trygdede har 
gjennomgått både hensiktsmessig behandling 
og attføring. 

Det er således ikke tilstrekkelig at den tryg
dede bare har gjennomgått medisinsk behand
ling og deretter venter på arbeid. Det kan ikke 
ytes attføringspenger i ventetid på arbeid etter 
opphør av attføringspenger under medisinsk 
behandling og frem til høvelig arbeid kan 
skaffes selv om dette kan ta tid. I disse tilfel
lene vil den trygdede kunne fylle vilkårene 
for rett til dagpenger under arbeidsløyse etter 
lovens kapittel 4. Dersom det viser seg å være 
betydelige vansker med å skaffe den trygdede 
arbeid, må det i samarbeid med arbeidsfor
midlingen og den trygdede vurderes om det 
er aktuelt å sette igang med yrkesmessig attfø-
ring. · 

Det er av stor betydning at den trygdede så 
raskt som mulig etter avsluttet attføring skaf
fes arbeid. Trygdekontoret bør derfor i samråd 
med den trygdede ta kontakt med arbeidsfor
midlingen med sikte på arbeidsP,lassering. 

Den trygdede må motiveres til også selv å 
være aktiv for å skaffe seg arbeid. Det må så 
vidt mulig unngås at den trygdede kommer 
inn i lengre perioder med passivitet hvor intet 
aktivt skjer. Trygdekontoret må derfor så ak
tivt som mulig følge opp disse sakene, både 
overfor den trygdede og overfor arbeidsfor
midlingen. 

Attføringspenger i ventetid på arbeid er in
gen tidsbegrenset ytelse. Stønaden bør imid
lertid ikke tilstås for lengre perioder av gan
gen. Sakene bør jevnlig vurderes og attfø
ringspenger kan bare ' tilstås så lenge det er 
mulighet for at arbeid kan skaffes. Dersom det 
etter lengre tids forsøk viser seg vanskelig å 
skaffe vedkommende arbeid, må det vurderes 
om det er aktuelt å sette i gang ytterligere 
attføringstiltak eller om spørsmålet om uføre-
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pensjon bør tas opp. Attføringspenger i vente
tid på arbeid bør normalt ikke tilstås i lengre 
tid enn tilsammen 6 måneder, med mindre 
det på det tidspunkt er reelle muligheter for 
å skaffe den trygdede arbeid. 

Det er intet vilkår for rett til attføringspen
ger i ventetid på arbeid at attføringen skal ha 
foregått umiddelbart etter - eller i tilslutning 
til - den medisinske behandlingen. Fødte 
uføre eller personer som blir uføre i ung alder 

, kan således tilstås attføringspenger i ventetid 
på _arbeid etter gjennomgått yrkesmessig att
førmg. 

Dersom den trygdede etter avsluttet attfø
ring har fått ordinært arbeid, men må slutte 
f.eks. på grunn av oppsigelse eller bedrifts
nedleggelse, kan det ikke tilstås attførings
penger i ventetid på arbeid etter forskriftenes 
§ 1 bokstav c. Ofte vil vedkommende i slike 
tilfeller fylle vilkårene for dagpenger .etter lo
vens kapittel 4. 

Hvis det arbeidet den trygdede har hatt 
imidlertid er mer tilfeldig arbeid i påvente av 
at ordinært arbeid skal kunne skaffes, kan det 
likevel tilstås attføringspen8'er i ventetid på 
arbeid etter at det midlertidige arbeidsforhol
det er opphørt. 

Opparbeiding av egen virksomhet 
Etter forskriftenes § 1 bokstav d kan det til

stås attføringspenger under planlegging, 
iverksetting og opparbeiding av egen virk
somhet som den trygdede har fått stønad til 
etter lovens § 5-3, Jfr. § 6 nr. 7 i Regler om 
attføringshjelp. 

Det siktes her til tilfeller hvor den trygdede 
har fått hjelp til etablering av slik virksomhet 
som ikke gir avkastning umiddelbart etter eta
bleringen. Som eksempel kan nevnes tiltak 
innen jordbrukssektoren, innarbeiding . av 
håndverksvirksomhet m.v. Når den trygdede 
i. slike tilfeller ikke har tilstrekkelig inntekt 
til underhold vil attføringspenger kunne til
stås etter denne bestemmelsen. 

Etter sin ordlyd er det et vilkår at den tryg
dede har fått - eller vil få - stønad etter § 6 nr. 
7 i Regler om attføringshjelp. I den forbin
delse må en imidlertid ta i betraktning at den 
trygdede etter § 5 i Regler om attføringshjelp 
ikke kan få stønad til eget erverv dersom tilta
ket kan finansieres gjennom andre finansie
ringskilder, f.eks. Fiskarbanken, Landbruks
banken m.v. I enkelte tilfeller kan den tryg
dede dessuten ha egne midler slik at stønad 
etter § 6 nr. 7 ikke er nødvendig. Attførings
penger kan i slike tilfeller tilstås etter forskrif
tenes § 1 bokstav d selv om det ikke er til
stått stønad fra folketrygden til etablerin~en . 
av selve virksomheten. Det er en forutsetnmg 
at vilkårene i lovens § 5-2 er oppfylt. Dessuten 
må de øvrige vilkårene i § 6 nr. 7 i Regler om 
attføringshjelp være oppfylt. Det må vises 
varsomhet med tilståelse av attføringspenger 
over for lange tidsrom etter forskriftenes § 1 
bokstav d. Dette kan motvirke den tilsiktede 
effekt av tiltaket og lett få karakter av en vari-
gere stønad. · 

Attføringspengene skal stoppes når den na
turlige etableringsfasen er over. Dersom virk
somheten på dette tidspunktet ikke gir til
strekkelige inntekter til at den trygdede er 
eller kan bli helt selvforsørget, må spørsmålet 
om_ end~inger av driften _elfer andre effektivi
sermgstiltak tas opp med den trygdede og 

eventuelt sakkyndige på området. Dersom 
slike tiltak ikke medfører økt inntjeningsevne, 
må det vurderes om den trygdede fyller vilkå
rene for gradert u,førepensjon ved siden av 
den inntekten som virksomheten gir.» 

Bestemmelser om rett til attføringspenger i 
ventetid på uførepensjon omtales i merkna
dene til utkastets § 7-9. 

Utvatgets forstag 
Utkastets § 7-8 omhandler rett til over

gangsstønad under yrkesrettet attføring og i 
ventetidssituasjoner i forbindelse med attfø
ring. Overgangsstønad i ventetid på uførepen
sjon er regulert i utkastets § 7-9. Etter gjeld
ende rett er attføringspenger i ventetid ingen 
pliktmessig ytelse. Forslaget innebærer såle
des en materiell endring. 

Utvalget foreslår å erstatte betegnelsen «yr
kesmessig attføring» med «yrkesrettet attfø
ring», for den første betegnelsen er svært ab
strakt og beskriver situasjonen dårlig. 

Utkastets bokstav a omhandler overgangs
stønad under yrkesrettet attføring. Det er satt 
som vilkår for rett til stønad at vilkårene i 
utkastets § 14-4 for yrkesrettet attføring er 
oppfylt. 

Utkastets § 14-4 første ledd lyder slik: 

«Når et medlem har fått sin evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid nedsatt eller sine mu
ligheter til å velge yrke eller arbeidsplass ve
sentlig innskrenket på grunn av langvarig 
sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter 
§ 14-6.» 

Utkastets bokstaver b tii d svarer til de 
gjeldende bestemmelser om overgangsstønad 
i ventetid, med unntak av bestemmelsen om 
ventetid før uførepensjon er innvilget, som er 
regulert i utkastets § 7-9. Utkastet har ikke 
noen egen bestemmelse om overgangsstønad 
i ventetid før igangsetting av egen virksom
het. Dette dekkes av utkastets bokstav d. 

Utvalget har drøftet om stønad i ventetid 
på høvelig arbeid heller kunne ytes i form av 
dagpenger under arbeidsløshet. Etter attførin
gen er jo vedkommende igjen blitt arbeidsfør, 
og dagpenger ville da være den mest adekvate 
ytelsen. Men da slike personer som oftest ikke 
har noe dagpengegrunnlag (pensjonsgivende 
inntekt i det siste kalenderåret), vil dagpenger 
ikke være noen aktuell ytelse. 

Utkastets § 7-9 Overgangsstønad i påvente 
av uførepensjon 

Når et medtem har satt fram krav om uføre
pensjon (se kapittei 10) og det er sannsynHg 
at han eUer hun vit få innviiget pensjon, kan 
det ytes overgangsstønad i ventetiden. 
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Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene om rett 

til attføringspenger i ventetid før krav om ufø
repensjon er avgjort, i lovens§ 5-4 nr. 3 og i§ 
1 bokstav e i forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet den 18. desember 1973 med 
hjemmel i folketrygdloven § 5-5 tredje og 
fjerde ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 5-4 nr. 3 lyder: 

«Den som ikke fyller vilkårene for rett til 
attføringspenger etter rir. 1 eller 2, men som 
på grunn av sykdom, skade eller lyte ~ar. va
rig nedsatt ervervsevne eller vesentlig inn
skrenkede muligheter ved valg av yrke eller 
arbeidsplass, kan ytes attføringspenger i ve~
tetid før attføring kan iverksettes, før p.øvelig 
arbeid kan skaffes eller før uførepensJon kan 
tilstås.» 

Forskriftenes § 1 bokstav e lyder: 

«Attføringspenger med hjemmel i lovens § 
5-4, nr. 3 kan ytes: 

e. i ventetid som oppstår før spørsmålet om 
rett til uførepensjon er avgjort, såfremt ved
kommende ikke kan attføres.» 

Gjeldende rett er nærmere omtalt i Riks
trygdeverkets rundskriv 05-04 av 24. juni 
1985, side 30 f.: 

« Ventetid på uførepensjon . . 
Uførepensjon etter lovens kapittel 8 kan til

stås dersom den try~dedes er_vervse':'ne etter 
gjennomgått behandling, arbeidstrening, opp
læring eller annen form for attføring som an
ses hensiktsmessig, fortsatt er nedsatt med 
minst halvparten på grunn av sykdom, skade 
eller lyte, jf. lovens § 8-3. 

Etter § 1 bokstav e i Forskrifter om y_telse 
av attføringspe~ger kan det ytes attfømws
penger i ventetid som oppstår før spørsmal_et 
om uførepensjon er avgjort. For at det kan til
stås attføringspenger i ventetid på uførepen
sjon, må den trygaede ha satt fram. krav_ om 
uførepensjon og trygdekontoret rna ha inn
hentet de nødvendige opplysningene i uføre
saken vurdert saken og avgitt positiv innstil
ling til trygdesekretariatet/fylkesnemnda om 
at uførepensjon skal tilstås. 

· Retten til attføringspenger oppstår med 
virkning først fra det tidspunktet trygde~onto
rets innstilling foreligger. I enkelte tilfeller 
har den trygdede vært arbeidsufør i lengre tid 
før krav om uførepensjon settes fram. Ved
kommende kan f.eks. ha gått .rå at~føringspE;n
ger under medisinsk behandling 1 lengre tid. 
Dersom det i slike tilfeller fremgår av sakens 
opplysninger at den medisinske behan~lingen 
ikke vil bedre ervervsevnen, at det ikke er 
funnet hensiktsmessig å forsøke attføring, 
men anses helt klart at trygdede vil bli vari~ 
ervervsufør, kan trygdek(!ntor.et likevel ti~sta 
attføringspenger i ventetid pa uførepensJon, 
selv om trygdekontoret ikke har rukket å 
gjøre ferdig sin innstilling i uføresaken. Det 
presiseres at det i slike tilfeller er av stor be-

tydning at trygdekontoret får behandlet spø~s
målet om uførepensjon så raskt som mulig. 
Det at den trygdede oppebærer 3:ttføringspen
ger må ikke medføre at behandlingen av ufø-
resaken trekker unødig ut. . . 

Attføringspenger i ventetid på uførepensJon 
er en midlertidig stønad til livsopphold mens 
vedkommende venter på at kravet om uføre
pensjon skal bli avgjort. Dersom den trygdede 
eller ektefellen har tilstrekkelig lønns-, pen
sjons- eller kapitalinntekter til å dekke fai:nili
ens livsopphold, skal det som hovedregel ikke 
ytes attføringspenger i ventetid på uførepen
sjon. Som hovedregel vil det heller ikke være 
aktuelt å tilstå attføringspenger til den som 
ikke har hatt direkte inntektsbortfall og som 
ikke får vesentlige merutgifter. på grunn _av 
uførheten. Dette gjelder f.elcs. hJemmearbe1d-
ende og studenter. · 

Selv om attføringspenger kan avslås på 
grunn av behovsprøving etter retningslinjene 
foran, skal det ikke skje derson:i ektefellen har 
eller blir innvilget uførepensJon, alderspen
sjon eller attføringspenger i ventetid på uføre-
pensjon. 

Dersom attføringspenger tilstås skal uføre
graden settes lik den uføregraden som trygde
kontoret har innstilt på 1 uføresaken. Den 
trygdede må gjøres oppmerksom på _at vedtak 
om uførepensjon vil bli truffet på fntt grunn
lag, og at vedtaket o~ attføringspengE:r i ven
tetid derfor ikke er bindende for avmørelsen 
av pensjonssaken. Dersom kravet om uføre
pensjon blir avslått må attføringspengene 
stanses øyeblikkelig. Dette gjelder også der
som vedtaket blir påanket, jf. § 14 i lov om 
anke til Trygderetten. Attføringspenger som 
allerede er utbetalt i ventetiden skal ikke kre
ves tilbake. 

Attføringspenger i ventetid på uførepensjon 
beregnes med et månedsbeløp o~ skal utbeta
les fra og med den måned vilkarene for rett 
til ytelsen er o:ppfylt1 jf. lovens § 15-1 nr. 3 og 
§ 4 annet ledd 1 ForsKrifter om ytelse av attfø
ringspenger. Vilkårene anses oppfylt fra og 
mea den måned trygdekontoret treffer sitt 
vedtak om attføringspenger i ventetid på ufø
repensjon. 

Det skal ikke foretas etterbetaling av attfø
dngspenger for ti.dsrom som ligger forut for 
trygdekontorets vedtak, f.eks. fra det tids
punkt den trygdede fremsatte krav om_ uføre
pensjon. Etterbetaling av ytelser for tid~rom 
som ligger forut for vedtaket om attføringsc 
penger skal eventuelt fo~etas først når krayet 
om uførepensjon er avgJort og uførepensJon 
eventuelt blir etterbetalt.» 

Beregningsregelen for attføringspenger i 
ventetid er omtalt i merknadene til utkastets 
§ 7-11. 

Utvalgets forslag 
Etter forslaget kan det ytes attføringspenger 

i ventetiden fram til krav om uførepensjon er 
avgjort, dersom det er sannsynlig at vilkårene 
for rett til uførepensjon er oppfylt. Slik forsla
get er utformet, vil det ikke være noe i veien 
for at Rikstrygdeverket opprettholder nåvær
ende praksis. Forslaget er i samsvar med 
gjeldende rett. 
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Utkastets§ 7-10 Overgangsstønad ved tilba
kefall / ny sykdom 

Et medlem har rett til overgangsstønad der
som han eller hun tidligere har mottatt over
gangsstønad, og igjen blir arbeidsufør 
a) på grunn av samme sykdom innen ett år, 
' eller 
b) på grunn av en annen sykdom innen seks 

måneder mens vedkommende er i arbeid 
uten å ha opparbeidet seg rett til sykepen
ger på nytt. 

Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 
etter denne paragrafen at medlemmet får be
handling med utsikt til bedring av inntektsev
nen/arbeidsevnen. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 5-4 

nr. 4 om rett til attføringspenger ved tilbake
fall til arbeidsuførhet. 

Gjeldende rett 
Når det gjelder de yrkesaktive, omfatter lo

vens § 5-4 nr. 4 både tilbakefall til samme 
sykdom og ny arbeidsuførhet på grunn av en 
annen sykdom. 

Folketrygdloven § 5-4 nr. 4 lyder slik: 

«Blir en trygdet som har hevet attførings
penger, på ny arbeidsufør på grunn av samme 
sykdom innen ett år, tar attføringspengene til 
å løpe igjen. Det samme gjelder den som blir 
arbeidsufør på grunn av en annen sykdom 
innen 26 uker dersom vedkommende er i · ar
beid uten å ha opptjent ny rett til sykepenger. 
Bestemmelsene i nr. 1 annet ledd, får tilsva
rende anvendelse på forhold som reguleres av 
første punktum i leddet her. · 

Hvor rimelighet tilsier det, kan Rikstrygde
verket bestemme .at attføringspengene skal ta 
til å løpe igjen selv om ny arbeidsuførhet inn-
trer semere enn nevnt.» · 

I Rikstrygdeverkets rundskriv 05-04 av 24. 
juni 1985 omtales bestemmelsene om attfø
ringspenger ved tilbakefall til arbeidsuførhet 
på side 13 f.: 

«Lovens § 5-4 nr. 4 første ledd gjelder tilfel
ler hvor den trygdede tidligere -har mottatt 
sykepenger ell.er attføringspenger under me
disinsk behandling etter § 5-4 nr. 1 bokstav a 
eller nr. 2 bokstav a. Den som tidligere bare 
har oppebåret attføringspenger etter andre 
lovhjemler, f.eks . under yrkesmessig attfø
ring, vil således ikke komme inn under denne 
bestemmelsen. 

Vilkåret om at det for rett til attførin«spen
ger skal foregå behandling med utsikt til bed
ring av ervervsevnen må være oppfylt også i 
disse tilfellene. 

Fra 1. januar 1982 ble lovens § 3-12 nr. 2 
endret slik at sykepengeperiodene nå blir lagt 
S!}m!l}en,. uansett diagnose. Samtidig ble opp
tJenmgstiden for nye sykepengerettigheter 
endret til seks måneder. Dersom den trygdede 
tidligere har vært tilstått sykepenger eller att-

føringspenger, og blir arbeidsufør på nytt in
nen seks måneder etter sykepengeperiodens 
opphør eller attføringspengenes utløp1 kan det 
med hjemmel i § 5-4 nr. 4 første lead andre 
punktum tilstås attføringspenger. Det har i 
disse tilfellene ingen betydning om arbeidsu
førheten skyldes ny sykdom eller tilbakefall 
av den tidligere. 

Lovens § 5-4 nr. 4 første ledd andre punk
tum gir ikke hjemmel for å tilstå attførings
penger i ventetid etter lovens kapittel 3, f.eks. 
den ventetid på 14 dager som følger av§ 3-18 
annet ledd. 

Dersom trygdet som er i inntektsgivende 
arbeid skal tif kontrollundersøkelse nos lege 
eller ved sykehus, kommer· bestemmelsene i 
§ 3-2 nr. 1 annet ledd bokstav c tilsvarende 
til anvendelse. Det kan tilstås attføringspen
ger dersom den trygdede på grunn av kon
trollundersøkelse ikke kan arbeide, og fravæ
ret fra hjemmet varer minst 24 timer. 

Dersom den trygdede blir arbeidsufør på 
nytt etter å ha vært i arbeid i et halvt år, vil 
vedkommende ha opptjent ny rett til sykepen
ger. Attføringspenger · vil i dette tilfelle ikke 
være aktuelt. Men for en trygdet som ikke er 
sykepengeberettiget, f.eks. en hjemmearbeid
ende, vil det etter § 5°4 nr. 4 første ledd kunne 
tilstås attføringspenger ved tilbakefall innen 
ett år av den samme sykdommen som ved
kommende hadde attføringspenger for. Det 
må her altså være samme sykdom, og tilbake
fallet må skje innen ett år. 

Med hjemmel i § 5-4 nr. 4 andre ledd kan 
Rikstrygdeverket - dersom det finnes rimelig 
- gjøre unntak fra hovedregelen om at tilbake
fa1let må skje innen ett år ved samme sykdom 
eller innen seks måneder ved annen sykdom. 
I praksis vil det også her bare være aktuelt å 
dispensere fra hovedregelen i tilfeller hvor 
den trygdede ikke har rett til sykepenger. 
Eventue1le søknader om dispensasjon må fo
relegges . Rikstrygdeverket med begrunnet 
innstilling.» 

Etter § 5-4 nr. 2 bokstav a må den som ikke 
har rett til sykepenger vente i 52 uker før han 
eller hun får rett til attføringspenger. 

Når det gjelder beregning av denne venteti
den legger en sammen sykeperioder med for
skjellige diagnoser. Dette går fram av Riks
trygdeverkets rundskriv. Denne praksis sams
varer dårlig med lovens§ 5-4 nr. 4, som sond
rer mellom tilbakefall til samme sykdom , og 
ny arbeidsuførhet på grunn av en annen syk
dom. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det hensiktsmessig åta 

inn en særskilt paragraf om overgangsstønad 
ved tilbakefall / ny sykdom. 

Utkastets første ledd gjelder situasjoner der 
medlemmet på nytt blir arbeidsufør etter en 
tidligere arbeidsuførhetsperiode da ved
kommende mottok overgangsstønad ved syk
dom. 

Utkastets første ledd bokstav a gjelder både 
de som er yrkesaktive og de som ikke er i ar-



334 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

beid. Begge gruppene får altså på nytt rett til 
overgangsstønad ved sykdom hvis det er 
samme sykdom som tidligere som er årsaken 
til arbeidsuførheten. Bestemmelsen er i sam
svar med gjeldende rett. Det er et vilkår at 
den nye arbeidsuførheten oppstår innen ett år. 

Utkastets første ledd boktav b gjelder bare 
for yrkesaktive som ikke har vært i arbeid 
lenge nok til å ha ny rett til sykepenger fra 
trygden. Yrkesaktive som er i arbeid, men 
som ikke har opparbeidet seg rett til sykepen
ger på nytt, skal ha rett til overgangsstønad 
ved sykdom dersom de blir arbeidsuføre på 
grunn av en annen sykdom innen seks måne
der. Overgangsstønad etter denne bestemmel
sen ytes også ved kortvarig arbeidsuførhet. 
Det ytes likevel ikke overgangsstønad de 
første fjorten dagene. I den tiden er arbeidsgi
veren forpliktet til å yte sykepenger. Vi yiser 
til utkastets § 7-14 andre ledd, jf. § 4-16. Arsa
ken til arbeidsuførheten er uten betydning. 
Forslaget er i samsvar med gjeldende rett. 

I utkastets andre ledd er det presisert at det 
også er et vilkår for rett til stønad etter denne 
paragrafen at medlemmet får behandling med 
utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsev
nen. Dette vilkåret går ikke klart fram av lo
ven i dag. Forslaget svarer til gjeldende prak
sis. 

Bestemmelsen i den gjeldende lovs § 5-4 
nr. 4 andre ledd om at Rikstrygdeverket kan 
bestemme at· det kan ytes attføringspenger 
ved ny arbeidsuførhet selv om det er gått mer 
enn ett år, er tatt ut av forenklingshensyn. 

Utkastets § 7-11 Overgangsstønadens stør
relse 

Overgangsstønaden består av grunnbeløpet, 
tilleggsstønad, ektefelletillegg og barnetillegg. 

Dersom medlemmet har hatt et sykepenge
grunnlag (se§ 4-8) som er høyere enn grunnbe
løpet, ytes det en tilleggsstønad som svarer til 
45 prosent av differansen mellom sykepenge
grunnlaget og grunnbeløpet. Ved fastsettingen 
av sykepengegrunnlaget skal det i denne sam
menhengen ses bort fra inntekt over tolv gan
ger grunnbeløpet, og av inntekt mellom åtte 
og tolv ganger grunnbeløpet skal bare en tre
del tas med. Når grunnbeløpet endres, skal 
sykepengegrunnlaget justeres. 

Til et medlem som blir arbeidsufør før fylte 
22 år, skal tilleggsstønaden utgjøre minst 1,35 
ganger grunnbeløpet. Dette gjelder tidligst fra 
det tidspunktet medlemmet fyller 20 år. 

Til et medlem som forsørger ektefelle, ytes 
det ektefelletiUegg med 50 prosent av grunnbe
løpet. Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefel
len selv har eller kan skaffe seg inntekt som 
er større enn grunnbeløpet. 

Til et medlem som forsørger barn, ytes det 
barnetillegg etter bestemmelsene i § 10-13. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av attførings

penger står i dag i folketrygdloven § 5-5, der 
det er vist til lovens§§ 8-4 til 8-9 om uførepen
sjon. Dessuten er det i forskrifter om ytelse 
av attføringspenger§§ 2 og 3 gitt bestemmel
ser om beregning av attføringspenger i vente
tid. Forskrifter om attføringspenger til perso
ner som er født uføre, og til andre som blir 
uføre før fylte 21 år, har slike bestemmelser i 
§§ 1 og 2. 

Utkastet innebærer noen materielle endrin
ger og betydelige forenklinger i forhold til de 
gjeldende regler. 

Gjeldende rett 
Lovens § 5-5 bestemmer at attføringspen

gene skal svare til uførepensjon med tillegg 
for ektefelle og barn etter reglene i folketrygd
loven kapittel 8. Stønadsformen attførings
penger er altså knyttet til pensjonsordningen 
i folketrygdloven. Beregningsreglene er de 
samme som for uførepensjon, med enkelte 
unntak. Det ytes ikke særtillegg til attførings
penger. Dessuten beregnes attføringspengene 
etter hovedregelen som pensjon til enslige. 

For personer som mottar uførepensjon, re
duseres grunnpensjonen (grunnytelsen) til 75 
prosent av grunnbeløpet dersom ektefellen 
mottar alderspensjon, uførepensjon eller attfø
ringspenger i ventetid på uførepensjon. En til
svarende reduksjon har en vanligvis ikke for 
attføringspenger. Bare dersom det dreier seg 
om attføringspenger i ventetid på uførepen
sjon, reduseres grunnytelsen til 75 prosent av 
grunnbeløpet. Dette følger av §§ 2 og 3 i for
skrifter om· ytelse av attføringspenger fastsatt 
av Sosialdepartementet den 18. desember 
1973, som lyder: 

«§ 2 . . 
Hvis to ektefeller begge har rett til attfø

ringspenger, skal attføringspengene for hver 
av dem svare til uførepensjon for enslig. 

Har den ene ektefelle rett til attføringspen
ger og den annen rett til uføre- eller alders
pensjon, skal attføringspe!1gene for 4en først
nevnte svare til uførepensJon for enslig og den 
annens · uføre- eller alderspensjon svare til 
pensjon for enslig. 

Bestemmelsene i første og annet ledd gjel
der ikke for attføringpenger i ventetid på ufø
repensjon, jfr. § 3 i disse forskrifter. 

§ 3 . t t"d " e . Attføringspenger 1 ven e 1 pa u1ørepensJon 
svarer til uførepensjon. 

Har den ene ektefelle rett til attføringspen
ger i ventetid på uførepensjon og den annen 
rett til uføre- eller alderspensjon, skal ytelsene 
fastsettes etter bestemmelsene i lovens § 8-4 
nr. 2 og 3, jfr. § 7-2 nr. 2 og 3 og§ 7-3. Det 
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samme gjelder dersom begge ektefeller har 
rett til attføringspenger i ventetid på uføre
pensjon.» 

Det ytes i dag ikke særtillegg til attførings
penger. Kompensasjonstillegg ytes som for 
enslige. Dette følger av bestemmelsene i lo
vene om særtillegg og kompensasjonstillegg, 
se lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg til 

' ytelser fra folketrygden og lov 19. desember 
1969 nr. 80 om kompensasjonstillegg til ytel
ser fra folketrygden. 

Attføringspengene inneholder også en del 
som svarer til tilleggspensjon, se lovens § 5-5, 
§ 8-4 nr. 3 og 4, § 7-3 og§ 7-5. 

Fult tillegg skal svare til den tilleggspensjo
nen vedkommende ville ha fått som alders
pensjonist når en regner pensjonspoeng som 
faktisk er godskrevet, pluss framtidige pen
sjonspoeng. Bestemmelsene om beregning av 
framtidige pensjonspoeng fra og med det året 
ervervsevnen ble nedsatt, til og med det året 
den trygdede fyller 66 år, står i folketrygdlo
ven § 8-4 nr. 3 og 4. Disse bestemmelsene er 
nærmere omtalt i merknadene til utkastets §§ 
3-5 til 3-11. 

I dag gjelder det særlige bestemmelser om 
attføringspenger til såkalte fødte uføre. Disse 
bestemmelsene er fastsatt av Sosialdeparte
mentet den 19. desember 1983 med hjemmel 
i folketrygdloven § 5-5 tredje ledd, og lyder: 

«§ 1 
Den som mottar attføringspenger ved fylte 

20 år skal få ytelsene beregnet slik som be
stemt i folketrygdloven § 8~4 nr. 3 tredje ledd. 
Det samme gjelder den som tilstås attførings
penger mellom fylte 20 og 21 år. 

Den som tilstås attføringspenger etter fylte 
21 år og som har vært arbeidsufør på grunn 
av sykdom uavbrutt fra før han fylte 21 år og 
inntil retten til attføringspenger inntrer, skal 
få ytelsene beregnet' slik som bestemt i første 
ledd. 

§ 2 
Blir en trygdet som har hevet attføringspen

ger beregnet etter bestemmelsen i § 8-4 nr. 3 
tredje ledd på nytt tilstått attføringspenger 
innen ett år, skal attføringspengene beregnes 
på samme måte.» 

Bestemmelsene om ektefelletillegg følger 
av henvisningen i lovens § 5-5 ·første ledd til 
blant annet § 8-7 om ektefelletillegg til uføre
pensjon. 

Etter folketrygdloven § 8-7 utgjør ektefelle
tillegget 50 prosent av den grunnpensjonen 
medlemmet mottar. Grunnpensjonen bereg
nes på grunnlag av trygdetiden, se lovens § 
7-2 nr. 3. Full grunnpensjon, som svarer til 
folketrygdens grunnbeløp, ytes etter 40 års 
trygdetid. For personer som har mindre enn 
40 års trygdetid, ytes det en forholdsmessig 

redusert grunnpensjon. Vi viser til nærmere 
omtale av beregningsfaktoren · trygdetid i 
merknadene til utkastets § 3-14. 

Folketrygdloven § 8-7 lyder: 

«Til uførepensjonist som forsørger ektefelle 
som har fylt 60 år, ytes ektefelletillegg med 
50 prosent av den grunnpensjon pensjonisten 
oppebærer, hvis ikke ektefellen selv oppebæ
rer uførepensjon eller har rett til alderspen
sjon etter loven her eller får avtalefestet pen
SJOn med statstilskott. 

Tillegg som nevnt i første ledd kan også til
stås hvis ektefellen er yngre- enn 60 år, så 
lenge denne på grunn av omsorg for barn, på 
grunn av tilsyn og pleie av pensjonisten eller 
av andre grunner ikke med rimelighet kan 
ventes å sKaffe seg arbeidsinntekt.» 

Det kan i dag bare ytes ektefelletillegg til 
stønadsmottakere som forsørger ektefelle. Det 
kan ikke gis ektefelletillegg dersom ektefellen 
mottar alderspensjon eller avtalefestet pen
sjon med statstilskott. Etter praksis anses ek
tefellen som selvforsørget dersom han eller 
hun har egen inntekt pr. år som er lik eller 
over grunnbeløpet. Det samme gjelder dersom 
ektefellen mottar andre folketrygdytelser til 
livsopphold enn de som er nevnt i lovens § 
8-7. Det skilles dessuten mellom ektefeller 
over og under 60 år. For ektefelle over 60 år 
blir det avgjørende om vedkommende har en 
inntekt som overstiger folketrygdens grunn
beløp, og for ektefelle under 60 år om ved
kommende har eller med rimelighet kan ven
tes å få en slik inntekt. 

Rikstrygdeverket uttaler i rundskriv 05-04 
av 24. juni 1985, side 47, at en i attføringssa
ker bør være varsom med å kreve at ektefellen 
tar seg arbeid utenfor hjemmet i større ut
strekning enn det vedkommende selv er inn
stilt på. Situasjonen er i disse tilfellene som 
regel en annen enn i familier der hovedforsør
geren har fått innvilget en varig ytelse som 
uførepensjon. Det kan også være av attførings
messig betydning at ektefellen er hjemme
værende i attføringsperioden, eller iallfall 
ikke tar arbeid i større utstrekning enn før. I 
praksis bør det derfor vanligvis gis ektefelle
tillegg også til ektefelle under 60 år hvis ekte
fellen ikke selv mottar trygdeytelser og heller 
ikke har andre inntekter som overstiger folke
trygdens grunnbeløp. 

Folketrygdloven§ 8-8, som gjelder barnetil
legg, lyder i dag: 

«Til uførepensjonist som forsørger barn un
der 18 år, ytes barnetillegg som for hvert barn 
utgjør 25 pst. av grunnbeløpet. Barnetillegget 
skal likevel utgjøre 12,5 pst. av grunnbeløpet 
for hvert av de første tre forsørgede barn der
som pensjonisten forsørger barna sammen 
med yrkesaktiv ektefelle som har en pensjons
givende inntekt som på årsbasis minst svarer 
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fil fire ganger grunnbeløpet, og ektefellene 
ikke lever atskilt. 

Dersom det ikke ytes full uførepensjon, jfr. 
§ 8-5, reduseres barnetillegget tilsvarende. · 

Bestemmelsene i § 7-8 annet til femte ledd 
gjelder tilsvarende.» 

Gjeldende rett er nærmere omtalt i merkna
dene til utkastets § 10-13 om barnetillegg ved 
uførepensjonering. 

Utvalgets forslag 
At beregningsreglene for attføringspenger 

er koblet til beregningsreglene for uførepen
sjon, må ses på bakgrunn av at svært mange 
av de som får attføringspenger, går over på 
uførepensjon. Utvalget mener imidlertid det 
er psykologisk uheldig at medlemmet blir satt 
på tanken om uførepensjon allerede når han 
eller hun får innvilget overgangsstønad ved 
sykdom (langtidssykepenger). Forenklings
hensyn tilsier også at overgangsstønaden be
regnes på grunnlag av samme inntekt som 
sykepenger, nemlig etter medlemmets syke
pengegrunnlag. 

Utvalget har drøftet to alternative måter å 
beregne overgangsstønaden på. Det første al
ternativet er at overgangsstønaden beregnes 
som en viss prosent av sykepengegrunnlaget, 
for eksempel 65 prosent slik som dagpengene 
under arbeidsløshet. Det andre alternativet er 
at den beregnes som en grunnytelse tilsva
rende grunnbeløpet pluss en eventuell til
leggsstønad som svarer til en viss prosent av 
sykepengegrunnlaget over grunnbeløpet. Ut
valget antar at en som i dag bør ha et system 
med både en grunnytelse og en tilleggsstønad. 
Samlet vil forslaget stort sett svare til det nå
gjeldende beregningssystem, noe som inne
bærer at full stønad vil utgjøre ca. 65 prosent 
av den pensjonsgivende inntekten for den 
som har en middels inntekt. Dekningsprosen
ten stiger ved lave inntekter og faller ved høye 
inntekter. 

Av utkastets første ledd går det fram at over
gangsstønaden skal bestå av grunnbeløpet, til
leggsstønad, ektefelletillegg og barnetillegg. 

Overgangsstønaden skal altså utgjøre minst 
100 prosent av grunnbeløpet. Forslaget svarer 
til gjeldende rett, og hjemler en garantert 
minsteytelse som svarer til grunnbeløpet. 
Dette følger i dag av henvisningen i § 5-5 
første ledd til § 8-4, der det igjen er vist til § 
7-2 nr. 1 til 3. Det ytes i dag ikke særtillegg 
til attføringspenger, da særtilleggsloven ikke 
gir hjemmel for det. 

Forslaget innebærer en materiell endring i 
og med at vi har sløyfet bestemmelsene om 
trygdetid. Dette innebærer at overgangsstøna
den ikke skal reduseres selv om trygdetiden 
er mindre enn 40 år. Da det ved beregning av 

attføringspenger og uførepensjon i dag regnes 
med framtidig trygdetid, se merknaden til ut
kastets§ 3-14, vil de fleste uføre få full trygde
tid. Utvalgets forslag om å sløyfe trygdetids
faktoren ved beregning av overgangsstønad, 
vil således ikke ha noen praktisk betydning. 
Men det ligger en stor forenkling i å sløyfe 
trygdetiden. 

Av forenklingsgrunner har utvalget ikke 
foreslått å opprettholde særregler om utreg
ning av overgangsstønad i påvente av uføre
pensjon. Dette fører til at enkelte vil motta 
høyere overgangsstønad enn det som følger 
av de gjeldende regler om attføringspenger. 

Utvalget vil for øvrig gjøre oppmerksom på 
§ 2 i Sosialdepartementets forskrifter av 18. 
desember 1973 med hjemmel i folketrygdlo
ven § 5-5 tredje og fjerde ledd, som lyder: 

«Hvis to ektefeller begge har rett til attfø
ringspenger, skal attføringspengene for hver 
av dem svare til uførepensjon for enslig. 

Har den ene ektefelle rett til attføringspen
ger og den annen rett til uføre- eller alders
pensjon, skal attføringspengene svare til ufø
repensjon for den førstnevnte enslig og den 
annens uføre- eller alderspensjon svare til 
pensjon for enslig.» 

Da attføringspengene, dvs. overgangsstøna
den, ikke lenger vil bli knyttet til uførepensjo
nen, er disse bestemmelsene ikke lenger nød
vendige. 

Etter utkastets andre ledd skal tilleggsstø
naden utgjøre 45 prosent av differansen mel
lom vedkommendes sykepengegrunnlag og 
grunnbeløpet. 

Sykepengegrunnlaget er begrenset til seks 
ganger grunnbeløpet; se utkastets § 4-8 andre 
ledd. Ved utregning av tilleggspensjon regnes 
inntekt opptil åtte ganger grunnbeløpet med 
fullt ut. Av inntekt mellom åtte og tolv ganger 
grunnbeløpet regnes bare en tredel med. Ut
kastet følger her prinsippene fra gjeldende 
rett. 

Utkastets andre ledd er aktuelt for yrkesak
tive som har hatt et sykepengegrunnlag som 
overstiger grunnbeløpet. Bestemmelsen er ny. 
Dersom et medlem har hatt et sykepenge
grunnlag som overstiger grunnbeløpet, skal 
det etter utkastets andre ledd ytes et tillegg 
til grunnbeløpet. Dette tillegget har utvalget' 
foreslått å sette til 45 prosent av differansen 
mellom sykepengegrunnlaget og grunnbelø
pet. Forslaget innebærer en materiell endring. 
For de fleste vil imidlertid forslaget ikke føre 
til vesentlige forandringer sammenlignet med 
gjeldende rett. Men dersom inntektsnivået har 
endret seg i tiden like før arbeidsuførheten 
oppstod, kan det bli betydelige forskjeller 
mellom ytelsene etter forslaget og ytelsene 
etter de gjeldende bestemmelser. Personer 
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med kort tid i yrkeslivet kan etter forslaget få 
mer, mens personer som har redusert sin yr
kesaktivitet, kan få mindre. 

Utkastets andre ledd tredje punktum innfø
rer en reguleringsregel. Dette er nødvendig, 
da det ikke gjelder noen bestemt tidsramme 
for hvor lenge overgangsstønaden kan løpe. 
Etter de någjeldende bestemmelser reguleres 

, attføringspengene automatisk, for de følger 
reguleringen av uførepensjonen, som igjen er 
knyttet til grunnbeløpet. Sykepengegrunnla
get er derimot ikke knyttet til grunnbeløpet, 
og derfor er det behov for en tilsvarende auto
matisk reguleringsbestemmelse. 

Utkastets tredje Ledd dreier seg om over
gangsstønad til medlemmer som blir arbeid
suføre før fylte 22 år. Disse medlemmene skal 
ha rett til en tilleggsstønad på minst 1,35 gan
ger grunnbeløpet. Tillegget kan gis tidligst fra 
det tidspunkt medlemmet fyller 20 år. 

De gjeldende bestemmelser om såkalte 
fødte og unge uføre synes unødvendig detal
jerte, og utvalget har derfor foreslått en for
enkling her. Vi har foreslått at personer som 
blir uføre før fylte 22 år, skal ha en tilleggsstø
nad som svarer til minst 1,35 ganger folketryg
dens grunnbeløp. Minste tilleggsstønad for 
denne persongruppen vil da svare til en til
leggspensjon som er beregnet på grunnlag av 
3 pensjonspoeng pr. år og en tilleggspensjon
prosent på 45. Dermed blir stønadsnivået det 
samme som etter de gjeldende bestemmelser, 
se lovens § 8-4 nr. 3 tredje ledd. 

Utvalget har drøftet om det skal være sær
regler om såkalt fødte og unge uføre i dette 
kapitlet. Ifølge Ot.prp. nr. 42 for 1980-81 var 
det meningen at særreglene om fødte uføre 
som ble foreslått i kapittel 8 om uførepensjon 
også skulle gjelde ved beregning av attførings
penger. Se side 6, spalte 2 i proposisjonen. 

Dersom bestemmelsene om fødte og unge 
uføre ble opphevet, ville det innebære at disse 
uføre ble stilt dårligere enn i dag så lenge de 
er under attføring. En innstramming av reg
lene kunne medføre at viljen til attføring ble 
dempet. Reglene bør være slik at de oppfor
drer til attføring - at man ikke taper på attfø
ring. Utvalget mener derfor at bestemmelsene 
om unge uføre bør opprettholdes. 

I utkastets fjerde ledd foreslår utvalget å 
knytte ektefelletillegget til grunnbeløpet i ste
det for til grunnpensjon. Beregningen blir så
ledes enklere, da en unngår den kompliser
ende faktor som trygdetiden utgjør. Forslaget 
innebærer en materiell endring i utvidende 
retning. Utvalget har sløyfet sondringen mel
lom ektefeller over og under 60 år, da denne 
sondringen er av svært liten betydning etter 
gjeldende praksis. Etter forslaget skal det ikke 
ytes tillegg dersom ektefellen selv har eller 

kan skaffe seg inntekter som er større enn 
grunnbeløpet. 

I utkastets femte ledd foreslår utvalget at det 
skal ytes barnetillegg etter bestemmelsene i 
utkastets§ 10-13 om barnetillegg til uførepen
sjon. Vi viser til merknadene til denne para
grafen. Da§ 10-13 er ganske omfattende, har 
vi her nøyd oss med en henvisning. 

Utkastets§ 7-12 Hel eller gradert overgangs
stønad 

Det ytes hel overgangsstønad dersom et med
Lem har tapt hele sin inntektsevne/arbeidsevne 
(se § 7-6). 

Dersom et medlem har tapt en del av sin 
inntektsevne/arbeidsevne, ytes det en gradert 
overgangsstønad som utgjør 50, 60, 70, 80 og 
90 prosent av hel overgangsstønad. Den gra
derte stønaden svarer til den del av . inntekts
evnen/arbeidsevnen som er tapt. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av overgangs

stønad følger i dag av henvisningen i lovens 
§ 5-5 første ledd til blant annet § 8-5 første 
ledd om gradering av uførepensjon. 

Gjeldende rett 
Lovens § 8-5 første ledd lyder: 

«Uførepensjon skal utgjøre så stor del av 
full uførepensjon som svarer til graden av 
nedsettelse i den trygdedes ervervsevne.» 

Av dette følger det at attføringspengenes 
størrelse vil avhenge av i hvilken grad er
vervsevnen er nedsatt. 

Ved bedømmelsen av i hvilken grad er
vervsevnen er nedsatt, gjelder prinsippene for 
fastsetting av uføregraden i uføresaker. Det 
skal således tas hensyn til den trygdedes nå
værende reelle muligheter for ervervsinntekt 
eller innsats i et arbeid som høver for ham, 
sammenlignet med de muligheter han hadde 
før han ble ufør, se den någjeldende folke
trygdlov § 8-3 tredje ledd. Fastsetting av ufø
regraden i attføringstilfellene foregår altså et
ter andre prinsipper enn i sykepengesakene, 
der graden av arbeidsuførhet fastsettes ut fra 
reduksjonen av arbeidstiden. 

Ektefelletillegg og barnetillegg skal grade
res etter bestemmelsene i folketrygdloven §§ 
8-7 og 8-8. Se for øvrig til merknadene til ut
kastets § 10-15. 

Utvalgets forslag 
Utkastets § 7-12 svarer til utkastets § 10-15. 

Vi viser derfor til merknadene til utkastets § 
10-15. 
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Utkastets§ 7-13 Stønadsdager 
Overgangsstønaden ytes for aUe dagene i 

uken unntatt lørdag og søndag. 
Dagsatsen framkommer ved at den årlige 

stønaden divideres med 260. 

Merknader 
Bestemmelser om antall stønadsdager for 

attføringspenger er gitt i § 4 i forskrifter om 
ytelse av attføringspenger fastsatt av Sosialde
partementet den 18. desember 1973 med 
hjemmel i folketrygdloven § 5-5 tredje og 
fjerde ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 4 lyder: 

«Attføringspenger ytes for alle ukedager 
unntatt søndag, jfr. likevel andre ledd. 

Attføringspenger i ventetid på uførepensjon 
beregnes med et beløp pr. måned etter be
stemmelsene i lovens § 15-1 nr. 3.» 

Etter forskriftenes § 4 skal attføringspenger 
ytes for alle ukedagene unntatt søndag. Attfø
ringspenger i ventetid på uførepensjon gis 
med et månedlig beløp som beregnes etter 
lovens§ 15-1 nr. 3, dvs. at beløpet skal avrun
des til nærmeste hele krone. Etter gjeldende 
rett er hovedregelen altså at attføringspen
gene skal ytes etter en dagsats. Attføringspen
ger i ventetid på uførepensjon skal imidlertid 
ytes etter en månedssats. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd foreslår utvalget at 

overgangsstønad ved sykdom skal ytes etter 
de samme prinsipper som sykepenger. Begge 
disse stønadene skal ytes for de fem første 

. dagene i uken. 
Etter utkastets andre ledd skal dagsatsen for 

overgangsstønaden utgjøre 1/260 av det årlige 
stønadsbeløpet. 

utkastets § 7-14 Forholdet til andre folke
trygdytelser til livsopp
hold 

Dersom et medlem har rett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fy Uer vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan han 
eller hun velge ytelse. 

Det ytes ikke overgangsstønad i arbeidsgi
verperioden for sykepenger (se § 4-16). 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
meUom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

Merknader 
Utkastet svarer delvis til folketrygdloven § 

5-4 nr. 1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Når en person samtidig fyller vilkårene for 

rett til attføringspenger og vilkårene for rett 
til en annen ytelse til livsopphold, er hovedre
gelen at attføringspengene enten faller bort 
eller blir redusert. Bare i ett tilfelle er det en 
mulighet for å beholde attføringspengene ure
dusert. Etter lovens § 5-4 nr. 1 bokstav b andre 
ledd får en person som samtidig fyller vilkå
rene for rett til sykepenger og attføringspen
ger den høyeste av ytelsene. Bestemmelsen 
lyder: 

«Den som samtidig fyller vilkårene for attfø
ringspenger og for sykepenger, har rett til den 
høyeste av ytelsene.» 

Resten av samordningstilfellene reguleres 
av folketrygdloven § 5-6 bokstavene a og b, 
som lyder: 

«Attføringspenger faller bort 
a) hvis den trygdede får rett til uførepensjon 

eller a~derspensjon etter loven her eller 
avtalefestet pensjon med statstilskott, 

b) i den utstrekning den trygdede mottar til
svarende stønad etter kapittel 10, § 11-9 
eller kapittel 12. Dette gjelder likevel ikke 
attføringspenger i ventetid før uførepen
sjon kan tilstås.» 

Etter bokstav a faller attføringspengene bort 
når vedkommende får rett til uførepensjon, 
alderspensjon fra folketrygden, eller avtale
festet pensjon med statstilskott. Bestemmel
sen innebærer at det er en øvre aldersgrense 
på 67 år for rett til attføringspenger. Ved fylte 
67 år kan alle få rett til alderspensjon fra folke
trygden. For store deler av befolkningen er 
denne grensen senket ved innføringen av ord
ningen med avtalefestet pensjon med statstil~ 
'skott. Fra 1. januar 1990 er pensjonsalderen 
for denne ordningen 65 år. 

Når det gjelder uførepensjon, er det bare 
rett til 100 prosent pensjon som fører til at 
attføringspengene faller helt bort. 

Etter lovens § 5-6 bokstav b reduseres attfø
ringspengene i den utstrekning en person 
mottar ytelser til livsopphold etter kapittel 10 
eller 12 eller§ 11-9. Disse ytelsene er pensjon 
og overgangsstønad til gjenlevende ektefelle 
samt barnepensjon og overgangsstønad til 
ugifte, separerte og skilte forsørgere. Bestem-' 
melsen gjelder ikke attføringspenger i vente
tid på uførepensjon. 

Når det gjelder samordning av attførings
penger og dagpenger under arbeidsløshet, vi
ser vi til merknadene til utkastets § 6-19. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd inneholder hovedprin

sippet om intern samordning. Utvalget har 
gjennomgående foreslått at den som har rett 
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til flere ytelser til livsopphold som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, skal 
kunne velge ytelse. Dette er den enkleste be
stemmelsen sett fra en lovteknisk synsvinkel. 
Men i praksis har det vært vanskelig å finne 
ut hva som er den gunstigste ytelsen. Det er 
bgså nødvendig å ta i betraktning skattereg
lene når en skal finne ut hva som er den guns
tigste ytelsen. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en be
stemmelse som gjør det klart at det ikke ytes 
attføringspenger i arbeidsgiverperioden for 
sykepenger. Bestemmelsen som i og for seg 
ikke er nødvendig, er tatt inn av informasjons
hensyn. Den gjør det klart at det ikke er mu
lig å velge mellom sykepenger fra arbeidsgi
veren og overgangsstønad ved sykdom. Tvil 
om dette kan bare oppstå når en person har 
brukt opp retten til sykepenger fra trygden 
og ennå ikke har opparbeidet seg ny rett til 
slike sykepenger, se utkastets§ 4-10. Bestem
melsene der gjelder bare sykepenger fra tryg
den. Ifølge utkastets § 4-16 har imidlertid en 
arbeidstaker rett til sykepenger fra arbeidsgi
veren på to uker i en periode (arbeidsgiverpe
rioden) dersom han eller hun har arbeidet i 
to uker etter et sykefravær. Etter arbeidsgiver
perioden får arbeidstakeren ikke sykepenger 
fra trygden hvis han eller hun ikke har oppar
beidet seg ny rett til slike sykepenger. Men 
vedkommende har da rett til overgangsstø
nad. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en full
makt for departementet til å gi forskrifter. I 
stedet for at det skal tas inn en rekke bestem
melser om samordning av overgangsstønad 
med andre ytelser til livsopphold, har utvalget 
funnet det hensiktsmessig at samordningen 
eventuelt reguleres ved forskrifter. 

Utkastets§ 7-15 Overgangsstønad under opp-
hold i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Overgangsstønaden ytes uten reduksjon for 
innleggelsesmåneden og de to påfølgende må
nedene. Deretter blir stønaden redusert etter 
bestemmelsene i § 7-16. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 

ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det 
er gått tre måneder etter utskrivingen fra en 
institusjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
overgangsstønad etter lovens vanlige bestem-
melser. · 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 5-5, 

som har en henvisning til lovens kapittel 8 om 
uførepensjon. Utkastet her omhandler når det 
skal ytes redusert stønad, mens utkastets § 
7-16 omhandler beregningen av den reduserte 
stønaden. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsene i lovens § 7-9 om beregning 

av ytelser under opphold i helseinstitusjon 
o.l. gjelder også for attføringspenger, jf. § 5-5 
andre ledd. Det samme gjør Sosialdeparte
mentets forskrifter av 5. juli 1972 om utbeta
ling av ytelser fra folketrygden til trygdede 
som får fri kur og pleie i helseinstitusjon m.v. 
Dette innebærer at attføringspengene skal 
omregnes fra og med den andre kalendermå
neden etter at forpleiningen tok til. Etter nær
mere forskrifter og retningslinjer kan det dis
penseres både fra omregningstidspunktet og 
fra omregningsnivået dersom særlige grunner 
tilsier det. 

I de tilfeller der det rent unntaksvis blir gitt 
attføringspenger under yrkesmessig attføring 
til en trygdet som e_r yngre enn 16 år, skal 
attføringspengene omregnes fra og med den 
dagen pasienten blir innlagt, jf. § 3 i oven
nevnte forskrifter. 

Vi viser til nærmere omtale av gjeldende 
rett i merknadene til utkastets § 10-18. 

Folketrygdloven § 5-5 har fra 1. juli 1985 et 
nytt tredje, ledd om reduksjon av stønad under 
yrkesmessig attføring ved skole o.l. der den 
trygdede får helt eller delvis fri kost og losji. 
Med hjemmel i lovens § 5-5 tredje og fjerde 
ledd har Sosialdepartementet fastsatt en ny § 
6 i forskrifter om ytelse av attføringspenger. 

Etter § 6 første ledd skal attføringspengene 
reduseres når elever har fri eller delvis fri 
kost og losji ved visse skoler. Dette gjelder 
blant annet fiskerifagskoler, ordinære folke
høgskoler, landbruksskoler, jordskifteskoler, 
gartner- og hagebruksskoler, hermetikkfag
skoler, husflidsskoler, sjøaspirantkurs og 
verkstedskoler. Også Vårli skole kommer inn 
under denne bestemmelsen. Dette vil føre til 
at disse skolene i relasjon til ytelsene fra folke
trygden blir likestilt med skoler som er god
kjent som attføringsinstitusjoner. Ordningen 
med reduksjon av attføringspengene til de 
som får kost og losji ved skolen, er begrenset 
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til skoler som mottar tilskott fra det offentlige 
til driften. 

I noen tilfeller bor den trygdede ikke på 
skolen, men på en institusjon der oppholdsut
giftene blir dekket av folketrygden eller av 
det offentlige på annen måte. Attføringspen
gene skal reduseres også i disse tilfellene, jf. 
§ 6 andre ledd. 

Omregningsreglene for visse skoler o.l. 
innebærer at attføringspengene skal omreg
nes fra og med den første kalendermåneden 
etter at forpleiningen tok til. En trygdet som 
må betale skolepenger til hel eller delvis dek
ning av utgifter til kost og losji, kan få utgif
tene dekket ved tilskott etter § 4 nr. 3 i regler 
om attføringshjelp. 

Utvalgets forslag 
Vi viser til merknadene til utkastets§ 10-18, 

der et tilsvarende forslag er omtalt. 
Utkastets første ledd andre punktum gir 

hjemmel til å bestemme at reduksjonsreglene 
skal gjelde dem som får helt eller delvis fri 
kost og losji ved opphold på skoler o.l. 

Utkastets§ 7-16 Beregning av overgangsstø-
nad under opphold i helse
institusjon o.l 

Redusert overgangsstønad under opphold i 
institusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av tiUeggsstønaden etter 
§ 7-11. 

Forsørger medlemmet ektefeUe, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 7-15, et tiUegg som 
svarer tU pensjon tU gjenlevende ektefeUe etter 
§§ 11-5 tU 11-8. Det kan også ytes et tiUeggfor 
en tidligere ektefeUe som medlemmet forsør
ger. 

Forsørger medlemmet barn, · ytes det fra 
omregningstidspunktet et tiUegg som svarer 
tU barnepensjon etter§ 11-18. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter tU bolig 
o.a., kan det bestemmes at overgangsstønaden 
ikke skal reduseres, eiter at den skal reduseres 
mindre enn nevnt i første ledd. 

Yteisene etter denne paragrafen må tii sam
men ikke være større enn overgangsstønad 
beregnet etter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av overgangsstønad etter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelsene om beregning av reduserte 

attføringspenger under institusjonsopphold 
følger i dag de samme prinsipper som bestem
melsene om beregning av redusert uførepen
sjon under institusjonsopphold. Dette går 
fram av henvisningen i lovens § 5-5 til kapit
tel 8 om uførepensjon. 

Gjeldende rett 
Vi viser til merknadene til utkastets§ 10-19. 

Utvalgets forslag 
Vi viser til merknadene til utkastets§ 10-19, 

der et tilsvarende forslag er omtalt. 

Utkastets § 7-17 Overgangsstønad under opp
hold i fengsel 

Til en person som sitter i varetekt, soner 
straff eUer er sikret i en av fengselsvesenets 
anstalter, ytes det redusert overgangsstønad 
etter bestemmelsene i§§ 7-15 og 7-16. · 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir løslatt, ytes det overgangsstønad 
etter lovens vanlig~ bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om attføringspenger under 

fengselsopphold står i dag i lovens § 5-6 bok
stav d. Forslaget her medfører enkelte endrin
ger i forhold til gjeldende rett. 

Gjeldende rett 
Lovens § 5-6 bokstav d lyder i dag: 

«Attføringspenger faller bort 

d. i det tidsrom den trygdede utholder straff 
eller sikring i institusJon. Det samme gjel
der for den som er sikret i privat forplei
ning. Ved arbeid for arbeidsgiver utenfor 
anstalten i henhold til lov om fengselsvese
net av 12. desember 1958 nr. 7 § 17 femte 
ledd, har den trygdede likevel rett til attfø
ringspenger etter § 5-4 nr. I bokstav a. Det 
samme gjelder for trygdet som er sikret i 
institusjon utenfor fengselsvesenet eller i 
privat forpleining og som arbeider for uten-

. forstående arbeidsgiver.» 

Etter folketrygdloven § 5-6 bokstav d faller 
retten til attføringspenger bort når den tryg
dede utholder straff eller er sikret i institu
sjon. Det samme gjelder den som er sikret i 
privat forpleining. 

Attføringspengene faller etter dette som re
gel bort dersom den trygdede er dømt til si
kring etter: 
- straffeloven § 39 nr. 1 bokstav d og er i pri

vat forpleining i sikringstiden 
- straffeloven § 39 nr. 1 bokstav e og utholder 

sikring i psykiatrisk sykehus, kursted, pleie
anstalt eller sikringsanstalt 

- straffeloven § 39 nr. 1 bokstav f og utholder 
sikring i fengsel. · 
'En trygdet som utholder sikring etter en av 

disse bestemmelsene, kan likevel få attfø
ringspenger dersom vedkommende er i arbeid 
for en arbeidsgiver utenfor anstalten (frigang) 
etter fengselsloven § 17 femte ledd, blir ar
beidsufør og kommer under medisinsk be
handling med utsikt til bedring av ervervsev-
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nen, slik at han eller hun fyller vilkårene i 
lovens § 5-4 nr. 1 bokstav a, jf. § 5-6 bokstav 
d tredje og fjerde punktum. 

Denne forståelsen av folketrygdloven § 5-6 
bokstav d innebærer at en trygdet som er 
dømt til sikring etter straffeloven § 37 nr. 1 
bokstav a, b eller c, kan få attføringspenger 
etter de vanlige bestemmelsene. 

Utvalgets forslag 
Tilsvarende bestemmelser er foreslått i ka

pittel 10 om uførepensjon, kapittel 11 om et
terlattepensjon og kapittel 12 om alderspen
sjon. Vi viser til merknadene til utkastets §§ 
10-20, 11-13 og 12-16. 

Utkastets§ 7-18 Overgangsstønad ved yrkes
skade· 

Til den som er arbeidsufør på grunn av en 
skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det overgangsstønad etter følgende 
særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 7-2 om ett års forutgående 

medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i§ 7-3 om opphold i Norge gjelder 

ikke. 
c) Overgangsstønad ytes dersom inntektsev

nen/arbeidsevnen er nedsatt med minst 30 
prosent. 

Merknader 
Særbestemmelser om attføringspenger etter 

en yrkesskade står i dag i folketrygdloven § 
5-1 siste ledd, § 11-5 nr. 1, § 11-6 nr. 3 samt § 
11-5 nr. 4 og 5. 

Gjeldende rett 
Etter lovens § 5-1 andre ledd og § 11-5 nr. 

1 skal vilkårene om minste trygdetid og om 
opphold i Norge ikke gjelde ved yrkesskade. 

Folketrygdloven § 11-6 nr. 3 lyder: 

«Hvis den trygdedes antatte årlige arbeids
inntekt på skadetidspunktet, når den omreg
nes til pensjonspoeng etter reglene i § 6-5, gir 
et høyere poengtall enn sluttpoengtallet etter 
§ 7-3, nr. 2, jfr. § 8-4, skal det førstnevnte po
engtall legges til grunn ved beregningen av 
_tilleggspensjonens størrelse. Det ses herunder · 
bort fra arbeidsinntekt som overstiger tolv 
ganger grunnbeløpet, og den del av arbeids
inntekten som overstiger åtte ganger grunnbe
løpet medregnes bare med 1/3. 

Ved ansettelsen av den årlige arbeidsinntekt 
medregnes ikke godt~ørelse av midlertidig 
eller tilfeldig art. Bestar en del av arbeidsinn
tekten av naturalytelser, skal disse verdsettes 
etter de regler som er fastsatt i henhold til § 
6-4, nr. 2. Departementet kan ellers bestemme 
hva som skal anses som arbeidsinntekt.» . 

Som det går fram av bestemmelsen, kan en 
ved yrkesskade legge til grunn inntektsnivået 

på skadetidspunktet når attføringspengene 
skal beregnes. 

Det ytes ikke kompensasjonstillegg eller 
særtillegg når uføregraden er lavere enn 50 
prosent. 

Etter lovens § 11-5 nr. 4 er det ved yrkes
skade tilstrekkelig at uføregraden er 15 pro
sent for rett til uførepensjon. Da attførings
penger etter § 5-5 første ledd skal svare til 
uførepensjon, kan det etter en yrkesskade ytes 
attføringspenger ved uføregrader helt ned til 
15 prosent. 

Etter bestemmelsene i lovens § 11-5 nr. 5, 
jf. § 5-5 første ledd, kan attføringspenger ved 
yrkesskade dessuten ytes til personer under 
16 år. Aldersgrensen på 16 år gjelder likevel 
for skoleelever og studenter hvis det ikke er 
særlige grunner som gjør det rimelig å gi attfø
ringspenger fra et tidligere tidspunkt. 

Utvalgets forslag 
Som i kapitlet om sykepenger, se utkastets 

§ 4-47, har utvalget funnet det hensiktsmessig 
å samle særbestemmelsene ved yrkesskade i 
en egen paragraf. 

Utkastets bokstaver a og b svarer til lovens 
§ 5-1 andre ledd og § 11-5 nr. 1. 

Utkastets bokstav c svarer til lovens § 11-5 
nr. 4. 

I lovens § 11-5 nr. 5 sies det at ytelser kan 
gis også når den skadde er under 16 år. For 
skoleelever og studenter, se § 11-1 nr. 1 bok
stav f, gjelder likevel aldersgrensen på 16 år. 
Utvalget foreslår at denne bestemmelsen blir 
sløyfet, delvis fordi den er upraktisk, delvis 
av forenklingshensyn, og delvis på bakgrunn 
av det som generelt er uttalt om aldersgrensen 
på 16 år i merknadende til utkastets § 7-4. 

Som det går fram av utkastets § 7-11, har 
utvalget valgt å legge sykepengegrunnlaget til 
grunn for beregningen av attføringspengene. 
Dette grunnlaget er vanligvis basert på den 
arbeidsinntekt vedkommende hadde på det 
tidspunkt han eller hun ble arbeidsufør. Det 
er derfor ikke behov for en slik særregel som 
i dag finnes i lovens § 11-6 nr. 3. 

Bestemmelser i den gjeldende lov som ikke er 
tatt med i utkastet 

Forholdet til avtalefestet pensjon 
Folketrygdloven § 5-6 bokstav b inneholder 

en bestemmelse om forholdet mellom attfø
ringspenger og avtalefestet pensjon med stats
tilskott. 

Bestemmelsene om avtalefestet pensjon ble 
tatt inn i folketrygdloven i forbindelse med 
vedtakelsen av lov 23. desember 1988 nr. 110 
om statstilskott til ordningen for avtalefestet 
pensjon. Bakgrunnen for denne loven og inn-
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holdet i den er nærmere omtalt i merknadene 
til utkastets§ 12-11. 

Folketrygdloven § 5-6 bokstav a lyder: 

«Attføringspenger faller bort: 
a) hvis den trygdede får rett til uførepensjon 

eller alderspensjon etter loven her eller 
avtalefestet pensjon med statstilskott.» 

Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i folke
trygdloven § 8-9 andre ledd og§ 10-10 andre 
ledd. 

I Ot.prp. nr. 15 for 1988-89 er disse bestem
melsene omtalt på side 14: 

«Etter § 2 første ledd bokstav f i utkastet til 

tilskottslov vil det ikke kunne ytes pensjon fra 
tilskottsberettiget ordning for så vidt gjelder 
tidsrom hvor det ytes attføringspenger, etter
lattepensjon eller uførepensjon fra folketryg
den. Denne bestemmelsen vil for så vidt ivare
ta alle hensyn til samordning når det gjelder 
disse ytelsene. Det foreslås likevel at man for 
ordens skyld tar inn i de relevante paragrafer 
i folketrygdloven bestemmelse om at ytelsene 
ikke kan gis for tidsrom med avtalefestet pen
sjon fra pensjonsordning som får statstilskott. 

Som det går fram av forarbeidene, er de nye 
bestemmelsene i§ 5-4 bokstav a ikke nødven
dige. De er derfor ikke tatt med i utkastet til 
kapittel 7. 
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KAPITTEL 8 

Overgangsstønad til enslig mor eller far 

OVERSIKT 
Bestemmelser om ytelser til enslig mor eller 

far .står i dag i folketrygdloven kapittel 10 og 
12. Folketrygdloven kapittel 10 omhandler 
ytelser til etterlatte, og da både etterlatte som 
bor sammen med barn og etterlatte som er 
alene. Lovens kapittel 12 omhandler ytelser 
til ugifte, skilte eller · separerte mødre eller 
fedre som er alene med barn. De nevnte kapit
lene regulerer både rett til ytelser til livsopp
hold og rett til ytelser som skal dekke be
stemte utgifter. 

Historikk 
Opprinnelig var det etterlattesituasjonen 

som samfunnet anså som stønadsberettigende. 
Den vanlige arbeidsfordeling i familien var 
tidligere at kvinnen var hjemmearbeidende, 
og at mannen var utearbeidende hovedforsør
ger. Når mannen i familien falt fra, oppstod 
det et stønadsbehov for den etterlatte kvin
nen. 

Loven om enkje- og morstrygd av 1964 
gjaldt for både enker og ugifte mødre. Denne 
loven ble inkorporert i folketrygdloven i 1966. 
Men bestemmelsene om etterlatte og ugifte 
ble tatt inn i hver sine kapitler i folketrygdlo
ven, og vilkårene for rett til ytelser var for
skjellig for de to persongruppene. Årsaken til 
det var at man betraktet ytelser til etterlatte 
som opparbeidede rettigheter, mens ytelser til 
ugifte i stor grad ble ansett som en form for 
sosialhjelp. 

Stønad til skilte og separerte ble innført ved 
midlertidig lov 17. desember 1971 nr. 119. Tid
ligere anså man den familierettslige forsør
gelse for å være tilstrekkelig. Etter loven om 
ektefellers formuesforhold har ektefeller fort
satt gjensidig forsørgelsesplikt etter separa
sjon og etter skilsmisse. Den ene ektefellen 
kan pålegges å betale underholdsbidrag til 
den andre. Skilte og separerte forsørgere som 
ikke fikk tilstrekkelig underholdsbidrag, var 
tidligere henvist til å søke stønad etter loven 
om sosial omsorg. Med økningen i antallet 
separasjoner og skilsmisser ble det behov for 
en egen stønadslov for separerte og ski:lte. I 
1981 ble stønadsloven inkorporert i folke
trygdloven kapittel 12. Samtidig ble det åpnet 
adgang til også å yte stønad til ugifte fedre. 

Gjeldende rett 
Til gjenlevende ektefelle og til gjenlevende 

fraskilt ektefelle kan det etter de gjeldende 
bestemmelser ytes to former for stønad til 
livsopphold, nemlig overgangsstønad, som er 
en midlertidig ytelse i en omstillingsperiode, 
og pensjon, som er en langtidsytelse. Se folke
trygdloven §§ 10-4 og 10-5. Dessuten ytes det 
etter § 10-11 barnepensjon til etterlatte barn. 
Etter§ 10-9 kan det også ytes overgangsstønad 
og pensjon til etterlatte familiepleiere. 

Til ugifte, skilte og separerte mødre eller 
fedre kan det bare ytes en midlertidig stønad 
- overgangsstønad. Se § 12-3 første ledd, som 
viser til § 10-4. 

Utvalgets forslag 
Ugifte, skilte og separerte har det til felles 

med etterlatte at de «mangler forsørger». I 
dagens samfunn er det stadig mer vanlig at 
kvinner har arbeid utenfor hjemmet. Når 
kvinnene er i stand til å forsørge seg selv, vil 
etterlattesituasjonen ikke lenger være den 
sentrale årsak som begrunner stønadsbehov. 
Utvalget mener derfor tiden nå er moden for 
at en kan flytte oppmerksomheten fra etterlat
tesituasjonen til omsorgssituasjonen. De som 
er alene om å ta seg av barn, bør etter utval
gets mening sikres ressurser av samfunnet, 
slik at de kan ta seg av barna på en forsvarlig 
måte. Det bør derfor ikke legges vekt på årsa
ken til at man er alene med barn, og ytelsene 
bør være de samme for alle enslige mødre og 
fedre. 

Bestemmelsene i utkastets kapittel 8 vil 
sikre alle aleneforeldre en garantert min
steinntekt. Etterlatte som har rett til pensjon 
etter utkastets kapittel 11, vil få adgang til å 
velge ytelse. 

Kapittel 8 skal bare omhandle stønad til 
livsopphold i en omstillingsperiode for perso
ner som har aleneomsorg for barn. Det er der
for bare bestemmelsene om overgangsstønad 
som blir tatt inn i dette kapitlet. Når det gjel
der etterlatte, vil kapitlet bare omfatte over
gangsstønad til etterlatte som har barn med 
den avdøde, etterlatte som har omsorg for den 
avdødes barn, og gjenlevende som har sær
kullsbarn. Pensjon til gjenlevende ektefelle 
og barn vil bli behandlet i utkastets kapittel 
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11, mens reglene om stønad som skal dekke 
bestemte utgifter, vil bli tatt inn i utkastets 
kapittel 15. 

Utvalget har begrenset personkretsen i ka
pittel 8 til å omfatte medlemmer som har ale
neomsorg for barn. Det er lagt særlig vekt på 
at' det er ansvar for barn som er årsaken til 
stønadsbehovet. Bestemmelsene om stønad til 
enslige mødre og fedre etter folketrygdloven 
kapittel 12 bygger i hovedsak på reglene om 
stønad til etterlatte. 
. Utvalget foreslår et eget kapittel - kapittel 9 

- om overgangsstønad til familiepleiere. Over
gangsstønad etter utkastets kapittel 9 skal 
kunne ytes helt fram til pensjonsalderen, og 
det blir derfor ikke aktuelt med bestemmelser 
om etterlattepensjon til denne persongrup
pen. Bestemmelsene om utdanningsstønad til 
etterlatte familiepleiere er tatt inn i utkastets 
kapittel 15. 

Bestemmelsene om beregning av over
gangsstønad er i dag ulike for etterlatte etter 
kapittel 10 og enslige forsørgere etter kapittel 
12. Etterlatte har rett til en tilleggsytelse som 
svarer til tilleggspensjon på grunnlag av den 
avdødes pensjonspoeng. Utvalget foreslår å 
sløyfe denne tilleggsytelsen til overgangsstø
nad til · etterlatte, slik at bestemmelsene om 
beregning av overgangsstønad blir de samme 
for hele persongruppen i utkastets kapittel 8. 
Dette innebærer en vesentlig lovteknisk for
enkling. Forslaget vil imidlertid ikke medføre 
vesentlige materielle endringer, da tilleggs
pensjonen blir opprettholdt ved etterlattepen
sjoneringen etter utkastets kapittel 11. 

Utvalget foreslår å inkorporere bestemmel
sene om særtillegget i folketrygdloven. Vi vi
ser til utkastets §§ 3-17 og 8-6. 

I dag ytes det ikke kompensasjonstillegg til 
overgangsstønad til enslige forsørgere etter 
kapittel 12. Utvalget vil foreslå at kompensa
sjonstillegget sløyfes i hele trygdesystemet, 
og at særtillegget i stedet heves. Vi viser til 
merknadene til utkastets kapittel 3. 

Institusjonsopphold 
Det finnes ingen særregler i folketrygdloven 

kapittel 12 om institusjonsopphold. I lovens § 
10-5 nr. 4 er det en henvisning til lovens§ 7-9 
om institusjonsopphold, som gjelder både ved 
opphold i helseinstitusjon og ved opphold i 
fengsel. Bestemmelsene gjelder ved opphold 
i helseinstitusjon der det offentlige yter fri kur 
og pleie i medhold av folketrygdloven eller 
en annen lov. Etter disse bestemmelsene re
duseres ytelser til livsopphold fra og med den 
andre kalendermåneden etter den måneden 
forpleiningen tok til. Den stønadsberettigede 
får da utbetalt 25 prosent av grunnbeløpet og 
10 prosent av tilleggspensjonen eller særtil-

legget. Dersom den etterlatte forsørger barn, 
blir barnepensjonen til barnet beregnet som 
om begge foreldrene var døde. 

Det er i dag ikke fastsatt særregler for over
gangsstønad til enslige forsørgere som opp
holder seg i institusjon. I slike tilfeller må det 
foretas en konkret vurdering om vilkårene i 
kapittel 12 er oppfylt. 

Det går fram av Rikstrygdeverkets rund
skriv Kom. 12-00, side 44, at det i praksis tas 
utgangspunkt i at en ugift, skilt eller separert 
forsørger som på innleggelsestidspunktet selv 
hadde omsorgen for barnet, fortsatt må anses 
for å ha omsorgen for det selv om andre tar 
hånd om det mens forsørgeren er på institu
sjon. Dersom barnevernsnemda overtar om
sorgen for barnet, er forsørgeren ikke beretti
get til stønad under institusjonsoppholdet. Det 
samme gjelder dersom den andre av barnets 
foreldre overtar omsorgen. 

Dersom andre overtar omsorgen for barnet, 
er hovedreglen at stønaden skal falle bort. Det 
er 1.midlertid på det rene at vedkommende 
ofte vil ha faste utgifter, f.eks. til bolig, under 
institusjonsoppholdet. Om stønaden faller 
bort, vil det kunne gå ut over barnets tarv 
dersom vedkommende igjen overtar omsor
gen ved utskrivningen. 

Utvalget har drøftet om det er nødvendig 
med en særbestemmelse om opphold i institu
sjon i utkastets kapittel 8. Det avgjørende for 
rett til ytelser etter utkastets kapittel 8 under 
opphold i institusjon blir om vilkårene i loven 
ellers er oppfylt. Det vil si om vedkommende 
under institusjonsoppholdet fortsatt kan anses 
for å ha aleneomsorgen for barnet. Utvalget 
er derfor kommet til at det ikke er nødvendig 
å ha en egen bestemmelse om overgangsstø
nad under institusjonsopphold. 

Utkastets§ 8-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønaden er å 

dekke utgifter til livsopphold for medlemmer 
som har aleneomsorg for barn, og som midler
tidig ikke kan forsørge seg selv ved eget ar
beid. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til overgangsstønad står i 

§§ 8-2 til 8-5 
- beregning av overgangsstønaden står i ' 

§§ 8-6 til 8-8 
- forholdet til andre folketrygdytelser står .i 

§ 8-9. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
Utkastets første ledd angir formålet med 

stønaden. Hovedformålet med denne form for 
overgangsstønad er å gi ytelser til medlemmer 
som er enslige mødre eller fedre, og som mid-
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lertidig er ute av stand til å forsørge seg selv 
ved egen arbeidsinntekt. 

Utvalget har vurdert om det i formålspara
grafen bør angis at den manglende evne til å 
skaffe seg arbeidsinntekt må skyldes tilsyn 
med barn. Vi har imidlertid kommet til at inn
ledningsbestemmelsen ikke behøver å formu
leres så presist, og at den foreslåtte teksten 

, gir god nok informasjon. I utkastets § 8-4 har 
vi tatt inn en personkretsbestemmelse. I ut
kastets § 8-5, som omhandler de forskjellige 
stønadssituasjonene, er det blant annet tatt 
inn et vilkår om årsakssammenheng mellom 
manglende inntektsevne og tilsyn med barn. 

Utvalget har i stor utstrekning bygd på be
stemmelsene og formuleringene fra den gjeld
ende lovs kapittel 12. I merknadene til utkas
tets kapittel 8 blir derfor i hovedsak bare 
gjeldende rett etter folketrygdloven kapittel 
12 omtalt. Bestemmelsene i lovens kapittel 10 
blir omtalt i merknadene til utkastets kapittel 
11 om etterlattepensjon. 

Utkastets kapittel 8 skal bare gjelde for 
medlemmer som er alene om den daglige 
omsorgen for barn. Visse personer som i dag 
har rett til overgangsstønad etter lovens kapit
tel 10, vil således falle utenfor utvalgets for
slag. Dette er personer som etter de gjeldende 
bestemmelser ikke har rett til etterlattepen
sjon, m~n utelukkende har rett til overgangs
stønad, nemlig etterlatte som hadde vært gift 
med den avdøde i mindre enn fem år, og som 
ikke har barn med den avdøde og heller ikke 
har omsorg for den avdødes barn. Denne per
songruppen blir omtalt i utkastets kapittel 11 
om etterlattepensjon. 

Utvalget har brukt uttrykksmåten «har ale
neomsorg for barn», som svarer til formulerin
gen «er alene om omsorgen for barn» i den 
gjeldende lovs§ 12-1 første ledd. Ofte er disse 
personene blitt kalt «enslige forsørgere», men 
utvalget finner denne benevnelsen lite dekk
ende. Barn av aleneforeldre mottar enten bar
nebidrag, bidragsforskott eller barnepensjon, 
og mor eller far er således ikke alene om for
sørgelsen. Derimot er de alene om den daglige 
omsorgen. Utvalget er derfor kommet til at 
stønadssituasjonen for disse personene best 
kan betegnes som «aleneomsorg for barn», og 
at personene bør betegnes enten som «med
lem med aleneomsorg for barn» eller som 
«enslig mor eller far». Den sistnevnte beteg
nelsen er enklere. 

Personer som har aleneomsorg for barn, er 
separerte, skilte eller ugifte mødre og fedre 
som er alene om den daglige omsorgen for 
barn. Ved separasjon eller skilsmisse må det 
avgjøres hvem av foreldrene barnet skal bo 
sammen med til daglig, altså hvem som skal 
ha den daglige omsorgen. Begrepet omsorg 

er her ment å ha samme juridiske innhold som 
uttrykksmåten «bu saman med fast», som nyt
tes i barneloven §§ 34 og 35. 

Utvalget har unngått å bruke formuleringen 
«omsorg for barn», da ordet «omsorg» er upre
sist og også brukes om den som har tilsyn 
med barnet. Omsorgsbegrepet er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 8-5 om 
stønadssituasjonene. 

I utkastets første ledd slås det videre fast at 
kapitlet bare omfatter medlemmer i trygden. 
I dag gjelder det ikke et absolutt krav om at 
vedkommende må være trygdet. Loven bru
ker riktignok betegnelsen «trygdet» i § 12-1 
bokstav a, men det har ikke noen selvstendig 
betydning. Etter dispensasjonsforskriftene til 
kapittel 12 kan det gjøres unntak fra bestem
melsene om bosted og opphold i Norge for 
personer som ikke er trygdet. Se § 3 i forskrif
ter fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 
12-1 tredje ledd. I folketrygdloven§ 1-5 presi
seres det at ytelser også kan gis til den som 
ikke er trygdet når vilkårene i§ 12-1 fravikes. 
Utvalgets forslag innebærer således en mate
riell endring, siden det er et vilkår for ytelser 
etter utkastets kapittel 8 at vedkommende er 
medlem i trygden. 

Utvalget har brukt begrepet barn som et 
samlebegrep. I praksis menes det med barn 
egne barn og adoptivbarn, og i visse tilfeller 
fosterbarn. Etter den midlertidige stønadslo
ven av 17. desember 1971 ble det ytt stønad 
ved omsorg for fosterbarn som forsørgeren 
varig hadde tatt omsorgen for før separasjonen 
eller skilsmissen. I forbindelse med inkorpo
reringen av stønadsloven i folketrygdloven i 
1981 uttalte departementet i Ot.prp. nr. 4 for 
1979-80 at en antok at stønad fortsatt burde 
gis for fosterbarn. 

Utvalget har definert barn i utkastets§ 3-20. 
Definisjonen omfatter bare egne barn og adop
tivbarn. Utvalget foreslår av forenklingshen
syn at omsorg for fosterbarn ikke skal kvalifi
sere til stønad. Rikstrygdeverket opplyser at 
det meget sjelden blir gitt overgangsstønad til 
personer som har omsorg for fosterbarn. I 
denne sammenheng vil utvalget peke på ad
gangen for fosterforeldre til å få fostergodtgjø
relse. 

Utkastets andre ledd har en innholdsforteg
nelse over hvor i kapitlet de ulike bestemmel
ser er å finne. 

Utkastets § 8-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at vedkommende har vært medlem i trygden 
i minst ett år umiddelbart før hun eller han 
setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se§ 3-21) som er medlemmer i trygden. 
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Merknader 
Bestemmelser om forutgående trygdetid er 

i dag å finne i lovens § 10-1 første ledd bok
stav b, og i § 7 i forskrifter fastsatt ved konge
lig resolusjon den 26. mai 1978 med hjemmel 
i lovens § 10-1 tredje ledd. Videre er lovens 
bestemmelser om forutgående trygdetid å 
finne i lovens § 12-1 første ledd bokstav b, og 
i §§ 4 og 5 i forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 18. desember 1981 med hjem
mel i lovens § 12-1 tredje ledd. 

Folketrygdloven § 10-1 og § 12-1 er endret 
ved lov 16. juni 1989 nr. 84 og lov 15. desem
ber 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt anled
ning til å innarbeide disse endringene. 

Gjeldende rett 
Både for gjenlevende ektefelle og for andre 

enslige forsørgere kreves det i utgangspunktet 
tre års sammenhengende trygdetid umiddel
bart før krav om ytelser settes fram. Dette 
følger av folketrygdloven § 10-1 første ledd 
bokstavbog§ 12-1 første ledd bokstav b. 

Folketrygdloven § 10-1 første ledd lyder: 

«Gjenlevende ektefelle som er yngre enn 67 
år har rett til ytelser som nevnt i § 10-2 til § 
10-5 hvis 
a . ... 
b . vedkommende har vært trygdet minst tre 

år umiddelbart før krav om ytelser settes 
fram eller avdøde var trygdet minst tre · år 
umiddelbart før sin død.» 

Folketrygdloven § 12-1 første ledd lyder: 

«Rett til ytelser etter dette kapittel har ugift, 
skilt eller separert mor eller far som er alene 
om omsorgen for barn, dersom 
a. 
b. vedkommende har vært trygdet i minst tre 

år umiddelbart før krav om ytelser settes 
fram.» 

Etter dette kreves det tre års trygdetid før 
krav om ytelse settes fram. For gjenlevende 
ektefelle kan også den avdøde ektefellens 
trygdetid legges til grunn. Vi viser til den 
gjeldende lovs § 10-1 første ledd bokstav b . 
Det er altså tilstrekkelig at den avdøde har tre 
års trygdetid før dødsfallet. 

Ved kongelig resolusjon av 18. desember 
1981 er det fastsatt forskrifter om blant annet 
fravikelse · av vilkåret om forutgående trygde
tid for enslige forsørgere som kommer inn 
under folketrygdloven kapittel 12. Etter for
skriftenes § 4 skal vilkåret om forutgående 
trygdetid ikke gjøres gjeldende for uten
landske flyktninger i Norge. Det samme gjel
der for søkere som tidligere har hatt langvarig 
tilknytning til Norge av trygdemessig betyd
ning, og som blir trygdet igjen etter et av
brudd på mindre eim 10 år. 

Forskriftenes § 4 lyder: 

«Vilkåret om forutgående trygdetid skal 
ikke gjøres gjeldende for utenlandske flykt
ninger i riket. Det samme gjelder for søkere 
som tidligere har hatt langvarig tilknytning til 
riket av trygdemessig betydning og som blir 
trygdet igjen etter av6rudd kortere enn 10 år.» 

Videre kan vilkåret fravikes etter forskrifte
nes § 5 når særlige grunner gjør det rimelig. 
Ved vurderingen skal det ifølge forskriftene 
legges særlig vekt på om stønadstilfellet opp
stod mens søkeren var trygdet, og om søkeren 
tidligere har hatt tilknytning til Norge av tryg
demessig betydning. Videre skal det legges 
vekt på om søkeren hadde spesielle grunner 
for å komme til Norge utover det åta arbeid 
eller utdanning. Dersom søkeren ikke var 
trygdet da stønadstilfellet oppstod, kan tryg
detidsvilkårene bare fravikes dersom ved
kommende tidligere har hatt tilknytning til 
Norge. 

Forskriftenes § 5 lyder: 
«I tilfelle som ikke er nevnt i § 4 kan vilkå

ret om forutgående trygdetid fravikes når sær
lige grunner gjør det rimelig. Ved vurderingen 
legges det særlig vekt på om stønadstilfellet 
oppsto mens søkeren var trygdet og om søke
ren tidligere har hatt tilknytning til Norge av 
trygdemessig betydning. Videre legges det 
vekt på om søkeren hadde spesielle grunner 
for å komme til Norge utover åta arbeid eller 
utdanning. Var søkeren ikke trygdet da stø~ 
'nadstilfellet oppsto, kan trygdetidsvilkåret 
bare fravikes dersom vedkommende tidligere 
har hatt tilknytning til Norge som nevnt.» 

Med hjemmel i§ 10-1 tredje ledd er det gitt 
lignende forskrifter for gjenlevende ektefelle. 
Se merknadene til utkastets § 11-2. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene om trygdetid er kompli

serte. Utvalget vil foreslå å forenkle disse be
stemmelsene ved å oppheve dispensasjonsad
gangen og begrense kravet om forutgående 
trygdetid til ett år. 

I utkastets første ledd har vi erstattet formu
leringen «har vært trygdet» (se lovens §§ 10-l 
og 12-1) med «har vært medlem i trygden», 
slik som ellers i utkastet. Trygdetiden brukes 
i utkastet bare som en beregningsfaktor ved 
utregning av ytelser til livsopphold. Vi viser 
til utkastets § 3-14. 

Utkastet svarer til utvalgets forslag om krav 
til forutgående medlemskap når . det gjelder 
overgangsstønad ved sykdom i kapittel 7. Til 
gjengjeld for nedkortingen av kravet til forut
gående medlemskap foreslår utvalget at ad
gangen til dispensasjon fra kravet faller bort. 
Forslaget innebærer en materiell endring, 
men det vil neppe få stor praktisk og økono
misk betydning, da dispensasjonspraksis i dag 
er meget liberal. Når det gjelder stønad til 
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enslige mødre og fedre etter lovens kapittel 
12, dispenseres det nesten alltid for enslige 
mødre som kommer hjem som skilte eller se
parerte etter ekteskap i utlandet. 

Det er få land utenom Norge som har en 
egen stønadsordning for enslige mødre og 
fedre. Utvalget har derfor vurdert om forsla
get om å lempe på kravet til forutgående med
lemskap vil medføre økte utgifter for trygden 
ved at flere utlendinger blir stønadsberetti
gede. Innvandringsstoppen forhindrer imid
lertid at personer som ikke har noen tilknyt
ning til Norge, kommer hit. Videre settes det 
alltid som vilkår for oppholdstillatelse at søke
ren kan forsørge seg selv eller vil bli forsørget 
under oppholdet i Norge. 

Utvalget foreslår at bare søkerens eget med
lemskap skal kunne legges til grunn. Dette 
kapitlet vil da ikke gi avledede rettigheter. 
Slike rettigheter vil bli behandlet i utkastets 
kapittel 11 om etterlattepensjon. Utvalget fin
ner ikke dette betenkelig, siden kravet til for
utgående medlemskap er satt ned fra tre til 
ett år. 

I utkastets andre ledd er det gjort unntak 
fra kravet om forutgående medlemskap for 
flyktninger som er medlemmer i trygden. 
Bestemmelsen svarer til § 4 i de gjeldende 
forskrifter, som er fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 18. desember 1981 med hjemmel i 
lovens § 12-1 tredje ledd. 

Utkastets § 8-3 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder likevel over
gangsstønaden. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem som 
tar nødvendig utdanning i utlandet, få over
gangsstønad i opptil tre år. 

Merknader 
Kravet om at den etterlatte eller den enslige 

mor eller far må oppholde seg i Norge for å 
få stønad, står i dag i folketrygdloven § 10-1 
første ledd bokstav a og § 12-1 første ledd 
bokstava. I §§ 2 og 3 i forskrifter fastsatt med 
hjemmel i folketrygdloven § 12-1 første ledd 
bokstav a er det gitt bestemmelser om dispen
sasjon fra kravene om bosted og opphold i 
Norge. 

Folketrygdloven § 10-1 og § 12-1 er endret 
ved lov 16. juni 1989 nr. 84 og lov 15. desem
ber 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt anled
ning til å innarbeide disse endringene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-1 første ledd lyder: 

«Gjenlevende ektefelle som er yngre enn 67 
år har rett til ytelser som nevnt i § 10-2 til § 
10-5 hvis 
a. vedkommende oppholder seg i riket, og 
b .... » 

Bestemmelsen er omtalt i merknadene til 
utkastets § 11-3. 

Folketrygdloven § 12-1 første ledd lyder: 

«Rett til ytelser etter dette kapittel har ugift, 
skilt eller separert mor eller far som er alene 
om omsorgen for barn, dersom 
a. trygdede og barnet eller barna er bosatt i 

riket og oppholder seg her, og 
b .... » 

Etter lovens § 12 første ledd bokstav a er 
det i tillegg til oppholdskravet også krav om 
bosted i landet. Det kreves at både søkeren 
og barnet fyller kravene om opphold og bo
sted. 

For rett til ytelser til livsopphold etter folke
trygdloven er det etter hovedregelen tilstrek
kelig at søkeren oppholder seg i Norge. Det 
gjelder vanligvis ikke noe krav om at ved
kommende også skal ha bosted her i landet. 
Se folketrygdloven § 5-1 første ledd bokstav 
a om ytelser under attføring, § 8-1 første ledd 
bokstav a om uførepensjon og § 10-1 første 
ledd bokstav a om ytelser til etterlatte. I disse 
bestemmelsene kreves det bare opphold i 
Norge. 

Opprinnelig hadde ka,pittel 12 foruten kra
vet om forutgående trygdetid bare krav om 
at den ugifte mor skulle være bosatt i Norge. 
Vi viser til Ot.prp. nr. 17 for 1965·66, side 115, 
utkast til § 12-1: «Rett til ytelser etter dette 
kapittel har ugift mor som er bosatt i riket og 
som har vært trygdet de tre siste årene før 
krav om ytelser settes fram.» Loven inneholdt 
intet krav om opphold i Norge. Dette innebar 
at personer som var utenlands i så kort tid at 
de fortsatt ble ansett for å være bosatt her, 
fikk beholde stønaden under utenlandsopp
holdet. Loven inneholdt ikke bestemmelser 
om dispensasjon fra kravet om bosetting. Men 
det var det neppe behov for, i og med at man 
kunne oppholde seg en tid i utlandet og fort
satt anses som bosatt i Norge. 

Endring kom ved lov 23. juni 1972 nr. 68. 
Vi viser til Ot.prp. nr. 53 for 1971-72. Kravet 
om opphold i Norge ble da tatt inn i kapittel 
12. Det ble i proposisjonen pekt på at en per
son ble ansett for å være bosatt her i landet, 
selv ved langvarige opphold i utlandet, og at 
det i slike tilfeller som regel ikke var rimelig 
å yte stønad etter kapittel 12. Videre ble det 
satt som vilkår for rett til ytelser etter kapittel 
12 at også barnet hadde bosted og opphold i 
Norge. 

. Kravet om opphold her ble altså bevisst inn-
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ført som en innskjerping i tillegg til kravet om 
bosted i Norge. Begge krav har betydning i 
og med at en person kan anses som bosatt i 
Norge uten .å oppholde seg her, og omvendt. 

Kravet om å være bosatt her i landet bør ses 
i sammenheng med kravet om å være tryg
det. Etter gjeldende rett er i utgangspunktet 
enhver som er bosatt i Norge medlem av tryg
den - trygdet. Folketrygdloven § 1-2 nr. 1 
første ledd lyder: «Enhver som er bosatt i ri
ket er trygdet etter denne lov.» 

For å anses som bosatt i Norge må man ha 
til hensikt å oppholde seg i landet i mer enn 
12 måneder. Dersom man er bosatt her og rei
ser utenlands, anses man fortsatt som bosatt 
her dersom utenlandsoppholdet ikke skal vare 
mer enn ett år. 

Det er også mulighet for å være trygdet uten 
å være bosatt i Norge, enten som arbeidstaker 
her i landet, se lovens § 1-2 første ledd nr. 1 
bokstav a, eller som pliktig trygdet i utlandet 
etter bestemmelsene i lovens§ 1-2 første ledd 
bokstavene b til d, eller som frivillig trygdet 
i utlandet etter forskrifter fastsatt med hjem
mel i lovens § 1-4 bokstav b. Se for øvrig 
merknadene til utkastets kapittel 2 om med 0 

lemskap. 
I folketrygdloven § 12-1 siste ledd er det 

hjemmel til å fastsette forskrifter om dispen
sasjon fra vilkårene om bosted og opphold i 
Norge. Slike forskrifter er gitt ved kongelig 
resolusjon den 18 desember 1981. 

Fravikelse av vilkårene om bosted og opp
hold i Norge er omtalt i forskriftenes §§ 2 og 
3. Bestemmelsene i § 2 gjelder bare for perso
ner som er trygdet med rett til ytelser etter . 
folketrygdloven kapittel 12, mens § 3 også 
gjelder for personer som ikke er trygdet. 

Forskriftenes § 2 lyder: 

«For enslig forsørger som er trygdet med 
rett til ytelser etter folketrygdlovens kapittel 
12 (i det følgende bare kalt «trygdet») gjelder 
følgende unntak fra bosteds- og oppholdsvil
kårene: 
a. Oppholdsvilkåret gjelder ikke under uten

landsopphold som ikke varer lenger enn 6 
måneder, regnet fra utreisedagen. 

b. Bosteds- og oppholdsvilkår. ene gjelder ikke 
ved utenlandsopphold som skyldes søkers 
arbeid for norsk arbeidsgiver. Det samme 
gjelder for søker som tar utdanning med 
betydning for vedkommendes ervervs
muligheter, og utdanningen enten ikke kan 
gis i Norge eller det er hensiktsmessig at 
søkeren tar den i utlandet. 

C ••.. ». 

Etter forskriftenes § 2 gjøres det unntak fra 
oppholdsvilkåret for trygdet enslig forsørger 
under utenlandsopphold som ikke varer len
ger enn 6 måneder regnet fra utreisedagen. 
Videre gjelder ikke bosteds- og oppholdsvil
kårene ved utenlandsopphold som skyldes 

søkerens arbeid for en norsk arbeidsgiver. Det 
samme gjelder for en søker som tar utdanning 
av betydning for vedkommendes ervervs
muligheter, når utdanningen enten ikke kan 
gis i Norge eller det er hensiktsmessig at søke
ren tar den i utlandet. 

Forskriftenes § 3 lyder: 

«I tilfeller som ikke er nevnt i § 2 kan vilkå
rene om bosted og opphold i riket fravikes ved 
utenlandsopphold av begrenset varighet. Ved 
vurderingen skal det legges særlig vekt på 
forsørgerens trygdemessige tilknytning til 
Norge, om stønadstilfellet Of;>psto mens ved
kommende var trygdet og pa hensikten med 
utenlandsoppholdet, (arbeid, utdanning, hel
semessige forhold). Dispensasjon kan bare gis 
for inntil 3 år om gangen.» 

Etter forskriftenes § 3 kan oppholds- og 
bostedsvilkårene fravikes i andre tilfeller ved 
utenlandsopphold av begrenset varighet, og 
selv om søkeren ikke er trygdet under uten
landsoppholdet. 

V ed vurderingen av om dispensasjon skal 
gis, skal det legges vekt på den enslige forsør
gerens tilknytning til Norge, på om stønadstil
fellet oppstod mens vedkommende var tryg
det, og på hensikten med utenlandsoppholdet 
(arbeid, utdanning, helsemessige forhold). 
Dispensasjon kan etter forskriftene bare gis 
for opptil tre år om gangen. 

Utvalgets forslag 
Utkastet inneholder hovedregelen om opp

hold i Norge, og presiserer i hvilke situasjoner 
det gjøres unntak fra oppholdskravet. Vi har 
derfor kalt bestemmelsen «Opphold i Norge/ 
i utlandet». 

Av forenklingshensyn vil utvalget sløyfe 
kravet om bosted i Norge, slik at inngangsvil
kårene for rett til overgangsstønad til enslig 
mor eller far blir de samme som for rett til 
ytelser til livsopphold etter de andre kapitlene 
i folketrygdloven. Utvalget finner det .ikke ri
melig at det skal gjelde strengere bestemmel
ser for denne stønadstypen enn for andre stø
nader. 

Utkastets første ledd presiserer at medlem
met må oppholde seg i Norge for å få rett til 
overgangsstønad. Forslaget innebærer en liten 
materiell endring ved at bostedskravet er sløy
fet. Men vi antar at den neppe vil få stor be
tydning, da man i dag dispenserer fra bosteds.
vilkåret, også for personer som ikke er tryg
det. Som det går fram av utkastets§ 8-1, fore
slår utvalget at det skal gjelde et ufravikelig 
krav om at vedkommende må være medlem 
i trygden for å få rettigheter som enslig mor 
eller far. 

Utvalgets forslag innebærer at personer som 
er medlemmer i trygden uten å være bosatt i 
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Norge, kommer inn under kapitlet. Det gjel
der for eksempel personer som er frivillige 
medlemmer og bosatt i utlandet, og personer 
som er medlemmer som arbeidstakere i Norge 
uten å være bosatt her. De sistnevnte perso
nene er ikke av praktisk interesse når det gjel
der overgangsstønad, da det kreves forutgå
ende medlemskap for rett til denne stønaden. 
Utvalget finner det ikke urimeJig at også disse 
personene skal omfattes av dette kapitlet. For 
å få rett til stønad må de imidlertid enten opp
holde seg i Norge eller falle inn under en av 
unntaksbestemmelsene i utkastets § 8-3 andre 
ledd. 

Utkastets andre og tredje ledd gjør unntak 
fra oppholdsvilkåret, og bygger i hovedsak på 
de ovennevnte forskrifters § 2. · 

Utkastets andre ledd gjelder kortere uten
landsopphold. I disse tilfellene er medlemmet 
fortsatt bosatt i Norge og beholder stønaden 
uten å måtte søke om det. Utvalget forutsetter 
således at den enslige mor eller far fortsatt 
skal få utbetalt stønad under slike utenlands
opphold. Det dreier seg her om ferieopphold 
og lignende. Bestemmelsen skal gjelde selv 
om barnet ikke er med på utenlandsturen. 

Utkastets tredje ledd omhandler lengre 
utenlandsopphold. Det skal bare kunne ytes 
stønad under nødvendig utdanning i utlandet. 
Dette er stort sett en presisering av gjeldende . 
rett. I dag ytes det stønad under utdanning i 
utlandet selv om barnet oppholder seg i 
Norge, f.eks. hos besteforeldre. Utvalget har 
presisert i utkastets § 8-5 at det skal være et 
vilkår for rett til stønad at den enslige mor 
eller far bor sammen med barnet. Det er forut
satt at kravet også skal gjelde under uten
landsopphold. Utvalget ser det slik at over
gangsstønaden ikke skal være en stønad til 
selve forsørgelsen av barnet, men den skal 
være en kompensasjon for manglende evne 
til å skaffe seg arbeidsinntekt for personer 
som har den daglige omsorgen for barnet. 
Barnetrygd, underholdsbidrag, • bidragsfor
skott og barnepensjon er ytelser som skal bru
kes til forsørgelsen av barnet. Dersom den 
enslige mor eller far ikke har barnet hos seg 
til daglig, vil de ikke være i noen annen situa
sjon enn andre studenter. 

Bestemmelsen i utkastets tredje ledd er for
mulert som en «kan-regel», og utvalget mener 
at trygdeetaten her skal ha kompetanse til å 
utøve skjønn. I motsetning til de situasjonene 
som dekkes av utkastets andre ledd, må med
lemmet søke om å få overgangsstønad etter 
tredje ledd. 

Den videre - mer skjønnsmessige - dispensa
sjonsadgangen i de gjeldende forskrifters § 3 
er ikke tatt med; Bestemmelsen der er i første 
rekke myntet på ikke-trygdede personer, og 

er derfor ikke lenger så aktuell når utvalget 
har foreslått at det skal gjelde et absolutt krav 
om medlemskap for rett til stønad etter dette 
kapitlet. 

Utkastets § 8-4 Enslig mor eller far 
For å, få, rett til overgangsstønad må, med

lemmet være enslig mor eller far. 
Medlemmet må, være ugift, separert, skilt 

eller gjenlevende ektefelle. Likestilt med sepa
rasjon er faktisk samlivsbrudd nar det er reist 
separasjons- eller skilsmissesak, og 
a) det er gått minst seks maneder siden saken 
ble reist, eller 
b) det er gått minst ett år siden samlivsbrud
det. 

Det ytes ikke overgangsstønad dersom med
lemmet bor i samme boligenhet som en person 
som hun eller han har barn med. 

En enslig mor kan nektes overgangsstønad 
hvis farskapet ikke er fastslått og hun bor i 
samme boligenhet som en mann som ikke kan 
utelukkes å være faren. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 12-1 første og 

andre ledd og til § 1 i forskrifter fastsatt av 
Sosialdepartementet den 26. august 1982 med 
hjemmel i lovens § 12-1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 12-1 første og andre ledd lyder: 

«Rett til ytelser etter dette kapittel har ugift, 
skilt eller separert mor eller far som er alene 
om omsorgen for barn, dersom 
a. trygdede og barnet eller barna er bosatt i 

riket og oppholder seg her, og 
b. vedkommende har vært trygdet i minst tre 

år umiddelbart før krav om ytelser settes 
fram. 

Når særlige grunner gjør det rimelig, kan 
faktisk samlivsbrudd lil<:estilles med separa
sjon. Departementet fastsetter nærmere for
skrifter.» 

Forskriftenes § 1 lyder: 

«Faktisk samlivsbrudd likestilles med sepa
rasjon dersom det er tatt opp sak om separa
sjon/skilsmisse og saken har pågått i minst 6 
måneder. Likestillingen gis virkning fra og 
med måneden etter at dette vilkåret er opp
fylt. 

Samlivsbrudd likestilles i alle tilfelle med 
separasjon fra og med måp.eden etter at brud
det har vart i ett år, forutsatt at sak om separa
sjon/skilsmisse er tatt opp innen den tid eller 
det foreligger spesielle forhold som har gjort 
dette vanskelig. Dersom det ikke foreligger 
slike spesielle forhold, og sak tas opp senere 
enn ett år etter samlivsbruddet, skjer likestil
ling tidligst fra og med måneden etter at sak 
tas opp. 

Sak om separasjon/skilsmisse anses tidligst 
tatt opp fra det tidspunkt det foreligger stev-
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ning for domstolene eller begjæring overfor 
fylkesmannen.» 

For å få· stønad etter folketrygdloven kapit
tel 12 må medlemmet både formelt og faktisk 
være alenemor eller alenefar. 

Den som ikke er eller har vært gift, har sta
tus som ugift. For at en søker skal anses som 
skilt, må det foreligge formell skilsmisse. For 
at en som er separert .skal få rett til stønad 
etter kapittel 12, må det etter hovedregelen 
foreligge en formell separasjon, dvs. en sepa
rasjon som er gitt ved bevilling av fylkesman
nen eller ved dom eller kjennelse av domsto
len, eller en midlertidig separasjon etter tvi
stemålsloven § 426. 

Når det gjelder utenlandske separasjoner og 
skilsmisser, må de som søker stønad etter ka
pittel 12 i dag få den utenlandske separasjo
nen eller skilsmissen godkjent av Justisdepar
tementet før Rikstrygdeverket vil behandle 
søknaden. Når det gjelder utenlandske separa-

. sjoner vurderer Justisdepartementet om sepa
rasjonen kan legges til grunn i en skilsmisse
sak i Norge. Ved vurderingen legges det vekt 
på om separasjonen er gitt av en kompetent 
myndighet etter det aktuelle lands lovgivning. 
Utenlandske skilsmisser vurderes mot norske 
bestemmelser om gjengifte. 

Etter§ 1 i de ovennevnte forskrifter likestil
les faktisk samlivsbrudd med separasjon der
som det er reist sak ved domstolene om sepa
rasjon/skilsmisse og det er gått minst seks 
måneder. Videre likestilles samlivsbrudd med 
separasjon etter at bruddet har vart i ett år, 
forutsatt at det er reist sak om separasjon/ 
skilsmisse innen den tid, eller det foreligger 
helt spesielle forhold som har gjort dette vans
kelig. 

Videre svarer utkastet til de gjeldende be
stemmelser om bortfall av retten til over
gangsstønad til enslig forsørger på grunn av 
inngåelse av ekteskap eller samboerforhold 
som i dag står i lovens § 12-4 første og andre 
ledd samt i forskrifter vedtatt ved kongelig 
resolusjon den 26. september 1980 med hjem
mel i lovens § 12-4 fjerde ledd. 

Lovens § 12-4 første og andre ledd lyder: 

«Retten til ytelser etter dette kapittel faller 
bort hvis trygdede inngår ekteskap. Det 
samme gjelder i den utstrekning vedkom
mende mottar stønad - bortsett fra barnepen
sjon - etter kapitlene 8, 10 eller 11 som svarer 
til stønad etter dette kapittel, eller mo!tar att-

. føringspenger i ventetid før uførepensJon kan 
tilstås. 

Rett til ytelser faller videre bort hvis en 
ugift mor lever sammen med barnefaren, eller 
en ugift far lever sammen med barnets mor, 
eller en skilt eller separert forsørger lever 
sammen med den vedkommende er skilt eller 
separert fra eller har barn med. Såfremt det 

ikke er kjent hvem som er far til barn. av en 
ugift mor kan det bestemmes at retten til ytel
ser skal falle bort hvis moren lever sammen 
med en mann som ikke kan utelukkes å være 
far til barnet.» 

Etter lovens § 12-4 med tilhørende forskrif
ter faller retten til overgangsstønad bort foru
ten ved inngåelse av ekteskap også dersom 
søkeren lever sammen med den andre av bar
nets foreldre, eller den vedkommende er skilt 
fra eller har barn sammen med. 

Dersom det ikke er kjent hvem som er bar
nefaren, kan det videre bestemmes at retten 
til ytelser etter kapittel 12 faller bort hvis bar
nemoren lever sammen med en mann som 
ikke kan utelukkes å være far til barnet. 

Forskriftenes §§ 2 og 3 har utfyllende be
stemmelser om dette. En mann kan utelukkes 
å være far dersom det er fastslått i rettskraftig 
dom eller forelegg at en annen er far til bar
net, eller at dette er skriftlig vedgått. Såfremt 
farskapet ikke er fastslått, eller det ikke er 
kjent hvem som er far til barnet, har ikke 
moren rett til overgangsstønad med mindre 
hun sannsynliggjør at den mannen som hun 
lever sammen med, ikke er faren til barnet. 

Forskriftene angir nærmere hva som menes 
med «å leve sammen med». Vedkommende 
anses for å leve sammen med den andre av 
barnets foreldre når 
a) vedkommende bor i samme leilighet eller 

hus som den andre parten, selv om de bor 
i hver sin del av leiligheten eller huset, 

b) partene vanligvis har felles bolig, selv om 
de - på samme måte som gifte par - midler
tidig kan bo atskilt, f.eks. på grunn av ar
beid, utdanning, sykdom eller militærtje
neste. 

Det er de faktiske boligforhold som er av
gjørende, ikke hvor partene er registrert bo
satt. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Denne paragrafen omhandler i hvilke situasjo
ner et medlem skal regnes som enslig mor 
eller far. 

I utkastets første ledd er det presisert at 
medlemmet må være enslig mor eller far. 
Bestemmelsen følger av den gjeldende lovs § 
12-1 første ledd. Som nevnt i merknadene til 
utkastets § 8-1 har vi erstattet uttrykket m9r 
eller far som er «alene om omsorgen for barn» 
med mor eller far som har «aleneomsorg for 
barn», eller «enslig mor eller far». Vi mener 
at «enslig mor eller far» er det enkleste uttryk
ket å bruke i paragrafen her. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 12-1 første og andre ledd og til§ 1 
i de ovennevnte forskrifter. 
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Utvalget har drøftet om retten til overgangs
stønad til enslig mor eller far skal knyttes til 
sivilstatus. Et alternativ kunne være å ta ut
gangspunkt i at alle som har aleneomsorg for 
barn faller inn under personkretsen, og presi
sere at det for gifte personers vedkommende 
kreves formell separasjon eller faktisk sam
livsbrudd av en viss varighet. Utvalget har ut 
fra informasjonshensyn beholdt det system en 
har i dag. Vi viser til framstillingen av gjeld
ende rett ovenfor. 

Utvalget foreslår videre å likestille faktisk 
samlivsbrudd med formell separasjon når det 
er reist sak for en domstol, og det er gått minst 
seks måneder siden saken ble reist, eller sam
livsbruddet har vart i minst ett år. Utvalget 
har vurdert om denne regelen burde tas bort 
av forenklingshensyn, men har kommet til at 
den bør tas med. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 12-4 andre ledd. Bestemmelsen i 
den gjeldende lov er konstruert som en bort
fallsbestemmelse. Utvalget mener at det rent 
lovteknisk er mer hensiktsmessig åta bestem
melsen inn i den paragrafen som avgrenser 
personkretsen enslig mor eller far. I realiteten 
er dette en definisjon av enslig mor eller far. 
Utvalget foreslår en liberalisering av de nå
gjeldende regler på to punkter. 

For det første foreslår utvalget å sløyfe be
stemmelsen i lovens § 12-4 andre ledd om at 
overgangsstønaden skal falle bort dersom den 
enslige forsørgeren lever sammen med den 
vedkommende tidligere er skilt fra. Dette er 
praktisk når ektefellene ikke har barn sam
men, men den ene av dem har, barn med en 
annen person. Utvalget mener det kan føre til 
urimelige resultater dersom et slikt forhold 
skal anses som bortfallsgrunn, da en tidligere 
ektefelle ikke har noen forsørgelsesplikt over
for stønadsmottakerens særkullsbarn. Forhol
det bør derfor komme i samme stilling som 
ethvert annet samboerforhold uten fellesbarn. 

For det andre mener utvalget at de någjeld
ende forskrifter om når noen anses for «å leve 
sammen med», kan gi uheldige resultater. 
Som nevnt ovenfor faller stønaden i dag bort 
dersom partene bor i samme boligblokk, selv 
om de bor i hver sin etasje. Denne strenge 
praksis kan føre til unødig dyre ordninger, og 
kan også gå ut over barnas tarv. Det vil ofte 
være enklere og/eller' rimeligere for den som 
flytter, å kjøpe seg leilighet i samme borett
slag eller å sørge for at det blir innredet to 
leiligheter i samme enebolig. Det avgjørende 
må etter utvalgets mening være om det er 
tale om to atskilte boligenheter med egen inn
gang og hvert sitt kjøkken og bad. Hvis dette 
er tilfellet, kan partene ikke sies «å leve sam
men», og stønaden bør derfor ikke falle bort. 

Utvalget foreslår derfor å bruke formulerin
gen «bor i samme boligenhet» i stedet for «le
ver sammen», som er et vagere uttrykk. Med 
samme boligenhet menes her samme leilighet 
eller hus. Men dersom de bor i hver sin 'del 
av huset med egen inngang og eget kjøkken 
og bad, eller i hver sin leilighet i samme bolig
blokk/leiegård, skal de ikke anses for å bo i 
samme boligenhet. 

En nærmere presisering av hva som menes 
med «boligenhet», bør gis i rundskriv. Hus
bankens bestemmelser om hva som anses som 
en boligenhet, vil her være en god veiledning. 

Det bør også presiseres i rundskriv i hvilke 
tilfeller partene skal anses for å bo sammen i 
folketrygdlovens forstand selv om de rent fak
tisk ikke bor i samme boligenhet. Dette gjel
der i de tilfeller partene bor atskilt på grunri 
av militærtjeneste, pendling eller lignende. 

Utkastets fjerde ledd svarer til lovens § 12-4 
andre ledd andre punktum med tilhørende 
forskrifter. I likhet med ellers i utkastet har 
vi erstattet «lever sammen med» med «bor i 
samme boligenhet». 

Bestemmelsen i lovens § 12-4 første ledd om 
at overgangsstønaden faller bort når den tryg
dede inngår ekteskap, dekkes av utkastets 
andre ledd, som blant annet stiller krav om 
at medlemmet må være ugift. 

De øvrige bortfallsgrunner som er nevnt i 
lovens § 12-4, blir behandlet i utkastets § 8-9 
om forholdet til andre ytelser til livsopphold 
etter folketrygdloven. 

Utkastets § 8-5 Stønadssituasjonene 
Overgangsstønad ytes til et medlem som har 

aleneomsorg for barn dersom 
a) medlemmet ikke kan skaffe seg arbeidsinn

tekt på grunn av tilsyn med et barn som 
ennå ikke har fullført tredje skoleår, 

b) barnet har fullført tredje skoleår, men 
trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er 
vanlig for barn i tredje skoleår, 

c) medlemmet ikke kan skaffe seg arbeidsinn
tekt på grunn av nødvendig utdanning, og 
barnet ikke har fullført tredje skoleår, 

d) medlemmet fyller vilkårene for rett til ut
danningsstønad, se § 15-6, eller 

e) medlemmet er i en omstillingsperiode i det 
første året etter at hun eller han ble alene 
med barn under 16 år. 

Til en enslig kvinne som skal ha barn, ytes 
det overgangsstønad i opptil to måneder før 
fødselen. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 12-3 

første og andre ledd. 
Folketrygdloven § 12-3 første og andre ledd 

er endret ved lov 16. juni 1989 nr. 84. Utval-
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get har ikke hatt anledning til å innarbeide 
disse endringene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 12-3 første og andre ledd 

lyder: 

«Til ugift, skilt eller separert mor eller far 
ytes stønad til barnetilsyn, stønad til utdan
nelse m.v. og overgangsstønad etter samme 
regler og på samme vilkår som gjenlevende 
ektefelle har etter bestemmelsene i § 10-2 til 
§ 10-4. . 

Enslig kvinne som er med barn, har rett til 
overgangsstønad også for tidsrom opp til to 
måneder før fødselen.» 

Bestemmelsene i utkastets kapittel 8 bygger 
stort sett på reglene om overgangsstønad til 
enslig mor eller far i folketrygdloven kapittel 
12, og utvalget vil i hovedsak nøye seg med å 
kommentere gjeldende rett etter dette kapit
let. Gjeldende rett etter folketrygdloven kapit
tel 10 vil bli omtalt i forbindelse med utkas
tets kapittel 11 om etterlattepensjon. 

Overgangsstønad til enslig mor eller far et
ter folketrygdloven kapittel 12 skal etter hen
visningen i§ 12-3 første ledd ytes etter samme 
bestemmelser og på samme vilkår som over
gangsstønad til gjenlevende ektefelle. Det er . 
§ 10-4 første ledd som er aktuell her. Bestem
melsen lyder: 

«Rett til overg-angsstønad har gjenlevende 
ektefelle som midlertidig er ute av stand til å 
forsørge seg selv ved eget arbeid, enten på 
grunn av omsorg for barn eller fordi ved
kommende først etter en omstillingstid og 
eventuelt utdannelsestid kan få høvelig ar
beid.» 

Kapittel 12 har også en bestemmelse i § 
12-4 tredje ledd om stansing av overgangsstø
nad når barnet når en slik alder at omsorgen 
for barnet ikke lenger er til hinder for at for
sørgeren er yrkesaktiv. Det er videre hjemmel 
i paragrafens fjerde ledd for Kongen til å fast
sette nærmere forskrifter om anvendelsen av 
bestemmelsen. Forskrifter er fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 29. august 1980. Forskrif
tenes § 1 omhandler overgangsstønad som gis 
fordi forsørgeren midlertidig er ute av stand 
til å forsørge seg selv på grunn av omsorg for 
barn. Slik stønad stanses når barnet er ferdig 
med tredje skoleår, med mindre barnet tren
ger tilsyn utover det som er vanlig for jevnal• 
drende. Stønaden stanses senest når barnet 
fyller 18 år. Forskriftenes § 1 lyder: 

«Overgangsstønad som gis fordi forsørgeren 
midlertidig er ute av stand til å forsørge seg 
selv på grunn av omsorg for barn, stanses når 
barnet er ferdig med det tredje skoleåret, der
som barnet da er blitt tilstrekkelig selvhjulpen 
med praktiske ting som påkledning, spising 

o.l. Barnet må også kunne klare seg på egen 
hånd utenfor skoletiden både i hjemmet og i 
miljøet der det må ferdes, innenfor rammen 
av det som regnes som en vanlig arbeidsdag. 

Dersom barnet trenger tilsyn ut over det 
som er vanlig for jevnaldrende etter det tids
punktet som er nevnt i første ledd, kan over
gangsstønad gis også ut over denne alders
grense, dog ilike ut over barnets fylte 18 år.» 

Forskriftenes §§ 2 og 3 omhandler hen
holdsvis stønad i en omstillingstid og stønad 
· under utdanning. Det sies her at stønaden 
skal stanses når barnet fyller 18 år. Forskrifte
nes § 2 og § 3 lyder: 

«§ 2 
Overgangsstønad som gis fordi forsørgeren 

først etter en omstillingstid etter separasjon, 
skilsmisse eller samlivsbrudd kan få høvelig 
arbeid, skal stanses senest når det y:ngste bar
net forsørgeren har omsorg for, fyller 18 år. 

§ 3 . 
Ytelser som gis under utdanning eller opp

læring, skal stanses når det yngste barnet for
sørgeren har omsorg for, fyller 18 år.» 

Etter Rikstrygdeverkets praksis legges ho
vedvekten på barnets alder. Dersom barnet 
ikke er ferdig med tredje skoleår, ytes det 
overgangsstønad, og man undersøker ikke om 
stønadsmottakeren er hjemmearbeidende og 
tar seg av barnet, eller om vedkommende stu
derer. Dersom vedkommende har arbeidsinn
tekt, blir overgangsstønaden redusert etter 
reglene om forventet ervervsinntekt. Når bar
net har nådd «aldersgrensen», ytes det stønad 
bare i særlige tilfeller. Det er for det første 
dersom barnet trenger tilsyn utover det som 
er nødvendig for barn som det automatisk ytes 
stønad for, dvs. barn i en alder opp til den de 
vanligvis har ved utgangen av tredje skoleår. 
Dessuten kan det ytes overgangsstønad i en 

, omstillingsperiode. Etter separasjon eller 
skilsmisse eller etter samlivsbrudd for sambo
ere kan det ytes overgangsstønad i opptil ett 
år i en omstillingsperiode. 

I helt spesielle tilfeller kan det ytes over
gangsstønad i en omstillingsperiode på opptil 
tre måneder etter at stønadsmottakeren ikke 
lenger har den daglige omsorgen for barnet, 
når overføringen av omsorgen kom plutselig 
og uventet. Dette gjelder for eksempel dersom 
barnet dør, eller dersom stønadsmottakeren 
uventet blir innlagt i helseinstitusjon og en 

I 
annen overtar omsorgen for barnet. Dersom 
faren overtar den daglige omsorgen for barnet 
mens moren er i helseinstitusjon og omsorgs
perioden ser ut til å vare i minst seks måne
der, kan det i visse tilfeller etter praksis ytes 
stønad til begge foreldrene på grunn av ett og 
samme barn. Dersom foreldrene i god tid på 
forhånd vet at det vil skje endring med hen-
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syn til omsorgen, skal det ikke kunne ytes 
overgangsstønad i en slik omstillingsperiode. 
Det forutsettes da at foreldrene har innrettet 
seg på endringen og derfor ikke trenger øko
nomisk støtte i denne forbindelse. 

Videre ytes det i visse tilfeller overgangsstø
rtad under utdanning. Men i utgangspunktet 
er det forutsatt at den enslige mor eller far 
skal ha fullført utdanningen før barnet har 
gått ut av tredje klasse. I de tilfeller der ved
kommende har rimelig grunn til ikke å ha 
fullført utdanningen innen dette tidspunktet, 
ytes det overgangsstønad for opptil tre sko
leår. Dette gjelder hvis det var barnets behov 
for tilsyn som forårsaket at den enslige mor 
eller far ikke kunne starte utdanningen tidli
gere, eller hvis barnet allerede hadde gått ut 
tredje skoleår da bruddet mellom foreldrene 
oppstod. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets utkast bygger stort sett på gjeld

ende rett etter folketrygdloven kapittel . 12 
med forskrifter, og Rikstrygdeverkets praksis. 

Utvalget foreslår å lovfeste årsakssammen
heng mellom den enslige mors eller fars 
manglende evne til å skaffe seg arbeidsinntekt 
og det at vedkommende må ta seg av barnet 
eller skaffe seg utdanning. I dag er det ikke 
krav om en slik årsakssammenheng i loven, 
men den følger av forskriftene og rundskri
vet. Utvalget vil peke på at det er et vanlig 
prinsipp i folketrygden at stønad til livsopp
hold skal gi den trygdede kompensasjon for 
en manglende evne til å skaffe seg arbeidsinn
tekt som skyldes nærmere angitte årsaker, f. 
eks. sykdom, skade eller lyte i folketrygdlo
ven kapittel 8 om uførepensjon. Vi mener att
føringshensynet kommer i bakgrunnen der
som den enslige mor eller far har en ubetinget 
rett til å være hjemme med barnet til det har 
nådd tiårsstadiet. 

I dag er det vanlig at · begge foreldrene er 
utearbeidene selv om de har barn under 10 
år. Mange barn har plass i barnehager. Ellers 
er det vanlig å nytte private tilsynsordninger 
for barn mens foreldrene er på arbeid. 

Selv om det er viktig at enslige foreldre får 
anledning til å ta seg av barnet hele dagen 
mens det er lite, er det også viktig at de blir 
satt i stand til å delta i arbeidslivet slik at de 
kan forsørge seg og barnet. Attføringstanken 
ble framhevet allerede i forarbeidene til loven 
om enkje- og morstrygd, se Ot.prp. nr. 34 for 
1963-64. 

I utkastets første ledd har utvalget angitt 
personkretsen til «medlem som har aleneom
sorg for barn». Etter folketrygdloven § 12-1 
er personkretsen angitt som «mor eller far som 
er alene om omsorgen for barn». Bestemme!" 

sen er gjengitt i merknadene til utkastets § 
8-2. 

Ordet «omsorg» er vagt, og brukes i dag i 
flere betydninger i folketrygdloven. Det bru
kes om den daglige omsorgen i juridisk for
stand, so:m et ledd i foreldreansvaret. Men det 
brukes også om den faktiske situasjonen, altså 
om stell og pass av barnet. Det er særlig i reg
lene om fødselspenger og om omsorgspenger 
ved adopsjon i den gjeldende lovs kapittel 3 
at ordet «omsorg» brukes i flere betydninger. 

Utvalget legger vekt på at det avgjørende 
for rett til overgangsstønad må være om ved
kommende har barn boende hos seg til daglig. 
Utvalgets forslag om å innføre begrepet alene
omsorg er ment å svare til den situasjon som 
er beskrevet i barneloven §§ 34 og 35, der det 
er tale om hvem barnet bor sammen med fast. 
Aleneomsorg skal ikke brukes om den situa
sjon at man rent faktisk tar seg av barnet hele 
tiden. Dette innebærer at en person kan ha 
aleneomsorg for et barn selv om barnet er hos 
dagmamma eller i barnehage i løpet av dagen. 

Det er i dag nokså vanlig at et barn etter en 
separasjon eller skilsmisse bor like mye hos 
begge foreldrene. Det vil si at foreldrene har 
delt omsorg. I slike tilfeller skal ingen av for
eldrene anses · som enslige foreldre med barn 
boende hos seg. En mor eller far skal bare 
anses for å ha aleneomsorg for barn i de tilfel
ler barnet bor vesentlig mer hos den ene av 
foreldrene enn hos den andre. Det må ses 
bort fra kortvarig atskillelse mellom barn og 
foreldre. Det tenkes her på ferier, vanlig be
søksrett, studieturer, sykehusopphold og lign
ende. 

Utkastets § 8-4 første ledd angir fem stø
nadssituasjoner som kvalifiserer til overgangs
stønad: 

Utkastets første ledd bokstav a svarer til 
lovens § 10-4 første ledd og til § 1 i forskrif
tene, og inneholder hovedregelen med visse 
modifikasjoner: Det ytes overgangsstønad der
som vedkommende enslige mor eller far er 
forhindret fra å skaffe seg arbeidsinntekt på 
grunn av tilsynet med barnet. Det er et vilkår 
at barnet ikke har avsluttet tredje skoleår. I 
praksis vil dette si at barnet som regel må 
være under ti år. Utvalget har brukt ordet «til
syn» for å framheve at det dreier seg om å ta 
seg av barnet. 

Utkastetsførste ledd bokstav b svarer til for
skriftenes § 1 andre ledd, og omhandler de 
særtilfeller der barnet trenger mer tilsyn enn 
det som er vanlig for barn som ikke har full
ført tredje skoleår. Formuleringen i utkastet 
bygger på Rikstrygdeverkets praksis. For
skriftene som omtaler barnets selvhjulpenhet, 
har en noen annen ordlyd enn utkastets. I for
skriftene brukes formuleringen «barn som 
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' trenger tilsyn ut over det som er vanlig for 
jevnaldrende». Det avgjørende her må imid-
1ertid være om barnet har nådd et slikt selv
hjulpenhetsnivå som er vanlig for barn i den 
alder som ubetinget medfører stønadsrett. 
Dersom et barn på 16 år er på samme selv
hjulpenhetsnivå som en trettenåring, vil det 
ikke kvalifisere til stønad, for barnet har da 
passert det nivå barn vanligvis er på når de 
går ut av tredje klasse. 

Utkastets første ledd bokstav c svarer til lo
vens § 10-4 første ledd. Her er det presisert 
at det ytes overgangsstønad dersom medlem
met ikke kan skaffe seg arbeidsinntekt på 
grunn av nødvendig utdanning. Det kreves 
årsakssammenheng mellom den manglende 
inntektsevnen og utdanningen. Det er altså 
ikke en hvilken som helst utdanning som gir 
rett til overgangsstøand. Utdanningen må 
være nødvendig for at medlemmet skal kunne 
bli selvforsørget. Slik som i utkastets bokstav 
a er det også her satt som vilkår at barnet ikke 
har fullført tredje skoleår. 

Utkastets første ledd bokstav d omhandler 
overgangsstønad når medlemmet har rett til 
utdanningsstønad. Utkastet bygger i hovedsak 
på gjeldende praksis. Se for øvrig merknadene 
til utkastets § 15-6 om vilkårene for utdan
ningsstønad. 

Utkastets første ledd bokstav e gjelder over
gangsstønad i en omstillingsperiode. Etter de 
gjeldende forskrifters § 2 skal overgangsstø
nad som gis fordi forsørgeren først etter en 
omstillingsperiode etter separasjon, skilsmisse 
eller samlivsbrudd kan få høvelig arbeid, stan
ses senest når det yngste barnet fyller 18 år. 
Utvalget har bygd på gjeldende praksis, som 
går ut på at det ytes. overgangsstønad i opptil 
ett år i slike omstillingsperioder. Vi foreslår 
en aldersgrense for barnet på 16 år. Dersom 
den enslige mor eller far har så store barn, bør 
det forutsettes at det ikke er omsorgen for 
barn som i de siste årene har forhindret ved
kommende fra å skaffe seg arbeidsinntekt. 
Utvalget mener denne form for overgangsstø
nad bør forbeholdes personer som ikke er yr
kesaktive. Dersom den enslige mor eller far 
er yrkesaktiv når hun eller han blir alene om 
omsorgen for barn, bør en neppe godta at ved
kommende slutter å arbeide i ett år, selv om 
situasjonen kan være vanskelig den første ti
den etter samlivsbruddet. 

Utkastets andre ledd gjelder overgangsstø
nad før en fødsel, og svarer til folketrygdloven 
§ 12-3 andre ledd. På grunn av de utbetalings
regler som gjelder i dag, ytes det i praksis 
overgangsstønad i opptil tre måneder før fød
selen. Dette skyldes at det bare regnes med 
hele utbetalingsmåneder. Utvalget mener det 
her bare bør ytes stønad i to måneder. Det bør 

være et vilkår for stønad etter dette leddet at 
kvinnen ikke har arbeidsinntekt, eller folke
trygdytelser som skal erstatte bortfalt inntekt. 

Utkastets § 8-6 Overgangsstønadens størrelse 
Overgangsstønaden pr. år utgjør summen 

av grunnbeløpet og særtillegg for enslige. 

Merknader 
Utkastet omhandler overgangsstønadens 

størrelse, og svarer til den gjeldende lovs § 
12-3 tredje ledd og§ 10-4 fjerde ledd. Bestem
melsen om særtillegget går fram av § 1 bok
stav c i lov om særtillegg til ytelser fra folke
trygden. 

Folketrygdloven§ 12-3 tredje ledd er endret 
ved lov 16. juni 1989 nr. 84. Utvalget har ikke 
hatt anledning til å innarbeide denne endrin
gen. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett skal full overgangsstø

nad til ugifte, skilte og separerte forsørgere 
etter kapittel 12 utgjøre samme beløp som 
grunnbeløpet. I tillegg ytes det særtillegg et
ter lov 19. juni 1969 nr. 61 om ~ærtillegg til 
ytelser fra folketrygden. Det ytes ikke kom
pensasjonstillegg. Til overgangsstønad etter 
kapittel 12 kan det heller ikke gis noen til
leggsytelse som svarer til tilleggspensjon. 

Folketrygdloven § 12-3 tredje ledd lyder: 

«Full overgangsstønad skal utgjøre samme 
beløp som grunnbeløpet.» 

Folketrygdloven § 10-4 fjerde ledd lyder: 

«Overgangsstønad skal utgjøre samme beløp 
som pensjon etter bestemmelsene i § 10-5 nr. 
2 til nr. 4.» 

Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle 
etter kapittel 10 skal altså utgjøre samme be
løp som etterlattepensjon etter lovens § 10-5 
nr. 2 til 4. Full pensjon etter disse bestemmel
sene består av en grunnpensjon som svarer til 
grunnbeløpet, tillagt 55 prosent av den til
leggspensjon avdøde ville hatt rett til som 
uføre- eller alderspensjonist. 

Det kreves 40 års trygdetid for rett til full 
· grunnpensjon. Dersom den avdødes trygdetid 
er mindre enn 40 år, reduseres overgangsstø
naden tilsvarende. Den gjenlevendes egen 
trygdetid legges likevel til grunn dersom den 
er lengre. Se merknadene til utkastets§ 11-5. 

Overgangsstønad både etter kapittel 10 og 
etter kapittel 12 reduseres altså på grunn av 
manglende trygdetid. Dette følger av henvis
ningene som finnes i§§ 10-4 og 12-3, til§ 10-5 
om beregning av etterlattepensjon. 

Etter lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg 
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ytes det særtillegg til overgangsstønad og pen
sjon etter kapittel 10 og 12, Det ytes også kom
pensasjonstillegg med 500 kroner til over
gangsstønad og pensjon etter kapittel 10, men 
ikke til overgangsstønad etter kapittel 12. Se 
lov 19. desember 1969 nr. 80 om kompensa
sjonstillegg til ytelser fra folketrygden. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår å sløyfe bestemmelsene 

om trygdetid ved beregning av overgangsstø
nad etter dette kapitlet. Da det her særlig 
dreier seg om forholdsvis unge mennesker, 
vil de nesten alle etter de gjeldende bestem
melser få full trygdetid ved godskriving av 
framtidig trygdetid. Derfor antar utvalget at 
forslaget ikke innebærer vesentlige materielle 
endringer, og at merutgiftene ikke vil bli 
store. En reduksjon av komponentene ved 
beregning av overgangsstønaden innebærer 
imidlertid en ikke uvesentlig forenkling. 

Utvalget mener at overgangsstønad bør be
traktes som en minsteytelse som den enslige 
mor eller far og barnet skal leve av. Dersom 
overgangsstønaden ikke kommer opp på et 
visst nivå, må det ytes sosialhjelp i tillegg. Det 
er derfor lite hensiktsmessig å redusere over
gangsstønaden på grunn av manglende tryg
detid. 

Utvalget foreslår at overgangsstønaden, som 
i folketrygdloven kapittel 12 i dag, knyttes til 
grunnbeløpet. Vi foreslår at bestemmelsene 
om særtillegget blir tatt inn i folketrygdloven. 
Overgangsstønaden skal etter forslaget bestå 
av grunnbeløpet tillagt særtillegget for ens
lige. Kompensasjonstillegget har vi foreslått å 
oppheve. Vi viser til nærmere omtalt! av kom
pensasjonstillegget i utkastets kapittel 3. 

utkastets § 8-7 Arbeidsinntekt m.m. 
Overgangsstønaden reduseres på grunnlag 

av arbeidsinntekt som medlemmet har. 
Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 

livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6. 
Overgangsstønaden skal ikke reduseres hvis 

arbeidsinntekten på årsbasis er mindre enn 
halvparten av grunnbeløpet. Stønaden redu
seres med 40 prosent av inntekt over halvpar
ten av grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelsene om reduksjon av over

gangsstønaden på grunn av forventet ervervs
inntekt står i folketrygdloven § 10-5 nr. 3. 
Kapittel 12 har ingen tilsvarende bestem
melse, men § 10-5 nr. 3 kommer til anven
delse på grunn av henvisningen til § 10-4 i § 
12-3 første ledd. Lovens § 10-4 henviser til § 
10-5. 

Folketrygdloven§ 10-5 nr. 3 og§ 12-3 tredje 

ledd er endret ved lov 15. desember 1989 nr. 
90 og lov 16. juni 1989 nr. 84. Utvalget har 
ikke hatt anledning til å innarbeide disse end
ringene. 

Gjeldende rett 
Lovens § 10-5 nr. 3 lyder: 

«Pensjon som nevnt i nr. 2 ytes til gjenlev
ende ektefelle som ut fra alder og ervervs
evne, foreliggende ervervsmuligheter og om
stendighetene for øvrig ikke kan ventes å få 
en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 pst. 
av grunnbeløpet. Hvis den forventede er
vervsinntekt overstiger 50 pst. av grunnbelø
pet, skal I?ensjonen utgjøre forskjellen mellom 
full pens.ion og 40 pst. av den overskytende 
inntekt. Som-ervervsinntekt regnes i denne 
forbindelse også sykepenger etter kapittel 3 
og fødselspenger etter § 3-21 nr. 1-5. 

Bestemmelsen i§ 8-5, tredje ledd, får tilsva
rende anvendelse.» 

Etter lovens § 10-5 nr. 3 er det et vilkår for 
uredusert overgangsstønad at det «ut fra alder 
og ervervsevne, foreliggende ervervsmulighe
ter og omstendighetene for øvrig» ikke kan 
ventes at den gjenlevende ektefellen får en 
årlig ervervsinntekt som overstiger 50 prosent 
av grunnbeløpet. Dersom inntekten er større, 
skal pensjonen utgjøre forskjellen mellom 
uredusert overgangsstønad og 40 prosent av 
den overskytende inntekt. 

Loven gir altså en anvisning på en inntekts
prøving av overgangsstønaden. Med ervervs
inntekt menes inntekt som knytter seg til ar
beidsinnsats fra vedkommedes side. 

Næringsinntekt er også arbeidsinntekt. Det 
samme gjelder naturalinntekt som ytes som 
vederlag for arbeidsinnsats. For eksempel set
tes fri kost og losji etter någjeldende praksis 
til en inntekt som svarer til grunnbeløpet. 
Sykepenger og fødselspenger likestilles etter 
§ 10-5 nr. 3 med ervervsinntekt. 

Dersom en mottaker av overgangsstønad 
også har rett til dagpenger under arbeidsløyse, 
reguleres forholdet i prinsippet av forskrifter 
gitt av Kommunal- og .arbeidsdepartementet 
den 12. juni 1973 med hjemmel i folketrygdlo
ven § 4-2 nr. 3 første ledd bokstavene i og k. 
Etter disse forskriftenes § 2 har den som mot
tar uredusert overgangsstønad, ikke rett til 
dagpenger. Ytes det redusert overgangsstø
nad, skal denne stønaden og dagpengene sam
ordnes etter§ 4 i forskriftene. Dagpenger kan 
i utgangspunktet maksimalt ytes med et beløp 
som svarer til reduksjonen av stønaden. Sum
men av redusert overgangsstønad og dagpen
ger skal likevel ikke utgjøre mindre enn de 
dagpenger vedkommende ville hatt uten sam
ordning. De samlede ytelser kan etter denne 
bestemmelsen derfor bli høyere enn uredusert 
overgangsstønad. Dersom dagpengene er lave, 
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justeres i praksis vedkommendes forventede 
ervervsinntekt, og overgangsstønaden heves 
tilsvarende. 

Kapitalinntekt, tjenestepensjonsinntekt og 
underholdsbidrag regnes derimot ikke med i 
denne sammenheng. Det kan diskuteres om 
dette er rimelig, men en slik diskusjon faller 
utenfor utvalgets mandat. 

Med «forventet inntekt» menes den inntekt 
som den trygdede med rimelighet ventes å 
kunne skaffe seg i en periode framover i ti
den. Det er således ikke bare den faktiske inn
tekt, men også den hypotetiske inntekt som 
kan kommme til fradrag. Utvalget har imid
lertid fått opplyst at Rikstrygdeverket i prak
sis bare legger til grunn faktisk inntekt som 
den trygdede har. 

Arbeidsinntekten fastsettes som årsinntekt 
for en tolvmånedersperiode. Tjener ved
kommende for eksempel 4 000 kroner i januar 
måned (svarer til en årsinntekt på 48 000 kro
ner), innebærer dette at overgangsstønaden 
blir redusert allerede etter en måned. Utvalget 
har ikke noe å bemerke til denne praksis så
fremt det dreier seg om forventet arbeidsinn
tekt. Gjelder det derimot faktisk inntekt, fin
ner utvalget en slik praksis uheldig for de 
enslige foreldre som ønsker å skaffe seg en 
ekstrainntekt ved siden av stønaden. En kan 
her for eksempel tenke på en enslig mor som 
tar seg sommerjobb i en butikk og tjener noen 
tusen kroner i året. Overgangsstønaden bør i 
et slikt tilfelle ikke reduseres når arbeidsinn
tekten klart er mindre enn halvparten av 
grunnbeløpet og hun ikke kan ventes å skaffe 
seg annen inntekt i løpet av året. 

Reduksjonsbestemmelsen i lovens§ 10-5 nr. 
3 gjelder for grunnpensjon og tilleggspensjon. 
Særtillegget reduseres ·etter strengere og mer 
kompliserte bestemmelser. Vi viser til § 2 i 
forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
med hjemmel i særtilleggsloven § 2 siste ledd. 
Etter forskriftenes § 2 skal særtillegget settes 
ned på grunn av den forventede ervervsinn
tekt i samme forhold som den ureduserte pen
sjon/overgangstønad er satt ned sammenlig
net med full pensjon i henhold til lov om fol
ketrygd § 10-5 nr. 3. 

De ovennevnte bestemmelser innebærer at 
det først blir gjort fradrag i grunnpensjonen 
på 40 prosent av den inntekten som overstiger 
50 prosent av grunnbeløpet. Deretter gjøres 
det igjen fradrag for samme inntekt, men 
denne gangen i særtillegget. Systemet er et 
annet enn for dem som har rett til tilleggspen
sjon. For personer som har rett til tilleggspen
sjon, ses de to komponentene • i pensjonen -
grunnpensjonen og tileggspensjonen - under 
ett, og det gjøres fradrag en gang i den sam
lede pensjon. 

Den beste løsningen må være å se over
gangsstønaden under ett og gjøre fradrag i 
samlet stønad. Det skulle være uten betyd
ning om overgangsstønaden består av flere 
komponenter, og hvilke komponenter dette 
er. 

I St.meld. nr. 12 for 1988-89 drøfter departe
mentet de gjeldende bestemmelser for reduk
sjon av overgangsstønaden på grunnlag av 
arbeidsinntekt. Departementet framhever at 
dagens regler er meget strenge, og går inn for 
at særtillegget til enslige forsørgere skal redu
seres etter arbeidsinntekt på en gunstigere 
måte enn nå. Departementet antyder at dette 
for eksempel kan gjøres ved at samlet stønad 
blir redusert med 40 prosent av arbeidsinntekt 
over 1/2 G, slik som for etterlatte med tilleggs
pensjon. Det kan også gjøres ved en reduksjon 
på 50 prosent av inntekt over 1 G. Departe
mentet anslår merutgiftene til ca. 100 mill. 
kroner pr. år. Dersom en regner med at yrkes
deltakingen øker når reglene blir endret, kan 
merutgiftene bli mindre. Vi viser til St.meld. 
nr. 12 for 1988-89, side 167 f. 

Utvaigets forsiag 
Ut fra forenklingshensyn har utvalget fore

slått en materiell utvidelse i forhold til gjeld
ende rett. 

Utvalget har lagt opp til at overgangsstøna
den skal bestå av to komponenter, nemlig 
grunnbeløpet og særtillegget. Da vi i denne 
paragrafen har foreslått bare en reduksjons
måte for arbeidsinntekt, vil dette innebære at 
den skal brukes på samlet overgangsstønad. 
Det vil si at reduksjonssystemet blir slik som 
det er for tilleggspensjon i dag. 

Utvalget er klar over at dette forslaget vil 
innebære en betydelig utgiftsøkning. 

Utvalget har drøftet om det har mandat til 
å foreslå en så betydelig materiell endring, 
men har tolket mandatet slik at det er den 
totale sum av utvalgets forslag som ikke må 

· føre til større utgifter for folketrygden. Vi har 
funnet å ville legge avgjørende vekt på at for
slaget innebærer en meget betydelig forenk
ling av et svært regelverk, samtidig som reg
lene får en klarere sosial profil. 

Utvalget har videre foreslått en omfattende 
redaksjonell endring av paragrafen. 

Utkastets første iedd fastslår hovedregelen 
om at overgangsstønaden skal reduseres på 
grunnlag av medlemmets faktiske arbeidsinn
tekt. Utvalget har her foreslått en endring i 
forhold til den gjeldende lov, nemlig at reduk
sjonen i overgangsstønaden bare skal skje på 
grunnlag av medlemmets faktiske inntekt. 
Forslaget betyr en forenkling. Trygdeetaten 
blir spart for vanskelige vurderinger, der det 
blant annet skal legges vekt på barnets alder 
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og omsorgsbehov, på aleneforsørgerens alder, 
utdanning og arbeidsevne og på foreliggende 
arbeidsmuligheter. Forslaget er i samsvar med 
Rikstrygdeverkets praksis, se ovenfor. Forsla
get medfører således ingen endring i forhold 
til gjeldende rett. Vi mener det er forsvarlig å 
foreslå denne endringen i overgangsstønaden, 
som bare skal ytes i noen år. 

Etter utvalgets forslag skal begge kompo
nenter i overgangsstønaden (grunnbeløpet og 
særtillegget) ses under ett. Vi viser til fram
stillingen ovenfor. 

Utkastets andre ledd regner opp de trygde
ytelser til livsopphold som er likestilt med 
arbeidsinntekt. Disse ytelsene er sykepenger 
etter kapittel 4, stønad ved fødsel, adopsjon 
og barneomsorg etter kapittel 5 og dagpenger 
under arbeidsløshet etter kapittel 6. 

Ut fra forenklings- og informasjonshensyn 
har utvalget foreslått at dagpenger under ar
beidsløshet likestilles med arbeidsinntekt i 
lovteksten. Vi antar at det er denne samord
ningsmåten som fører til det gunstigste sam
lede resultat for stønadsmottakeren i de fleste 
tilfeller, og at det derfor også er denne måten 
som i dag vanligvis benyttes. 

Utkastets tredje ledd presiserer i hvilke til
feller overgangsstønaden skal reduseres. Den 
skal reduseres bare når årsinntekten er høyere 
enn halvparten av grunbeløpet. Overgangsstø
naden reduseres med 40 prosent av overskyt
ende inntekt. 

Utkastets § 8-8 Underholdsbidrag 
Det kan settes som vilkår for rett til over

gangsstønad at medlemmet krever at det blir 
fastsatt underholdsbidrag, eller at et under
holdsbidrag som medlemmet mottar, blir for
høyet. 

Folketrygden overtar medlemmets krav på 
underholdsbidrag fra ektefelle eller tidligere 
ektefelle. Videre overtar folketrygden barnets 
krav på underholdsbidrag for den del av bi
draget som overstiger bidragsforskottet. Fol
ketrygdens samlede krav er begrenset til det 
beløpet som medlemmet mottar i overgangs
stønad. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 12-3 

fjerde og femte ledd samt bestemmelser i for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 
4. desember 1980 med hjemmel i folketrygdlo
ven § 12-3 sjette ledd. Bestemmelsene gjelder 
i dag bare for enslige forsørgere som kommer 
inn under folketrygdloven kapittel 12, og er 
ikke aktuelle for etterlatte. 

Folketrygdloven § 12-3 fjerde ledd er endret 
ved lov 17. februar 1989 nr. 2 og ved lov 15·. 
desember 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide disse endringene. 

Lovens § 12-3 fjerde og femte ledd lyder: 

«Folketrygden trer inn i forsørgerens og 
barnas krav på underholdsbidrag for den del 
av det samlede bidrag som overstiger høyeste 
bidragsforskott om måneden for hvert barn 
etter reglene i lov 26. april 1957 nr. 4 om for
skuttering av oppfostringsbidrag § 4. Folke
trygdens krav er begrenset til det beløp som 
forsørgeren mottar i overgangsstønad med 
særtillegg etter lov av 19. juni 1969 nr. 61 § 1 
bokstav c. Det folketrygden har tilgode inn
kreves av bidragsfogden etter reglene i lov 9. 
desember 1955 nr. 5. 

Det kan settes som vilkår for rett til over
gangsstønad at det kreves fastsatt underholds
bidrag eller at løpende bidrag kreves forhøy
et.» 

Den: som har aleneomsorg for barn, skal ha 
overgangsstønaden med særtillegg utbetalt 
uten fradrag for underholdsbidrag. Men folke
trygden overtar forsørgerens krav på under
holdsbidrag og den del av barnebidrag som 
overstiger «minstebidraget» for hvert barn. 
Trygdens overtakelse av krav er likevel be
grenset til det beløp vedkommende mottar i 
overgangsstønad. Men det er forutsatt i lovfor
arbeidene at denne framgangsmåten ikke all
tid kan benyttes. Det gjelder for eksempel i 
etterbetalingstilfeller der forsørgeren allerede 
har mottatt bidrag, og i tilfeller der barnemo
ren ikke er villig til å oppgi barnefarens navn. 
Vi viser til Ot.prp. nr. 5 for 1979-80. 

Det gjøres i dag ikke fradrag i overgangsstø
naden for barnepensjon. Barnepensjonen ut
gjør 40 prosent av grunnbeløpet for det første 
barnet, men bare 25 prosent av grunnbeløpet 
for hvert av d~ øvrige barna i en familie. Bar
nepensjon utgjør i mai 1989 13 080 kroner pr. 
barn når det bare er ett barn i familien, og 8 
175 kroner for hvert av de øvrige barna. Bi
dragsforskottet utgjør for tiden 860 kroner for 
hvert barn uansett antall barn. På årsbasis 
blir det 10 320 kroner pr. barn. De forskjellige 
fradragsreglene for etterlatte og andre enslige 
forsørgere får derfor ikke så stor økonomisk 
betydning. Utslaget er størst for enslige for
sørgere med bare ett barn, og avtar når de har 
to barn. Dersom en familie har mer enn to 
barn, vil barnepensjon til barna utgjøre et 
mindre beløp enn et eventuelt bidragsfor
skott. 

Vurdering av fradragsregelen 
Det kan reises spørsmål om det er rimelig 

at det gjøres fradrag for bidrag som overstiger 
minstebidraget. Etter barneloven skal bidrag 
fra foreldrene fastsettes i forhold til den bi
dragspliktiges økonomi. Hensikten med be
stemmelsen er at barnet skal få del i foreldre
nes velstand, og det er barnet som er rettig
hetshaver til oppfostringsbidraget. Se §§ 51 
og 52 i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og for
eldre. 
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Inntektsprøvingen innebærer at overgangs
stønaden reduseres med den del av under
holdsbidraget som overstiger bidragsforskott 
etter lov om forskuttering av underr,..ldsbi
drag. I motsetning til ordningen etter den 
midlertidige loven om stønad til skilte og se
parerte forsørgere av 17. desember 1971, er 
ordningen etter folketrygdloven utformet slik 
at folketrygden kan kreve refusjon i under
holdsbidrag for utbetalt overgangsstønad. 

Dagens ordning er begrunnet med at det 
ofte vil være en risiko for manglende innbeta
ling fra den bidragspliktige. Dersom folke
trygdens ytelser skulle utbetales med fradrag 
for fastsatt/avtalt underholdsbidrag over bi
dragsforskottet, ville det være stønadsmotta
keren som bar risikoen for manglende beta
ling av bidraget. Etter den gjeldende ordning 
overtar det offentlige risikoen for manglende 
bidragsinnbetaling. 

Reglene om at overgangsstønaden skal re
duseres med underholdsbidrag til barna, betyr 
at barnas inntekt går til fradrag i en ytelse som 
er rettet mot forsørgeren. Mange har hevdet 
at det offentlige «beslaglegger» penger som 
rettmessig tilkommer barna, og/eller at barna 
må forsørge sin alenemor eller alenefar. 

På denne bakgrunn anla en enslig mor i 
desember 1985 sak mot staten, med påstand 
om at barnets midler rettsstridig ble inndratt. 
Høyesterett fastslo at reglene ikke «reelt sett 
griper inn i barnets rett til underholdsbidrag, 
men (er) en regel om utmåling av overgangs
stønad i de tilfelle der det er pålagt familie
rettslige underholdsbidrag», se Rt 1987, side 
1004 f. 

Høyesterett tok ikke stilling til om det var 
rimelig å avkorte overgangsstønaden på 
grunnlag av underholdsbidrag utover minste
nivået. Stortinget har imidlertid vurdert regel
verket ved flere anledninger, senest ved be
handlingen av St.meld. nr. 12 for 1988-89. For 
tiden arbeider departementet med et end
ringsforslag om delvis avkorting. 

Trygdelovutvalget vil bemerke at over
gangsstønaden er en stønad til forsørgeren, 
ikke til barnet. Overgangsstønaden svarer til 
minstepensjonen, som er det minstebeløp 
man bør ha til livsopphold. Det er naturlig at 
det gjøres fradrag for bidrag til . forsørgeren, 
men et flertall i utvalget mener det er urime
lig at det i dette minstebeløpet skal gjøres fra
drag for bidrag til barnet. Barnet ,:vil da ikke 
få del i den bidragspliktiges levestandard. 
Særlig urimelig virker bestemmelsen dersom 
den enslige mor har barn med forskjellige 
fedre og ikke alle barna er i en slik alder at 
de utløser stønadsrett. Etter praksis i dag over
tar trygden krav på bidrag også for barn som 
ikke er årsak til behovet for stønad fra tryg-

den. Dersom en enslig mor har to barn med 
forskjellige fedre og bare det ene barnet er 
under ti år, overtar trygden etter praksis i dag 
likevel kravet på bidrag også for det barnet 
som er over ti år, og som ikke er årsak til 
morens stønadsbehov. 

Dette spørsmålet ble behandlet av Trygde
retten i en kjennelse av 24. november 1986 
(ankesak 1686/85). I denne saken kom Trygde
retten til at reduksjonsregelen ikke skal gjelde 
for bidrag fra en far som ikke har barn som 
utløser rett til overgangsstønad. Trygderettens 
kjennelse har imidlertid ikke ført til endring 
av praksis. Departementet har lagt til grunn 
at Høyesteretts generelle uttalelser i oven
nevnte dom i Rt 1987, side 1004 f., om at en 
må se på familiens samlede økonomi under 
ett, også skal ha betydning i saker der det er 
flere barnekull. 

Utvalget vil peke på at man ville oppnå en 
forenklingsgevinst hvis det bare ble gjort fra
drag for bidrag til moren/faren. Dette ville 
imidlertid føre til stor økning i utgiftene til 
folketrygden. På den andre siden fører den 
någjeldende ordning til tap av skatteinntekter, 
da bidraget ville blitt skattlagt på forsørgerens 
hånd. Det er også mulig at den gjeldende ord
ning kan skape behov for ytterligere stønad i 
form av sosialhjelp. På bakgrunn av utvalgets 
mandat finner utvalget likevel ikke grunn til 
å foreslå endringer i gjeldende rett. 

De ensliges forsørgers situasjon blir tatt opp 
til vurdering i St.meld. nr. 12 for 1988-89 om 
folketrygdens økonomi og pensjonssystem. 
Her drøfter departementet blant annet forhol
det mellom overgangsstønad og underholds
bidrag. 

Departementet antyder at følgende endrin
ger i de gjeldende regler kan være aktuelle: 
- Loven blir endret, slik at inntektsprøvingen 

går klart fram av loven. 
- Det blir innført en ordning slik at eneforsør

gere som ønsker det kan få hele underholds
bidraget utbetalt, mot reduksjon i over
gangsstønaden. 

- Fradraget i overgangsstønaden blir redusert 
i forhold til de gjeldende bestemmelser, slik 
at bare en del av underholdsbidraget utover 
bidragsforskottet skal reduseres. Den ens
lige forsørger kan for eksempel få beholde 
50 prosent av bidrag utover bidragsforskot
tet. 
Se for øvrig nærmere omtale av disse spørs

målene i den nevnte stortingsmelding, side 
172 f. 

Utvalget har drøftet om systemet bør legges 
om slik at bidraget utbetales til foreldrene og 
det i overgangsstønaden gjøres fradrag for bi
drag som overstiger minstebidraget. I så fall 
bør det være adgang for forsørgeren til å kreve 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

359 

å få utbetalt full stønad mot å overdra deler 
av kravet på bidrag til trygden. Utvalget har 
imidlertid brakt på det rene at en slik endring 
vil medføre betydelige administrative vanske
ligheter, og finner derfor ikke å ville ta opp 
forslag om endring på dette punktet. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd svarer til folketrygdlo

ven § 12-3 femte ledd. Formuleringen «under
holdsbidrag som medlemmet mottar» omfat
ter både det bidraget medlemmet mottar for 
seg selv, og det bidraget som ytes til barnet. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 12-3 fjerde ledd, men er noe om
skrevet. Vi viser for øvrig til framstillingen av 
gjeldende rett ovenfor. Vi vil for ordens skyld 
nevne at det er gitt en ny lov om bidragsfor
skott, lov 17. februar 1989 nr. 2. 

Utkastets § 8-9 Forholdet til andre folke
trygdytelser til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fyller vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan hun 
eller han velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs 

§ 12-4 førsteledd siste punktum. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 12-4 første ledd lyder: 

«Retten til ytelser etter dette kapittel faller 
bort hvis trygdede inngår ekteskap. Det 
samme gjelder i den utstrekning vedkom
mende mottar stønad - bortsett fra barnepen
sjon - etter kapitlene 8, 10 eller 11 som svarer 
til stønad etter dette kapittel, eller mottar att
føringspenger i ventetid før uførepensjon kan 
tilstås.» 

Folketrygdloven § 12-4 første punktum er 
omtalt i merknadene til utkastets § 8-4. 

Det går fram av lovsitatet at for enslige for
sørgere som omfattes av den gjeldende lovs 
kapittel 12, faller retten til overgangsstønad 
bort i den utstrekning de mottar tilsvarende 
stønad etter kapittel 8, 10 eller 11, dvs. uføre
pensjon, ytelser til etterlatte eller ytelser ved 
yrkesskade. 

Det er i dag slik at personer som mottar 
ytelser etter kapittel 12, ikke får rett til attfø
ringspenger etter kapittel 5. Det vil si at over
gangsstønaden ligger i bunnen. Vi viser til 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 12-00, side 
42 f. For dem som mottar ytelser etter kapittel 
8, 10 eller 11, faller derimot retten til ytelser 
etter kapittel 12 bort. 

Utvalgets forslag 
Som i de andre kapitlene som omhandler 

ytelser til livsopphold, har vi unnlatt å formu
lere bestemmelsen om forholdet til andre fol
ketrygdytelser til livsopphold som en bort
fallsbestemmelse. 

I utkastets første ledd har vi i stedet presi
sert at dersom medlemmet samtidig fyller vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold, kan vedkommende velge ytelse. Dette 
gjelder bare dersom ytelsene skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom. 

Dersom ytelsene skal dekke forskjellige 
inntektstap, vil det ikke oppstå samordnings
problemer, og utkastets§ 8-9 kommer ikke til 
anvendelse. Det gjelder for eksempel hvis en 
enslig mor eller far har halv jobb og mottar 
halv overgangsstønad. Dersom vedkommende 
blir arbeidsufør, ytes det sykepenger/over
gangsstønad ved sykdom/uførepensjon på 
grunnlag av bortfalt inntektsevne, mens hun 
eller han fortsatt kan ha rett til halv over
gangsstønad som enslig mor eller far i tillegg. 

Etter utkastets andre ledd har departemen
tet fullmakt til å gi forskrifter. 
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KAPITTEL 9 

Overgangsstønad til tidligere familiepleier 

OVERSIKT 
I folketrygdloven § 10-9 er det bestemmel

ser om stønad til ugifte personer som har 
vært hjemme og hatt nødvendig tilsyn med 
og pleie av foreldre eller andre nærstående. 
Det kan ikke ytes stønad under pleieforhol
det, men først etter at pleieforholdet er opp
hørt. 

Personkretsen for stønad etter denne be
stemmelsen er ugifte personer som i minst 
fem år har stelt for nære pårørende. Det er 

· videre krav om forutgående trygdetid og opp
hold i Norge. Dessuten kreves det at pleiefor
holdet i det vesentlige har forhindret ved
kommende fra å forsørge seg selv ved annen 
virksomhet enn pleien så lenge pleieforholdet 
bestod, og at vedkommendes ervervsevne og 
ervervsmuligheter er nedsatt så mye på grunn 
av pleieforholdet at hun eller han ikke lenger 
kan forsørge seg selv ved eget arbeid. 

Bestemmelsen er en «kan-regel», og prakti
seres slik at selv om lovens vilkår ellers er 
oppfylt, kan stønad avslås hvis vedkommende 
har vesentlige kapitalinntekter. Det foretas 
altså en økonomisk behovsprøving. 

De stønader som kan ytes, er overgangsstø
nad eller pensjon samt stønad til utdanning 
og stønad til barnetilsyn. 

Rett til ytelser etter folketrygdloven § 10-9 
faller bort hvis den trygdede gifter seg. Sam
boerforhold er ikke bortfallsgrunn. 

Bestemmelser om ~tønad til tidligere fami
liepleiere stod opprinnelig i lov 20. juni 1964 
nr. 3 om enkje- og morstrygd§ 2. Bestemmel
sene ble tatt inn i folketrygdloven av 1966. 
Før loven av 1964 hadde en ingen særordning 

· med stønad til tidligere familiepleiere. 
Etter loven av 1964 var det bare kvinner 

som hadde rett til stønad. Loven brukte for
muleringen «ugift kvinne». Ved lov 15. desem
ber 1967 ble bestemmelsen endret til også å 
gjelde menn, og den kjønnsnøytrale betegnel
sen «ugift person» ble innført. 

Det har vært foretatt grundige utredninger 
og vurderinger av reglene om stønad til tidli
gere familiepleiere. Vi viser til Morten Gun
nes' «Rapport fra en spesialundersøkelse om 
folketrygdens stønadstilbud til etterlatte fami
liepleiere» fra oktober 1975, og NOU 1976:19 
«Om stønad til enslige forsørgere m.v.». 

I forarbeidene til lov om enkje- og mors-

trygd ble det sagt svært lite om intensjonene 
bak bestemmelsene om stønad til de såkalte 
familieenkene. Men bakgrunnen for stønads
ordningen var antakelig et ønske om å sikre 
økonomisk de kvinner som i lengre tid har 
vært hjemme og utført samfunnsnyttig arbeid 
ved å stelle og pleie foreldre eller nære pårør
ende. 

Til alle tider har noen i samfunnet måttet 
stelle syke, funksjonshemmede og gamle. Tid
ligere tok storfamilien seg av de kvinner som 
hadde utført dette pleiearbeidet. Få kvinner 
ble overflødige dersom et pleieforhold opp
hørte. De fleste ble absorbert av storfamilien. 

Dette har endret seg i det moderne industri
samfunnet. Folk flest er avhengig av arbeids
inntekt for å skaffe seg midler til livsopphold. 
Deltakelse i arbeidslivet i dag forutsetter ut
danning og yrkeserfaring. Personer som i 
lengre tid har gått hjemme og utført pleie- og 
tilsynsoppgaver, har vanskelig for å skaffe seg 
inntektsgivende arbeid. Det er derfor behov 
for en stønadsordning for denne persongrup
pen. 

På neste side gir vi en oversikt over antallet 
stønadsmottakere fra 1967 til 1987, totalt for 
de enkelte år og fordelt på aldersgrupper fra 
1973. 

Tallene fra 1967 til 1972 er hentet fra «Over
sikt over utgifter og inntekter m.v. i sosiale 
trygder m.v. 1959-1973», utgitt av Rikstrygde
verket i 1975. Tallene fra 1973 til 1987 er hen
tet fra Rikstrygdeverkets årsmelding og regn
skap. Årsmeldingen for 1977 har ingen statis
tikk for tidligere familiepleiere. 

Som tabellen viser, steg tallet på stønads
mottakere fram til 1972, men siden har tallet 
vært synkende. Det sterke fallet i antallet stø
nadsmottakere fra 1972 til 1973 skyldes først 
og fremst senkningen av pensjonsalderen fra 
70 til 67 år med virkning fra 1. januar 1973. 

Det finnes ikke tilgangs- og avgangsstatis
tikk for personer som mottar stønad som tidl~
gere familiepleiere. Den viktigste avgangs
grunnen må imidlertid antas å være overgang 
til alderspensjon. Andre avgangsgrunner er 
gjenopptakelse av yrkesaktivitet, inngåelse av 
ekteskap og overgang til uførepensjon. 

En viss liberalisering av uførebegrepet kan 
ha ført til at en økende andel av de tidligere 
familiepleierne har fått uførepensjon. Det 
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Totalt Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65-66 år 

1967 .............. ... ...................... . 
1968 ...................... .. ....... ........ . 
1969 ....... .. .............................. . 
1970 ..................... .. ................ . 
1971 ................. ................... ... . 
1972 ....................................... . 
1973 ....................................... . 
1974 ............... .. ...................... . 
1975 .......................... .. ... ........ . 
1976 ....................................... . 

1977 ·················· ······················ 
1978 ....................................... . 
1979 ....................................... . 
1980 ....... ... ...... ...... .. ............... . 
·1981 ....................................... . 
1982 ....................................... . 
1983 ....................................... . 
1984 ....................................... . 
1985 ........ ............................... . 
1986 ............. .......................... . 
1987 ....................................... . 

2786 
2848 
2913 
3094 
3351 
3324 
2392 
2312 
2217 
2184 
2069 
1979 
1880 
1784 
1654 
1570 
1425 
1323 
1234 
1149 
1014 

7 
3 
5 

10 

12 
9 

11 
11 
8 
6 
4 
6 

10 
8 

synkende antall mottakere av stønad til enslig 
familiepleier må imidlertid først og fremst 
skyldes at tilgangen på nye tilfeller synker. 
Stadig færre fortsetter å bli boende i foreldre
hjemmet i voksen alder, for de aller fleste tar 
seg utdanning og arbeid utenfor hjemmet. 

Det er et spørsmål om det bør være et eget 
kapittel for stønad til familiepleiere. Bestem
melsene får stadig mindre betydning etter 
som antallet stønadstilfeller synker. 

Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 
familiepleiere kan tas inn i kapitlet om uføre. 
Det er da et spørsmål om familiepleierne bør 
få en lettere inngang til uførepensjon. Det må 
i tilfelle tas inn en egen bestemmelse i loven 
om at sosial uførhet likestilles med sykdom 
for tidligere familiepleiere som har stelt for 
nære pårørende i minst fem år. Det er imidler
tid neppe aktuell politikk å gi uførepensjon 
på sosialt grunnlag. 

En annen mulighet er åta inn bestemmel
sene i kapitlet om etterlattepensjon. Stønads
grunnen er til en viss grad den samme. Både 
familiepleieren og den etterlatte har fått svek
ket sine arbeidsmuligheter ved å ha stelt for 
nærstående. 

Utvalget mener likevel at stønad til tidligere 
familiepleiere er en særpreget stønadsordning 
som skiller seg fra andre stønadsordninger i 
folketrygden. Det bør derfor være et eget ka
pittel for denne stønaden. Informasjonshen
syn taler også for et eget kapittel. 

Trygdelovutvalget har søkt å gjøre dette 
kapitlet så kort og enkelt som mulig. Det er 
for komplisert å ha to ytelser til livsopphold 

108 . 778 1025 474 
79 775 990 465 
71 743 906 492 
77 730 874 493 

66 671 801 429 
79 629 746 417 
73 595 740 365 
74 513 713 343 
71 460 675 356 
60 404 638 317 
59 ;357 617 286 
56 348 548 276 
67 298 488 286 
53 273 406 274 

for denne lille stønadsgruppen. Vi foreslår at 
det ikke skal gis varig pensjonsrett, men bare 
innvilges · overgangsstønad. 

Utkastets§ 9-1 Innledning 
Formålet med overgangsstønaden er å 

dekke utgifter til livsopphold for enslige med
lemmer som har vært familiepleiere (se§ 9-5), 
og som ikke kan forsørge seg selv ved eget 
arbeid etter at pleieforholdet er opphørt. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til overgangsstønad står i 

§§ 9-2 til 9-5 
- beregning av overgangsstønaden står i 

§§ 9-6 og 9-7 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 9-8 
- overgangsstønad under institusjonsopphold 

står i §§ 9-9 til 9-11 . , 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 

Gjeldende rett 
Etter den gjeldende folketrygdlov § 10-9 

kan det gis overgangsstønad etter § 10-4 og 
pensjon etter § 10-5. Bestemmelsen gir ikke 
anvisning på når det skal gis overgangsstønad, 
og når det skal gis pensjon. Det gjelder derfor 
i prinsippet de samme vilkår. I praksis innvil
ges det pensjon når arbeidsevnen anses for 
varig nedsatt. Overgangsstønad er en midlerti
dig ytelse som kan stanses når lovens · vilkår 
om nedsatt arbeidsevne ikke lenger er opp
fylt. Pensjonsytelsen er varig, og tas ikke opp 
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til ny vurdering av trygdeetaten, bortsett fra 
at det kan være aktuelt å redusere pensjonen 
på grunn av arbeidsinntekt. Hvis vedkom
mende arver en formue, vil ikke stønadsretten 
bli vurdert på nytt. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener at det ikke bør gis varig stø

nadsrett (pensjon) til ugifte familiepleiere. 
Dette vil innebære en lovteknisk forenkling, 
og betyr ikke noen nevneverdig innstram
ming av denne gruppens rettigheter etter fol
ketrygdloven. De ugifte familiepleiere over 60 
år utgjør ca. to tredeler av det totale antall, 
og kan få overgangsstønad etter dette kapitlet 
til de får rett til alderspensjon. Yngre ugifte 
familiepleiere bør ikke passiviseres med en 
varig pensjonsrett. Hvis det viser seg at de 
ikke er i stand til å ta seg arbeid, kan de ha 
rett til uførepensjon. I forhold til reglene om 
uførepensjon vil en enslig kvinne bli betraktet 
som yrkeskvinne. Det er imidlertid et vilkår 
om sykdom, 'skade eller lyte for rett til uføre
pensjon. Det kan derfor tenkes tilfeller der en 
yngre tidligere familiepleier må anses for å 
fylle vilkåret i § 10-9 om nedsatt ervervsevne 
på grunn av pleieforholdet, men ikke får rett 
til uførepensjon. De som dette gjelder, bør 
neppe bli fratatt overgangsstønaden etter en 
omstillingstid. 

Etter de någjeldende bestemmelser er det 
ikke noe krav om medlemskap i trygden, men 
krav om forutgående trygdetid og om opphold 
i Norge. Det.dispenseres fra oppholdsvilkåret 
og fra vilkåret om forutgående trygdetid også 
for personer som ikke er trygdet under opp
hold i Norge eller i utlandet. Se merknader til 
utkastets§§ 9-2 og 9-3. Utvalget mener at det 
bør være et krav om medlemskap for rett til 
overgangsstønad for ugift tidligere familie
pleier, slik det er foreslått for enslige forsør
gere. Se merknader til utkastets §§ 8-2 og 8-3. 

Utkastet første ledd angir formålet med og 
grunnlaget for stønad etter dette kapitlet. Ho
vedformålet med denne form for overgangs
stønad er å dekke utgifter til livsopphold for 
enslige medlemmer som har vært familieplei
ere, og som er ute av stand til å forsørge seg 
selv ved arbeidsinntekt. 

I utkastets andre ledd er det gitt en oversikt 
over hvor i kapitlet de ulike bestemmelser er 
å finne. 

Utkastets § 9-2 Forutgående . medlemskap 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at vedkommende var medlem i trygden i minst 
fem år under pleieforholdet. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 10-1, 

men kravet om forutgående trygdetid er utvi
det til minst fem år under pleieforholdet. 

Folketrygdloven§ 10-1 er endret ved lov 16. 
juni 1989 nr. 84 og ved lov 15. desember 1989 
nr. 90. Utvalget har ikke hatt anledning til å 
innarbeide disse endringene. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om forutgående trygdetid er 

i dag å finne i folketrygdloven § 10-1 første 
ledd bokstav b, jf. § 10-9 siste ledd, og i § 7 i 
forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
26. mai 1978 med hjemmel i folketrygdloven 
§ 10-1 tredje ledd. 

Folketrygdloven § 10-9 siste ledd lyder: 

«For rett til ytelser etter denne paragraf, 
gjelder bestemmelsene i§ 10-1, første ledd på 
tilsvarende måte.» 

Folketrygdloven § 10-1 første ledd lyder: 

«Gjenlevende ektefelle som er yn_g:r:e enn 67 
år har rett til ytelser som nevnt i § 10-2 til § 
10-5 hvis 
a. vedkommende oppholder seg i riket, og 
b. vedkommende har vært trygaet i minst tre 

år umiddelbart før krav om ytelser settes 
fram1 eller avdøde var trygdet minst tre år 
umiadelbart før sin død.» 

Etter lovens § 10-1 første ledd bokstav b 
kreves tre års sammenhengende trygdetid 
umiddelbart før søknad om ytelser settes 
fram. Vilkåret kan fravikes «hvis særlige grun
ner gjør det rimelig», se forskriftenes § 7, jf. § 
3. Vilkåret om forutgående trygdetid gjelder 
ikke for utenlandske flyktninger. 

Forskriftenes § 7 lyder: 

« Vilkåret om å ha vært trygdet skal ikke 
gjelde for utenlandsk flyktning som er bosatt 
i riket. 

I andre· tilfelle fravikes vilkåret om å ha 
vært trygdet når særlige grunner gjør det ri
melig. 

Under opphold i utlandet omfatter dispen
sasjon etter annet ledd bare ytelser på grunn
lag av faktiske poengår og faktisk botid.» 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener at denne stønaden må reser

veres for personer som har nær tilknytning til 
Norge under pleieforholdet. Vi foreslår at det 
skal kreves at · familiepleieren var medlem i 
trygden i minst fem år under pleieforholdet, 
Dispensasjonsadgangen når «særlige grunner 
gjør det rimelig» er tatt ut. Forslaget vil sann
synligvis i praksis ikke innebære noen inn
skrenkning i denne gruppens rettigheter. 
Rikstrygdeverket opplyser at mottakere av 
stønad som tidligere familiepleier bor i Norge, 
og har bodd her hele sitt liv. Men i framtiden 
kan det tenkes tilfeller der en utlending boset-
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ter seg i Norge etter tidligere å ha pleid en av 
sine nærmeste i fem år i hjemlandet. Kontroll
hensyn tilsier at det bør kreves minst fem års 
medlemskap under pleieforholdet før det blir 
gitt stønad. 

Utkastets§ 9-3 Opphold i Norge/i utlandet 
Det er et vilkår for: rett til overgangsstønad 

at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder likevel over
gangsstønaden. 

Etter søknad før utreisen kan et medlem som 
tar nødvendig utdanning i utlandet, få over
gangsstønad i opptil tre år. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeld,mde lovs§ 10-1 

første ledd bokstav a og tilhørende forskrifter. 
Folketrygdloven§ 10-1 er endret ved lov 16. 

juni 1989 nr. 84 og ved lov 15. desember 1989 
nr. 90. Utvalget har ikke hatt anledning til å 
innarbeide disse endringene. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsene om opphold i Norge står i 

dag i folketrygdloven § 10-1 første ledd bok
stav a, jf. § 10-9 siste ledd, og i § 5 i forskrif
ter fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. 
mai 1978 med hjemmel i folketrygdloven § 
10-1 tredje ledd. Lovens § 10-1 første ledd er 
gjengitt i merknadene til § 9-2. 

Etter lovens § 10-1 første ledd bokstav a er 
det et vilkår for rett til overgangsstønad at den 
tidligere familiepleieren oppholder seg i 
Norge. Etter forskriftene § 5 nr. 1 dispenseres 
det fra kravet om opphold i Norge «dersom 
dødsfallet inntraff i et tidsrom som regnes som 
botid enten for søkeren eller avdøde», vilkåret 
om tre års forutgående trygdetid er oppfylt, 
og søkeren eller avdøde har minst 20 års botid 
i Norge. Hvis den tidligere botiden er mellom 
10 og 20 år, eksporteres bare ytelser på grunn
lag av denne botiden. Forskriftenes § · 5 nr. 1 
lyder: 

«Dersom dødsfallet inntraff i et tidsrom som 
regnes som botid enten for søkeren eller av
døde, og vilkåret i folketrygdlovens § 10-1 
første ledd bokstav b om å ha vært trygdet 
er oppfylt, gjelder følgende regler for rett til 
grunnpensjon eller overgangsstønad: 
a. Vilkåret om opphold i riket skal ikke gjel

der dersom enten søkeren eller avdøde-har 
(hadde) minst 20 års botid. 

b. bersom søkeren eller avdøde har (hadde) 
minst 10, men ikke 20 års botid, fravikes 
vilkåret om opphold i riket for så vidt gjel
der grunnpensjon fastsatt på grunnlag av 
denne botiden. 

C .... » 

Hva som regnes som botid i denne sammen-

hengen, er definert i forskriftenes § 2, som 
lyder: 

«Med botid menes i disse forskrifter 
a. tidsrom hvori vedkommende etter fylte 16 

år har vært trygdet etter folketrygdloven 
~ed rett til ytel~er etter lovens kap. 10 og, 

b. tidsrom før 1. Januar 1967 hvori vedkom
men~e etter fylte 16 år ville ha fylt vilkå
rene 1 folketrygdlovens § 1-2, jfr. § 1-3, for 
å være trygdet med rett til ytelser etter lo
vens kap. 10 eller i utlandet var ansatt ved 
virksomhet med hovedsete i Norge og var 
norsk statsborger.» 

Bestemmelsene er utformet med henblikk 
på stønad til gjenlevende ektefelle. Ytelser til 
tidligere familiepleier er imidlertid ikke en 
avledet rettighet, og dispensasjon må bygge 
på vedkommendes egen tilknytning til Norge. 
Det er litt uklart hva som for en tidligere fami
liepleier ligger i vilkåret om at «dødsfallet inn
traff i et tidsrom som regnes som botid ... ». 
Innebærer det at familiepleieren må ha vært 
trygdet da pleieforholdet opphørte? Dette 
spørsmålet er imidlertid lite aktuelt. Rikstryg
deverket opplyser at det aldri har vært spørs
mål om eksport av ytelser til en familiepleier 
som har hatt tilsynet og pleien i utlandet. 

Etter forskriftenes § 5 nr. 2 kan vilkåret om 
opphold i Norge fravikes i andre tilfeller hvis 
«særlige grunner gjør det rimelig». Etter for
skriftenes § 3 skal det i vurderingen legges 
vekt på søkerens økonomi og tilknytning til 
Norge. 

Utvalgets forslag 
Det er i dag ikke krav om 'medlemskap i 

trygden for rett til overgangsstønad for en 
enslig tidligere familiepleier. Forskriftenes 
bestemmelser om fravik fra oppholdsvilkåret 
har heller ikke noe krav om medlemskap i 
trygden for rett til stønad under utenlands
opphold. Utvalget har foreslått i § 9-1 at det 
skal være et absolutt krav om medlemskap. 
Dette er i samsvar med utkastets § 8-1 om 
overgangsstønad til enslig mor eller far. 

I utkastets første ledd er hovedvilkåret om 
opphold i Norge slått fast. 

Utkastets andre og tredje ledd svarer til de 
foreslåtte fraviksbestemmelsene i § 8-3 andre 
og tredje ledd. Utvalget mener at det er hen
siktmessig med samme bestemmelser om fra
vik fra oppholdsvilkåret for alle som mottar 
overgangsstønad. De foreslåtte fraviksbestem
melsene svarer i det vesentlige til besternmel
sene i§§ 2 og 3 i forskrifter fastsatt ved konge
lig resolusjon den 18. desember 1981 med 
hjemmel i lovens§ 12-1 tredje ledd. Se merk
nader til utkastets § 8-3. 

Forslaget innebærer en innstramming i for
hold til de gjeldende bestemmelser. Den ty-
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piske tidligere familiepleieren er eldre og har 
bodd i Norge hele sitt liv. En slik person vil 
derfor som regel ha tilstrekkelig tidligere bo
tid i Norge til at oppholdsvilkåret skal kunne 
fravikes. Denne innstrammingen vil imidler
tid bety svært lite, for etter det Rikstrygdever
ket opplyser har det aldri vært spørsmål om 
eksport av ytelser til en tidligere familiepleier. 

ForsLaget i utkastets tredje Ledd om fravik 
fra oppholdsvilkåret under nødvendig utdan
ning i utlandet vil antakelig få liten praktisk 
betydning. Utvalget mener imidlertid at det 
er naturlig å gi overgangsstønad i slike tilfel- · 
ler, og bestemmelsen bør derfor tas med. 

Utkastets § 9-4 Enslig person 
For å få rett tiL overgangsstønad må med

Lemmet 
a) ha vært ugift, separert, skiLt eller gjenlev

ende ektefelle i minst fem år under pLeie
forhoLdet, og 

b) være ugift, separert, skiLt eller gjenlevende 
ektefelle når hun eller han setter fram krav 
om stønad. 

Faktisk samlivsbrudd kan likestilles med 
formell separasjon. 

Merknader 
Utkastet gjelder personkretsen. Tilsvarende 

bestemmelser finnes i folketrygdloven § 10-9 
første ledd. Utkastets andre ledd er nytt. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-9 første ledd lyder: 

«Hvis det finnes rimelig etter en samlet vur
dering, kan ugift person som i minst fem år 
har vært hjemme og hatt nødvendig tilsyn og 
pleie av foreldre eller annen nærstående, til~ 
stås ytelser som nevnt i § 10-2 til § 10-5 etter 
at pleieforholdet er opphørt.» 

Uttrykket «ugift person» omfatter etter 
praksis ugift, skilt og gjenlevende ektefelle 
som ikke har rett til overgangsstønad/pensjon 
etter de någjeldende bestemmelser i lovens 
§§ 10-4 og 10-5. Separert ektefelle regnes ikke 
som «ugift person», og kommer ikke inn under 
bestemmelsen i lovens § 10-9. 

Utvalgets forsLag 
Utkastets første ledd svarer til gjeldende 

rett med ett unntak: Utvalget har foreslått at 
også separerte bør inngå i personkretsen. Hvis 
en person har vært separert under hele pleie
forholdet (minst fem år) og først skilles etter 

· pleieforholdets opphør eller aldri skilles, vil 
vedkommende som regel være like enslig og 
økonomisk og sosialt like vanskelig stilt som 
en person som er skilt eller aldri har vært gift. 

I utkastets andre ledd foreslår utvalget at 

faktisk samlivsbrudd skal kunne likestilles 
med formell separasjon. Antakelig bør en 
legge til grunn samme regel som er foreslått 
i utkastets § 8-4 andre ledd, dvs. at faktisk 
samlivsbrudd likestilles med separasjon når 
samlivsbruddet har vart i minst ett år, eller 
det er gått minst seks måneder siden sak ble 
reist. Vedkommende må da ha vært familie
pleier i minst fem år fra ett av disse tidspunk
tene. 

Utkastets § 9-5 Stønadssituasjonen 
Det er et vilkår for rett til overgangsstønad 

at medLemmet i minst fem år har hatt nødven
dig tilsyn med og pleie av en nærstående, og 
at pleieforholdet er opphørt. 

PleieforhoLdet må ha forhindret vedkom
mende fra å forsørge seg seLv ved annet ar
beid, og må ha ført til at hun eller han ikke 
Lenger kan forsørge seg selv. 

Som nærstående regnes foreldre, bestefor
eldre, fosterforeldre, søsken, onkler og tanter. 
I særlige tilfeller kan også andre personer 
anses som nærstående. 

Ved vurderingen av om tilsynet og pleien 
var nødvendig, legges det blant annet vekt på 
alderen, helsetilstanden og bosituasjonen til 
den som ble pleid. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer i det vesentlige til fol

ketrygdloven§ 10-9 første og andre ledd, men 
er omformulert. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 10-9 første og andre ledd 

lyder: 

«Hvis det finnes rimelig etter en samlet vur
dering, kan ugift person som i minst fem år 
har vært hjemme og hatt nødvendig tilsyn og 
pleie av foreldre eller annen nærstående, til
stås ytelser som nevnt i § 10-2 til § 10-5 etter 
at pleieforholdet er opphørt. 

For rett til ytelser som nevnt kreves at pleie
forholdet i det vesentlige forhindret ved
kommende i å forsørge seg selv ved annen 
virksomhet enn forpleiningen så lenge forhol
det besto, og at ervervsevne og ervervsmulig
heter på grunn av pleieforholdet er nedsatt så 
meget at vedkommende ikke lenger kan for
sørge seg selv ved eget arbeid.» 

Det kreves at tilsyn og pleie har vært nød
vendig i minst fem år. 

I lov om enkje- og morstrygd ble uttrykket 
«stell og pleie» brukt. I begynnelsen ble det 
krevd at arbeidet for en stor del skulle være 
pleie. Innholdet i pleiebegrepet ble imidlertid 
etter kort tid myket opp. Morten Gunnes (se 
ovennevnte utredning, side 118) mener at fol-· 
ketrygdlovens uttrykk «tilsyn» mer er rettet 
mot pleie og derfor skulle innebære en inn-
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stramming. Etter hans vurdering har utviklin
gen likevel gått i retning av at det stilles 
mindre krav til pleiearbeid enn da folketryg
den kom. 

Det kreves at pleie har vært· «nødvendig». 
Det er ikke tilstrekkelig at for eksempel hus
stell og husarbeid faktisk er blitt utført av sø
keren. Tilsyn og pleie er «nødvendig» når det 
kan påvises at den som ble pleid har hatt be
hov for hjelp som pleieren har gitt. Momenter 
i vurderingen er alderen og helsetilstanden til 
den som ble pleid. Vanskelige boforhold, som 
dårlig isolert hus eller lang vei til forretning, 
kan også gjøre at tilsyn og pleie må anses for 
nødvendig. Som regel vil det godtas at tilsy
net var nødvendig etter at den som ble pleid 
fylte 80 år, dersom det ikke blir lagt fram opp
lysninger som viser at vedkommende var sær
lig vital for sin alder. 

Det spørres ikke om andre kunne ha utført 
pleiearbeidet med mindre skadevirkninger for 
seg selv. Det er pleiebehovet og arbeidsinn
holdet i pleien som må vurderes. Det kan gis 
ytelser til flere pleiere med grunnlag i et pleie
forhold hvis pleiearbeidet har vært i særlig 
grad byrdefullt. Dette kan for eksempel være 
aktuelt når flere søsken har pleid foreldrene. 

Arbeidsoperasjonene som har vært utført 
under et pleieforhold, kan ha variert. For eks
empel kan det stort sett ha dreid seg om tilsyn 
de første årene, og senere om mer intensiv 
pleie. For rett til stønad er det ikke tilstrekke
lig med pleie i den siste tiden før pleieforhol
det opphørte. Hvor lang tids pleie som er nød
vendig, beror på en vurdering i den enkelte 
sak. Blant annet må det legges vekt på hvor 
anstrengende selve pleietiden har vært. 

Det er et vilkår at pleieforholdet i det ve
sentlige forhindret vedkommende fra å for
sørge seg selv ved annen virksomhet enn 
pleien så lenge forholdet bestod, og dessuten 
at ervervsevnen og ervervsmulighetene er 
nedsatt på grunn av pleieforholdet. 

I praksis anses pleieforholdet for å ha for
hindret vedkommende fra å forsørge seg selv 
hvis vedkommendes inntekt utenfor pleiefor
holdet ikke var høyere enn to ganger grunnbe
løpet. Det har ingen betydning om pleieren 
ble forsørget av den hun eller han pleide, eller 
levde av egne midler. · 

V ed vurdering av om stønad skal ytes, tas 
det i praksis utgangspunkt i situasjonen da 
pleieforholdet opphørte. Men også nedsatt er
versevne som inntrer etter pleieforholdets 
opphør, kan anses for å ha sin årsak i pleiefor
holdet og gi rett til til stønad. 

Overgangsstønad/pensjon til tidligere fami
liepleiere er ment som en kompensasjon for 
redusert arbeidsevne eller arbeidsmulighet på 
grunn av pleieforholdet. Arbeidsevnen vurde-

res ikke i relasjon til «sykdom, skade · eller 
lyte» slik som i uførhetsvurderingen. Det er 
pleiearbeidet for nærstående med de skade
virkninger det har medført som er utgangs
punktet. Medisinske opplysninger har ikke 
avgjørende betydning, men kan være støtte
opplysninger. Det er mer avgjørende om fami
liepleieren har vært utsatt for slike sosiale 
belastninger at vedkommende ikke kan for
sørge seg selv. 

Ervervsevne og ervervsmuligheter anses i 
praksis for så sterkt nedsatt at vedkommende 
ikke kan forsørge seg selv ved eget arbeid når 
forventet årlig arbeidsinntekt er lavere enn tre 
ganger grunnbeløpet. 

De någjeldende bestemmelser definerer 
ikke nærmere hvem som anses som «annen 
nærstående». I praksis omfatter begrepet nær
stående besteforeldre, fosterforeldre, søsken, 
onkler og tanter, og en person som har barn 
med pleieren. Det må avgjøres konkret i hvert 
enkelt tilfelle om også andre kan anses som 
nærstående. Det er for eksempel ikke uteluk
ket at lang tids vennskap eller samboerforhold 
uten barn kan omfattes. I noen tilfeller kan 
også et voksent parn anses som nærstående. 
En mor har for eksempel pleid sitt uføre barn 
i lang tid. 

Ifølge Rikstrygdeverkets praksis anses en 
arbeidsgiver ikke som nærstående i relasjon 
til pleieren. Det gjelder selv om arbeidsforhol
det har utviklet seg til et pleieforhold og utbe
talingen av kontant lønn har opphørt. Pleie
rens tilknytning til den · hun eller han har 
pleid, skal altså være svært nær for at den 
pleide skal anses som nærstående. Det er først 
og fremst tenkt på nærmeste familie. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første Ledd er det et vilkår for 

rett til overgangsstønad at medlemmet har 
pleid en nærstående i minst fem år og at pleie
forholdet er opphørt. Bestemmelsen er i sam
svar med gjeldende rett, se folketrygdloven § 
10-9 første ledd. 

Etter utkastets andre Ledd må pleieforholdet 
. ha forhindret vedkommende fra å forsørge seg 

selv og dessuten ha ført til at vedkommende 
ikke lenger kan forsørge seg selv. Forslaget 
svarer til folketrygdloven § 10-9 andre ledd. 

I utkastets tredje Ledd har utvalget foreslått 
at det skal gå fram av lovteksten hvilke kate
gorier personer som i praksis regnes som nær
stående. Utvalget mener likevel at oppregnin
gen ikke bør være uttømmende, men at det 
må åpnes adgang til å vurdere om også andre 
tilfeller kan komme inn under bestemmelsen, 
når det var et nært forhold mellom pleieren 
og den som ble pleid. 

Utkastets fjerde Ledd nevner momenter som 
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en skal legge vekt på når en vurderer om tilsy
net og pleien var nødvendig. Oppregningen 
er ikke uttømmende. Forslaget svarer til gjeld
ende praksis. 

Utkastets § 9-6 Overgangsstønadens størrelse 
Overgangsstønaden pr. år utgjør summen 

av grunnbeløpet og særtillegg for enslige. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 10-9 

tredje ledd og til lov om særtillegg til ytelser 
fra folketrygden § 1 bokstav c. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsen om overgangsstønadens og 

pensjonens størrelse står i dag i lovens § 10-9 
tredje ledd. I tillegg gis det særtillegg etter § 
1 bokstav c i lov om særtillegg, og kompensa
sjonstillegg etter § 1 bokstav c i lov om kom
pensasjonstillegg. Folketrygdloven § 10-9 
tredje ledd lyder: 

«Full overgangsstønad eller full pensjon 
skal utgjøre samme beløp som grunnbeløpet.» 

Lov om særtillegg til ytelser fra folketryg
den § 1 lyder: 

«Særtillegg ytes til personer som oppebærer 
ytelser etter lov om folketrygd .i form av: 
a) .. . 
b) .. . 
c) overgangsstønad og Jensjon til gjenlev

ende ektefeller etter § 10-4 og 10:5 jfr. § 
10-6, overgangsstøna og pensjon tii ugift 
person etter § 10-9, ... » · 

Grunnpensjon og særtillegg beregnes på 
grunnlag av trygdetid på vanlig måte. Det gis 
ikke tilleggspensjon på grunnlag av den tryg
dedes egne eller den avdødes pensjonspoeng. 

Utvalgets forslag 
Som når det gjelder overgangsstønad til • 

enslige forsørgere, foreslår utvalget at grunn
pensjon og særtillegg ikke bør reduseres på 
dersom vedkommende har mindre enn 40 års 
trygdetid. Vi viser til merknader til utkastets 
§ 8-6. Overgangsstønad er ment som en mid
lertidig hjelp i en overgangstid, og det er da 
hensiktmessig at vedkommende blir sikret en 
minsteytelse. Forslaget vil virke forenklende 
og vil dessuten sannsynligvis ikke føre til ut
giftsøkning. Etter Rikstrygdeverkets opplys
ninger har den vanlige ugifte familiepleier 
bodd i Norge hele sitt liv, og vil dermed ha 
full trygdetid. 

Utvalget har foreslått at lov om kompensa
sjonstillegg blir opphevet. Vi viser til omtale 
av forslaget i merknadene til kapittel 3. 

Utvalgets forslag svarer ellers til gjeldende 
rett. 

Utkastets § 9-7 Arbeidsinntekt m.m. 
Overgangsstønaden reduseres på grunnlag 

av arbeidsinntekt som medlemmet har eller 
kan forventes å få. Ved fastsetting av forven
tet inntekt legges det vekt på alder, evner, ut
danning, yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter 
på hjemstedet, og arbeidsmuligheter på andre 
steder der det er rimelig at vedkommende tar 
arbeid. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til 
livsopphold etter kapitlene 4, 5 og 6. Det 
samme gjelder pensjonsinntekt, føderåd og 
kapitalinntekt. 

Overgangsstønaden skal ikke reduseres hvis 
den faktiske eller forventede arbeidsinntekten 
på årsbasis · er mindre enn halvparten av 
grunnbeløpet. Stønaden reduseres med 40 pro
sent av inntekt over halvparten av grunnbelø
pet. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 10-5 

nr. 3. Bestemmelsen er endret ved lov 15. 
desembet 1989 nr. 90. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å innarbeide denne endringen. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om reduksjon av overgangs

stønad på grunn av forventet arbeidsinntekt 
står i folketrygdloven§ 10-5 nr. 3. Folketrygd
loven § 10-9 viser til denne bestemmelsen. 
Særtillegget reduseres etter forskrifter fastsatt 
av Sosialdepartementet med hjemmel i særtil
leggsloven § 2 siste ledd. Folketrygdloven § 
10-5 nr. 3 lyder: 

«Pensjon som nevnt i nr. 2 ytes til gjenlev
ende ektefelle som ut fra alder og ervervs
evne1 foreliggende ervervsmuligheter og om
stenaighetene for øvrig ikke kan ventes å få 
en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 pst. 
av grunnbeløpet. Hvis den forventede er
vervsinntekt overstiger 50 pst. av grunnbelø
pet, skal pensjonen utgjøre forskjelfen mellom 
full pensjon og 40 pst. av den overskytende 
inntekt. Som ervervsinntekt regnes i denne 
forbindelse også sykepenger etter kapittel 3 
og fødselspenger etter § 3-21 nr. 1-5. 

Bestemmelsen i § 8-5, tredje ledd, får tilsva-
rende anvendelse.» . 

Ifølge lovens § 10-5 nr. 3 er det et vilkår for 
rett til full pensjon at det «ut fra alder, ervervs
evne, foreliggende ervervsmuligheter og om
stendighetene for øvrig» ikke kan ventes at 
den gjenlevende ektefellen får en årlig er
vervsinntekt som overstiger 50 prosent av 
grunnbeløpet. Dersom inntekten overstiger 50 
prosent av grunnbeløpet skal pensjonen/over
gangsstønaden utgjøre forskjellen mellom full 
pensjon/overgangsstønad og 40 prosent av den 
overskytende inntekt. 

Utvalget har · brukt uttrykket «arbeidsinn-
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tekt» i stedet for «ervervinntekt». Det er ment 
at uttrykkene skal ha samme innhold. Med 
ervervsinntekt menes i dag inntekt som kan 
tilbakeføres til den trygdedes personlige ar
beidsinnsats som arbeidstaker, som oppdrags
taker eller som selvstendig næringsdrivende. 
Kapitalinntekt, pensjonsinntekt og under
holdsbidrag regnes ikke med i denne sam
menhengen. Også verdien av naturalinntekt 
eller arbeid uten noen form for betaling kan 
settes som forventet ervervsinntekt. Forventet 
ervervsinntekt fastsettes da på grunnlag av 
vanlig betaling for slikt arbeid. 

«Forventet ervervsinntekt» settes til den 
faktiske månedslønn multiplisert med 12. I 
tilfeller der det klart må legges til grunn at 
den trygdede bare skal arbeide i et begrenset 
og kortere tidsrom, settes «forventet ervervs
inntekt» til den arbeidsinntekt som det kan 
regnes med at vedkommende får i den aktu
elle periode. Månedsinntekten multipliseres 
med antall måneder vedkommende er i ar
beid, og reduksjonen i stønaden fordeles over 
hele tolvmånedersperioden. 

Forutsetningen for uredusert stønad er at 
vedkommende på årsbasis ikke kan forventes 
å få en inntekt over 50 prosent av grunnbelø
pet. 

Dersom vedkommende ikke har arbeidsinn
tekt, kan det fastsettes en hypotetisk «forven
tet ervervsinntekt» hvis vedkommendes indi
viduelle forutsetninger og arbeidsmulighetene 
på stedet tilsier at hun eller han burde kunne 
ta seg arbeid. 

Sykepenger og fødselspenger likestilles et
ter § 10-5 nr. 3 med arbeidsinntekt. 

Dersom en mottaker av overgangsstønad 
eller pensjon etter kapittel 10 også har rett til 
dagpenger under arbeidsløyse, reguleres for
holdet i prinsippet av forskrifter gitt av Kom
munal- og arbeidsdepartementet den 12. juni 
1973 med hjemmel i folketrygdloven§ 4-2 nr. 
3 første ledd bokstavene i og k. Etter forskrif
tenes § 2 har den som mottar uredusert over
gangsstønad eller etterlattepensjon, ikke rett 
til dagpenger. Ytes det redusert overgangsstø
nad eller etterlattepensjon, skal denne støna
den og dagpengene samordnes etter § 4 i for
skriftene. Dagpenger kan i utgangspunktet 
maksimalt ytes med et beløp som svarer til 
reduksjonen av stønaden. Summen av redu
sert overgangsstønad og dagpenger skal like
vel ikke utgjøre mindre enn de dagpenger 
vedkommende ville hatt uten samordning. De 
samlede ytelser kan etter denne bestemmel
sen derfor bli høyere enn uredusert over
gangsstønad eller etterlattepensjon. Dersom 
dagpengene er lave, justeres i praksis ved- · 
kommendes forventede ervervsinntekt, og 
overgangsstønaden heves tilsvarende. 

Etter gjeldende rett skal det foretas en «sam
let vurdering» av om det er «rimelig» å gi over
gangsstønad etter § 10-9. Man har altså intet 
rettskrav på stønad. Søknaden om overgangs
stønad kan avslås, eller stønaden kan reduse
res hvis den tidligere familieforpleieren selv 
har midler til å forsørge seg. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd har bestemmelser om 

at faktisk eller forventet arbeidsinntekt fører 
til redusert pensjon. Videre har dette leddet 
bestemmelser om hva en skal legge vekt på 
ved fastsettingen av den forventede arbeids
inntekten. Bestemmelsen svarer til gjeldende 
rett. 

Etter utkastets andre ledd skal ikke bare 
sykepenger og fødselspenger, men også dag
penger under arbeidsløshet likestilles med 
arbeidsinntekt. Vi antar at det er denne sam
ordningsmåten som fører til det gunstigste 
samlede resultat for den arbeidsløse i de fleste 
tilfeller, og at det derfor også er denne måten 
som i dag vanligvis benyttes. Forslaget vil 
derfor ikke føre til merutgifter. Dette er ve
sentlig enklere enn de gjeldende regler. 

Pensjonsinntekter, kapitalinntekter og føde
råd kan i dag føre til at pensjon etter § 10-9 
ikke blir innvilget. Utvalget har kommet til 
at det vil være bedre å la disse inntektene 
føre til at pensjonen blir redusert etter de 
samme regler som for arbeidsinntekt. Forsla
get innebærer en materiell endring på dette 
punktet. 

Utkastets tredje ledd innebærer materielle 
endringer. Reduksjonsbestemmelsen i lovens 
§ 10-5 nr. 3, som gjelder for grunnpensjon og 
tilleggspensjon, er benyttet også for særtil
legg. Forskjellen på de to reduksjonsmåtene 
og konsekvensen av forslaget er behandlet i 
merknadene til utkastets § 8-7. 

Utkastets § 9-8 Forholdet til andre folke
trygdytelser til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til overgangsstø
nad etter dette kapitlet, og samtidig fyUer vil
kårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan hun 
eUer han velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
meUom overgangsstønad etter dette kapitlet 
og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 

10-10, men er omformulert. I tillegg er det 
inntatt en regel for samordning med øvrige 
ytelser fra trygden. 
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Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-10 første ledd lyder: 

«Ytelser etter kapitlet her til gjenlevende 
ektefelle, skilt ektefelle og ugift person som 
nevnt i § 10-9, faller bort når vedkommende 
fyller 67 år eller ~år rett t~l uførepensjon e~ler 
attføringspenger 1 ventetid før uførepensJon 
kan tilstås.» 

Etter folketrygdloven § 10-10 faller ytelser 
til en tidligere familiepleier bort når ved
kommende fyller 67 år eller får rett til uføre
pensjon eller attføringspenger i ventetid før 
uførepensjon kan innvilges. 

Det er ikke gitt bestemmelser om beregnin
gen av alderspensjon og uførepensjon i slike 
tilfeller. Overgang til full uførepensjon eller 
alderspensjon vil aldri føre til nedgang i ytelse 
og er derfor ikke noe problem. Det er imidler
tid uklart hva som skal gjøres hvis en motta
ker av stønad som tidligere familiepleier også 
får rett til gradert uførepensjon. Antakelig 
skal overgangsstønaden eller pensjonen til 
tidligere familiepleier reduseres slik at 
«grunnpensjonsdelene» samordnes for seg og 
«tileggspensjons-/særtilleggsdelene» for seg. 
Se praksis for attføringspenger som er omtalt 
nedenfor. 

Etter folketrygdloven § 5-6 bokstav b faller 
attføringspenger bort i den utstrekning ved
kommende mottar tilsvarende stønad. Ytelsen 
etter kapittel 10 ligger følgelig i bunnen. Etter 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 10-00, side 
70, er det ved avkorting i attføringspengene 
ikke anledning til å samordne den samlede 
attføringspengeytelsen med den samlede ytel
sen etter kapittel 10. «Grunnpensjonsdelen» 
av attføringspengene avkortes med «grunn
pensjonsdelen» av overgangsstønaden/pensjo
nen. «Tilleggspenjonsdelen» av attføringspen
gene avkortes med «tilleggspensjonsdelen» av 
overgangsstønaden/pensjonen. Særtillegg li
kestilles i denne sammenheng med «tilleggs
pensjonsdel». 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd har utvalget foreslått 

at den som har rett til flere ytelser til livsopp
hold som skal dekke samme inntektstap i 
samme periode, skal kunne velge ytelse. Dette 
er den enkleste regel lovteknisk sett. · 
. I andre ledd er det tatt inn en bestemmelse 

som skal gi departementet fullmakt til å fast
sette forskrifter om samordning av overgangs
stønad etter dette kapitlet og andre folke
trygdytelser til livsopphold. 

Utkastets § 9-9 Overgangsstønad under opp
hold i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for medlemmer som er innlagt i en institusjon 

som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for medlemmer som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Overgangsstønaden ytes uten reduksjon for 
innleggelsesmåneden og de to påfølgende må
nedene. Deretter blir stønaden redusert etter 
bestemmelsene i § 9-10. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er 
gått tre måneder etter utskrivingen fra en in
stitusjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
overgangsstønad etter lovens vanlige bestem
melser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av overgangs

stønad eller pensjon til tidligere familiepleier 
under opphold i helseinstitusjon er i dag å 
finne i folketrygdloven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9, 
og i forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
den 5. juli 1982 med hjemmel blant annet i 
folketrygdloven § 7-9, § 8-10 og § 10-5 nr. 4. 

Gjeldende rett . 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 4 lyder: 

«Til gjenlevende ektefelle som er innlagt i 
institusjon som nevnt i~ 7-9 nr. 1~ skal pensjo
nen fra og med den andre kalenaermåned et
ter den måned da forpleiningen tok til, utgjøre 
25 pst. av grunnbeløpet_ og 10 pst. av tilleggs
pensjonen etter nr. 2, Jfr. nr. 3. Bestemmel
sene i § 7-9 får for øvrig tilsvarende anven
delse.» 

Se merknader til utkastets §§ 10-18, 11-11 
og 12-14 der det er gjort rede for disse bestem
melsene. 

Bestemmelsen i lovens § 10-5 nr. 4 gjelder 
for gjenlevende ektefelle, men på grunn av 
henvisningen fra § 10-9 første ledd til § 10-5 
får bestemmelsen anvendelse også for tidli
gere familiepleier. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til utvalgets forslag i §§ 

10-18, 11-11 og 12-14, og vi viser til merkna
dene der. 
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Utkastets§ 9-10 Beregning av overgangsstø
nad under opphold i helse
institusjon o.l. 

Redusert overgangsstønad under opphold i 
institusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av særtillegget. 
· Forsørger medlemmet barn, ytes det fra 

omregningstidspunktet, se § 9-9, et tillegg som 
svarer til barnepensjon etter§ 11-18. 

Dersom medlemmet etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at stønaden ikke skal 
reduseres, eller at den skal reduseres mindre 
enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til .sam
men ikke være større enn overgangsstønad 
beregnet etter Lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av overgangsstønad etter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av etterlatte

pensjon til gjenlevende ektefelle under opp
hold i helseinstitusjon er i dag å finne i folke
trygdloven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9. Dertil kom
mer forskrifter fastsatt av Sosialdepartemen
tet den 5. juli 1982 med hjemmel blant annet 
i§ 7-9 nr. 6, § 8-10 og§ 10-5 nr. 4. Bestemmel
sene gjelder også for tidligere familiepleier. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 4 lyder: . 

«Til gjenlevende ektefelle som er innlagt i 
institusjon som nevnt i§ 7-9 nr. 1 skal pensjo
nen fra og med den andre, kalendermåned et
ter den måned da forpleiningen tok til, utgjøre 
25 pst. av grunnbeløpet og 10 pst. av tilleggs
pensjonen etter nr. 2, jfr. nr. 3. Bestemmel
sene i § 7-9 får for øvrig tilsvarende anven
delse. 

Departementet fastsetter nærmere forskrif
ter om ytelse av pensjonen.» 

Se for øvrig merknader til §§ 10-19, 11-12 
og 12-15. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene svarer til utkastets§§ 10-19, 

11-12 og 12-15 med følgende tillempninger: I 
første ledd nevnes bare særtillegget og ikke 
tilleggspensjonen, da den ikke er aktuell for 
familiepleiere, se utkastets § 9-6. Ektefelletil
legg vil heller ikke være aktuelt for denne 
gruppen, se § 9-6. 

Utkastets § 9-11 Overgangsstønad under 
opphold i fengsel 

Til en person som sitter i varetekt, soner 
straff · eller er sikret i en av fengselsvesenets 
anstalter, ytes det redusert overgangsstønad 
etter bestemmelsene i §§ 9-9 og 9-10. 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir Løslatt, ytes det overgangsstønad 
etter Lovens vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av etterlatte

pensjon til gjenlevende ektefelle under opp
hold i fengselsvesenets anstalter er i dag å 
finne i folketrygdloven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9. 
Dertil kommer forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet den 5. juli 1972 med hjemmel i 
blant annet folketrygdloven § 10-5 nr. 4 og§ 
7-9 nr. 6. Disse bestemmelsene gjelder også 
for tidligere familiepleier. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 4 er gjengitt i 

merknadene til utkastets §§ 9-9 og 9-10. 
Etter gjeldende rett reduseres etterlattepen

sjonen etter de vanlige regler for institusjons
opphold når pensjonisten soner straff eller er 
sikret i en av fengselsvesenets anstalter. Se 
merknadene til utkastets §§ 10-20, 11-13 og . 
12-16. 

Etterlattepensjonen reduseres ikke når en 
person sitter i varetekt. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til utkastets §§ 10°20, 11-13 

og 12-16, og vi viser derfor til merknadene til 
disse paragrafene. 
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KAPITTEL 10 

Uførepensjon 

OVERSIKT 
Bestemmelsene om uførepensjon står i dag 

i folketrygdloven kapittel 8. Uførepensjon skal 
dekke utgifter til livsopphold. Kapitlet inne
holder dessuten bestemmelser om grunnstø
nad og hjelpestønad i § 8-2. Dette er stønader 
som skal dekke nærmere angitte utgifter i for
bindelse med langvarig sykdom, skade eller 
lyte. 

Utkastets kapittel 10 omhandler bare stønad 
til livsopphold. Bestemmelsene om grunnstø
nad og hjelpestønad er tatt inn i utkastets ka
pittel 14 om stønad ved langvarig sykdom, 
skade eller lyte (attføringsstønad, hjelpestø
nad og grunnstønad). 

Folketrygdloven kapittel 11 om ytelser ved 
yrkesskade har bestemmelser om uførepen
sjon ved uførhet som skyldes yrkesskade. Ved 
yrkesskade ytes det uførepensjon etter folke
trygdloven kapittel 8, men etter særlig gun
stige regler. 

De generelle vilkårene som må være opp
fylt for at en skade eller sykdom skal kunne 
godkjennes som yrkesskade i folketrygdlo
vens forstand, er samlet i et eget kapittel -
kapittel 17 om vilkår for yrkesskadedekning. 
Bestemmelsene om yrkesskadeerstatning 
(menerstatning ved yrkesskade) er samlet i 
utkastets kapittel 18. Særbestemmelsene om 
de øvrige ytelsene ved yrkesskade er tatt inn 
til slutt i de enkelte kapitler. Bestemmelsene 
om uførepensjon ved yrkesskade står i utkas
tets § 10-21. 

Folketrygdlovens bestemmelser om uføre
pensjon bygger på loven om uføretrygd, som 
ble vedtatt den 22. januar 1960. Det var den 
første lov om alminnelig uførepensjon. Tidli
gere hadde en lover om ulykkestrygd og en 
midlertidig lov om hjelp til blinde og vanføre. 

Mange kommuner hadde egne uføretrygd
ordninger. Omfanget av disse ordningene va
rierte fra kommune til kommune. Som oftest 
var satsene de samme som i alderstrygden. 

I de hundre år som lå forut for vedtakelsen 
av uføretrygdloven, ble det fremmet en rekke 
forslag til lovgivning om invaliditetsforsik
ring. Det var tre hovedtyper av forslag: 

• 1. Førtids alderspensjon. De første forslagene 
gjaldt kombinasjonen uførepensjon og al
derspensjon. Uførepensjon ble betraktet 
som førtids alderspensjon. Den var bereg-

net på personer som hadde nedsatt arbeids
evne før de nådde pensjonsalderen. 

2. Fortsatte sykepenger. Ett forslag om uføre
pensjon ble utformet som et vedheng til 
syketrygden. Forslaget omfattet personer 
som gikk sykmeldt i lengre tid enn syke
trygdlovens maksimale stønadsperiode, 
som vanligvis var ett år. 

3. Utvidelse av loven om hjelp til blinde og 
vanføre. I 1936 ble det vedtatt en midlerti
dig lov om hjelp til blinde og vanføre. 
Denne loven omfattet bare personer som 
var høygradig fysisk invalidiserte. Loven 
av 1960 om alminnelig uføretrygd utvidet 
uførebegrepet til også å gjelde mindre fy
siske sykdommer og alvorlige mentale li
delser. 

Da uførepensjonsordningen ble inkorporert 
i folketrygdloven i 1966, kom også de lettere 
mentale lidelser med. I dag har praksis utvik
let seg slik at også visse psykososiale proble
mer er i ferd med å bli likestilt med sykdom, 
skade eller lyte. 

Dagens uførepensjonsordning bygger videre 
på de tidligere tjenestepensjonsordninger og 
kommunale uføretrygdeordninger samt på 
yrkesskadetrygden og arbeidsløysetrygden. · 

Begrepet uførhet står sentralt i folketryg
den. Uførebegrepet har to hovedkomponen
ter. Det er en medisinsk og en ervervsmessig 
komponent. Begge komponentene har en sen
tral plass i uførepensjonsordningen. 

Den medisinske komponent knytter seg til 
sykdom, . skade eller . lyte. Den medisinske 
komponent er nærmere omtalt i utredningen 
om folketrygdens uførebegrep, NOU 1977:14. 

Med ervervsmessig uførhet menes det tap i 
den trygdedes evne til å skaffe seg arbeidsinn
tekt på grunn av sykdom, skade eller lyte. De 
to komponentene i uførebegrepet er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 10-5 om 
sykdom, skade eller lyte. Vi viser også til As
bjørn Kjønstad: «Folketrygdens uførepen
sjon», Oslo 1988. 

Uførepensjon skal gi kompensasjon for inn
tektsbortfall eller mangel på inntekt som skyl
des sykdom, skade eller lyte. Dette formålet 
kommer til uttrykk i forarbeidene til uføre
trygdloven av 1960. Vi viser til Ot.prp. nr. 22 
for 1959. 

Kompensasjonen etter loven av 1960 var 
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imidlertid begrenset til å sikre alle en mini
mumsinntekt ved uførhet. Folketrygdordnin
gens pensjonssystem innførte det nye prin
sipp at stønaden skulle sikre tilvant levestan
dard. Folketrygdordningens uførepensjon be
står derfor av flere komponenter. Alle er sik
ret en minstepensjon som består av grunnpen
sjon, særtillegg og kompensasjonstillegg, 
eventuelt også ektefelletillegg og/eller barne
tillegg. De som har vært yrkesaktive, er videre 
sikret en tilleggspensjon, som avhenger av 
vedkommendes pensjonsgivende inntekt. 

Bestemmelsene om særtillegg er gitt i en 
egen lov, se lov 19. juni 1969 nr. 6 om særtil
legg til ytelser fra folketrygden. Utvalget fore
slår ' at bestemmelsene om særtillegg blir tatt 
inn i folketrygdloven. Særtillegget er en kom
pensasjon til personer som ikke har hatt an
ledning til å tjene opp tilleggspensjon, eller 
som bare har en liten tilleggspensjon. Særtil
legget er særlig av betydning for personer som 
ikke kan få full opptjeningstid etter 1967 på 
grunn av alder, og for personer som ikke har 
vært yrkesaktive og derfor ikke har opptjent 
rett til tilleggspensjon. 

Bestemmelsene om kompensasjonstillegg 
er også gitt i en egen lov, se lov 19. desember 
1969 nr. 8 om kompensasjonstillegg til ytelser 
fra folketrygden. Kompensasjonstillegget 
skulle kompensere for merverdiavgiften, men 
det har stått uendret siden det ble innført i 
1969. Det utgjør 500 kroner for personer som 
er ugifte, eller som har ektefelle som ikke 
mottar pensjon, og 375 kroner for personer 
som er gift med pensjonister. Det har liten 
betydning i dag, og utvalget foreslår at det 
skal falle bort. 

Tilleggspensjonen beregnes på grunnlag av 
tidligere arbeidsinntekt. For å få såkalt full 
tilleggspensjon må man ha vært yrkesaktiv 
og tjent mer enn grunnbeløpet i 40 år. Til
leggspensjonen skal sikre tilvant levestan
dard. 

I utkastets kapittel 3 om grunnbegreper har 
utvalget tatt inn bestemmelser om de forskjel
lige komponentene i pensjonssystemet. 

Utvalget foreslår å bygge opp pensjonssys
temet slik at grunnpensjon, tilleggspensjon, 
særtillegg, ektefelletillegg og barnetillegg, 
blir komponenter som til sammen utgjør den 
enkelte pensjonsytelse. I dag er det litt uklart 
hva som menes med uførepensjon. Det er 
usikkert om særtillegg, kompensasjonstillegg, 
ektefelletillegg og barnetillegg skal betraktes 
som en del av uførepensjonen, eller om disse 
tilleggene er ytelser som er utenforliggende 
elementer når loven omtaler uførepensjon. 
Utvalget mener det er nødvendig å få eri kla
rere språkbruk her. Vi mener at uførepensjon 
bør være et samlebegrep som omfatter de for
skjellige ytelsene (komponentene) i pensjons-

systemet. Når en så skal omtale gradert pen
sjon, er det tilstrekkelig å nevne uførepensjon 
generelt, og en slipper å ha bestemmelser om 
gradering av de enkelte komponentene. Dette 
innebærer en forenkling. 

Når det gjelder ytelser til livsopphold, har 
utvalget funnet det hensiktsmessig å skille 
mellom vilkår som må være oppfylt på stø
nadstidspunktet, dvs. inngangsvilkår, og vil
kår som må være oppfylt hele tiden for at 
uførepensjon skal kunne ytes. 

I dag er det noe uklart hvilke vilkår som er 
inngangsvilkår, og hvilke vilkår som må være 
oppfylt hele tiden. Vi tenker her på vilkårene 
om å være trygdet, om forutgående trygdetid 
og om opphold i Norge. 

Utvalget legger til grunn at det i utgangs
punktet skal kreves medlemskap i trygden for 
rett til uførepensjon. Vi viser til utkastets § 
10-2 om forutgående medlemskap. De som 
fyller vilkåret om tre års umiddelbart forutgå
ende trygdetid, vil alltid være medlemmer i 
trygden. De som går inn under unntaksbe
stemmelsen for flyktninger vil også alltid 
være medlemmer i trygden. 

Videre legger vi til grunn at en person også 
fortsatt må være medlem i trygden for å 
kunne motta uførepensjon. Unntak skal imid
lertid kunne gjøres for personer som har opp
tjent rett til tilleggspensjon, eller som har 
minst ti års trygdetid. Da uførepensjon altså 
skal kunne ytes til personer som ikke lenger 
er medlemmer i trygden, har utvalget ikke 
brukt ordet «medlem» i lovteksten for å angi . 
stønadsmottakeren. Det ville være villedende. 
Derfor har vi i stedet brukt ordene «person» 
og «vedkommende». 

Utkastets§ 10-1 Innledning 
Formålet med uførepensjon er å dekke utgif

ter til livsopphold for personer som har fått 
sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid 
varig nedsatt på grunn av sykdom, skade el
ler lyte. 

Uførepensjonen består av grunnpensjon, til
leggspensjon, særtillegg, ektefelletillegg og 
barnetiUegg. 

Bestemmelser om 
- viikår for rett til uførepensjon står i§§ 10-2 

til 10-8 
- beregning av uførepensjon står i §§ 10-9 til 

10-16 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 

§ 10-17 
- uførepensjon under institusjonsopphold 

står i §§ 10-18 til 10-20 
- uførepensjon ved yrkesskade står i§ 10-21. 

Merknader 
Paragrafen er ny, og omhandler formålet 

med uførepensjonsordningen. Det er dessuten 
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tatt inn en innholdsfortegnelse over bestem
melsene i dette kapitlet. 

Gjeldende rett 
Den innledende bestemmelsen er ikke ment 

å være uttømmende når det gjelder alle de 
vilkår som må være oppfylt for at det skal 
kunne gis uførepensjon. Bestemmelsen skal 
bare kort angi det som er det sentrale i uføre
pensjonsordningen. 

For rett til uførepensjon må følgende vilkår 
være oppfylt: 
1. Man må være omfattet av uførepensjons-

ordningen. 
2. Man må være mellom 16 og 67 år. 
3. Man må lide av sykdom, skade eller lyte. 
4. Arbeidsevnen må være varig nedsatt med 

minst halvparten på grunn av sykdom, 
skade eller lyte. 

5. Man må ha gjennomgått hensiktsmessig 
behandling og attføring. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd angir formålet med 

uførepensjonen. Uførepensjon er en stønad til 
livsopphold som skal kompensere for inn
tektsbortfall eller mangel på arbeidsinntekt 
for personer som er medisinsk invalidisert, 
dvs. personer som lider av sykdom, skade el
ler lyte. Det kreves dessuten at den mangl
ende evne til å skaffe seg arbeidsinntekt er 
forårsaket av den medisinske invaliditet. 

I utkastets andre ledd har utvalget tatt inn 
en oversikt over komponentene som uføre-

. pensjonen skal bestå av. Som nevnt i oversik
ten over dette kapitlet har utvalget lagt til 
grunn at de forskjellige komponentene i pen
sjonssystemet til sammen skal utgjøre den 
enkelte pensjonsytelse. I dag er det noe uklart 
om dette prinsippet er lagt til · grunn. Etter 
utkastet vil det gå klart fram av loven at be
grepet uførepensjon omfatter alle pensjons
komponentene. Utvalget har foreslått en para
graf for hver av komponentene, se §§ 10-9 til 
10-13. 

I utkastets tredje Ledd er det gitt en inn
holdsfortegnelse over hvor i kapitlet de ulike 
bestemmelsene er å finne. 

Utkastets § 10-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende har vært medlem i trygden i 
minst tre år umiddelbart før han eller hun 
setter fram krav om pensjon. 
· Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt

ninger (se§ 3-21) som er medlemmer i trygden. 

Merknader 
Bestemmelser om forutgående trygdetid er 

i dag å finne i lovens § 8-1 første ledd bokstav 

b og i § 7 i forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 26. m~ 1978 med hjemmel i 
folketrygdloven § 8-1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Vilkåret om forutgående trygdetid er nær 

knyttet til vilkåret om opphold i Norge. Vi 
viser til merknadene til utkastets § 10-3 om 
fortsatt medlemskap. 

Lovens § 8-1 første ledd bokstav b lyder slik: 

«Rett til stønad etter dette kapittel har tryg
det som 
a. 
b. har vært trygdet i minst tre år umiddelbart 

før krav om stønad settes fram, eller som 
har vært trygdet i minst ett år umiddelbart 
før kravet . settes fram og herunder har 
vært fysisk og psykisk i stand til å utøve 
et normalt erverv i minst ett år.» 

Trygdetidsvilkåret skal oppfylles en gang, · 
på søknadstidspunktet. Det er således et inn
gangsvilkår. Hvis en person fyller vilkåret om 
umiddelbart forutgående trygdetid, vil ved
kommende også være trygdet på søknadstids
punktet. 

Loven setter som vilkår for rett til uførepen
sjon at vedkommende har vært trygdet i minst 
tre år umiddelbart før krav om stønad settes 
fram. Alternativt må søkeren ha vært trygdet 
og fysisk og psykisk i stand til å utøve et norc 
malt arbeid i minst ett år umiddelbart før kra
vet settes fram. Det er ikke noe vilkår at søke
ren har vært yrkesaktiv; det ~r tilstrekkelig 
at vedkommende har vært arbeidsfør. Men 
dersom vedkommende er arbeidsufør når han 
eller hun kommer til landet, kreves det tre års 
trygdetid før det kan ytes uførepensjon. 

Folketrygdloven § 8-1 andre ledd lyder: 

«Vilkårene i første ledd kan fravikes etter 
forskrifter som fastsettes av Kongen. Det kan 
herunder fastsettes at bestemmelsene om 
medregning av framtidig trygdetid og framti
dige pensjonspoeng, jfr. § 8-4 nr. 2 og 3, ikke 
eller bare delvis skal komme til anvendelse 
når disse vilkår fravikes, og at bedømmelsen 
av ervervsevne og ervervsmuligheter etter § 
8-3 tredje ledd skal skje etter særskilte regler. 
Det kan også fastsettes at bestemmelsen om å 
legge ektefellens trygdetid til grunn, jfr. § 7-2 
nr. 3 . tredje punktum, ikke skal komme til 
anvendelse.» 

Etter lovens § 8-1 andre ledd kan altså vilkå
ret om forutgående trygdetid fravikes når sær
lige grunner gjør det rimelig. Slike bestem-· 
melser er gitt ved kongelig resolusjon den 26. 
mai 1978. 

Ved avgjørelsen av om vilkåret om forutgå
ende trygdetid kan fravikes, skal det etter for
skriftenes § 3 legges vekt på søkerens tilknyt
ning til Norge, søkeren økonomiske forhold, 
og om tilstanden som kan gi rett til uførepen-
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sjon, er inntrådt i tidsrom som kan regnes som 
botid. 

I rimelighetsvurderingen legges det følgelig 
vekt på tidligere trygdetid i Norge, om det er 
lang tid siden vedkommende gikk ut av tryg
den, og om han eller hun bor i Norge eller 
har til hensikt å bosette seg her. Har ved
kommende god økonomi, vil det sjelden bli 
dispensert fra trygdetidsvilkåret. På den 
andre siden kreves det mindre tidligere til
knytning til Norge dersom vedkommende har 
svært dårlig økonomi. 

For personer som er bosatt i utlandet og 
ikke fyller vilkåret om umiddelbart forutgå
ende trygdetid, stilles det strengere krav til 
tidligere tilknytning til Norge. Det kan for 
eksempel tenkes tilfeller der en sjømann blir 
syk kort tid etter at han gikk ut av trygden 
etter å ha hatt hyre på norske skip i utenriks
fart i en årrekke. 

Etter forskriftenes § 7 gjelder ikke vilkåret 
om forutgående trygdetid for utenlandske 
flyktninger som er bosatt her i landet, dvs. 
flyktninger som er trygdet. 

Under opphold i utlandet omfatter dispen
sasjonen fra trygdetidsvilkåret bare ytelser på 
grunnlag av søkerens faktiske poengår og sø
kerens botid. Se forskriftenes § 7 tredje ledd. 

Utvaigets forsiag 
Etter utkastets første iedd skal det være et 

vilkår for rett til uførepensjon at vedkom
mende har vært medlem i trygden i minst tre 
år umiddelbart før han eller hun setter fram 
krav om pensjon. 

De gjeldende bestemmelsene om forutgå
ende trygdetid er skjønnsmessige og vage, og 
utvalget har funnet det nødvendig å foreslå 
visse materi~lle endringer for å få til en for
enkling av regelverket. Vi har sløyfet det 
andre trygdetidsalternativet om ett års trygde
tid når søkeren er arbeidsfør. Inngangsvilkåret 
for rett til uførepensjon vil således etter utval
gets forslag begrenses til tre års forutgående 
medlemsskap (trygdetid). Forslaget inne
bærer en innskrenkning i forhold til gjeldende 
rett. Men sammen med utvalgets øvrige for
slag vil det ikke innebære noen særlig inn
skrenkning. 

Etter utvalgets forslag vil yrkesaktive alltid 
ha rett til sykepenger det første året, etter at 
de har vært i arbeid i minst 14 dager. Se utkas
tets kapittel 4. Deretter vil overgangsstønad 
under sykdom avløse sykepengene. Utvalget 
foreslår i § 7-2 at inngangsvilkåret for rett til 
overgangsstønad senkes til ett års medlem
skap. Kravet om tre års medlemskap som vil
kår for rett til uførepensjon kan da oppfylles 
mens vedkommende mottar sykepenger og 
overgangsstønad. 

Ikke yrkesaktive personer som kommer 
syke til landet, må etter dette vente tre år før 
de kan få uførepensjon. Men hvis de tidligere 
fyller vilkårene for rett til overgangsstønad 
under sykdom, kan de få slik stønad etter ett 
års medlemskap. Videre foreslår utvalget å 
gjøre vilkåret om tre års umiddelbart forutgå
ende medlemskap absolutt, med unntak bare 
etter andre ledd. 

Etter utkastets andre iedd skal vilkåret om 
forutgående medlemskap ikke gjelde for 
flyktninger som er medlemmer i trygden. Li
kestilt med flyktninger er norske statsborgere 
som er i en lignende stilling. I utkastets§ 3-21 
er begrepet flyktning definert slik at det også 
omfatter slike personer. Vi viser til merkna
dene til utkastets § 3-21. 

I dag brukes formuleringen «utenlandsk 
flyktning som er bosatt i riket». Utvalget me
ner det er riktigere å knytte unntaket fra vil~ 
kåret om forutgående trygdetid til medlem
skap i folketrygden. De flyktninger som har 
bosatt seg varig her, blir medlemmer i trygden 
fra første dag. Flyktninger som bare midlerti
dig oppholder seg her, bør ikke omfattes av 
trygden. 

Etter de gjeldende dispensasjonsforskrifter 
og praksis er det trygdetidsvilkåret som er det 
sentrale. Det er meget sjelden at det gjøres 
unntak fra dette vilkåret. I praksis gjøres det 
unntak bare for personer som er bosatt her, 
altså for personer som er blitt me,dlemmer i 
trygden. Det er ytterst sjelden at det dispense
res både fra trygdetidsvilkåret og fra opp
holdsvilkåret. Slike · dispensasjonssaker gjel
der personer som tidligere har vært trygdet. 

Adgangen til å fravike vilkåret om forutgå
ende trygdetid når det foreligger «særlige 
grunner», er tatt ut. Dette er gjort fordi denne 
dispensasjonsadgangen sjelden brukes. På 
grunn av dagens restriktive praksis vil utval
gets forslag ikke bety nevneverdige materielle 
innskrenkninger. De som ikke er medlemmer 
i trygden på søknadstidspunktet, vil etter for
slaget ikke ha mulighet til å få uførepensjon. 
Etter dagens praksis vil slike personer som 
regel heller ikke få pensjon. Forslaget vil 
imidlertid være noe ugunstigere for personer 
som er medlemmer i trygden på søknadstids
punktet, men som ikke har vært medlemmer 
i tre år. 

Forslaget i utkastets § 10-2 første ledd om 
et absolutt krav om forutgående medlemskap 
innebærer at det vil bli mindre aktuelt å ta 
stilling til dispensasjonssøknader. Forslaget i 
utkastets§ 10-3 om å gi uførepensjon til med
lemmer mens de er i utlandet, vil også fange 
opp tilfeller der det i dag blir dispensert fordi 
det foreligger «særlige grunner». Det vil derfor 
ha liten praktisk betydning at dispensasjons
bestemmelsen blir tatt ut. 
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Utkastets§ 10-3 Fortsatt medlemskap 
Det er et vilkår for å beholde retten til uføre

pensjon at vedkommende fortsatt er. medlem 
i trygden. 

Likevel ytes det uførepensjon til den som 
ikke lenger er medlem i trygden, dersom han 
eller hun 
a) mottok tilleggspensjon da medlemskapet 

opphørte, eller 
b) tidligere har vært medlem i trygden i minst 

10 år. 
Uførepensjon til medlemmer i trygden be

regnes etter bestemmelsene i §§ 10-9 til 10-13. 
Uførepensjon til personer som ikke lenger er 
medlemmer i trygden, beregnes etter bestem
melsene i § 10-14. 

Merknader 
Folketrygdloven § 8-1 første ledd bokstav a 

har bestemmelser om opphold i Norge som 
et vilkår for rett til uførepensjon. Vilkåret kan 
fravikes etter forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 26. mai 1978 med hjemmel i 
folketrygdloven § 8-1 andre ledd. 

Historikk 
Forskriftene om at vilkåret om opphold her 

i landet kan fravikes, bygger på Norges for
pliktelser etter ILO-konvensjonene nr. 118 og 
128. Disse konvensjonene medfører plikt for 
Norge til å eksportere ytelser som gis på 
grunnlag av innbetalte premier. Dette blir tol
ket slik at opparbeidet tilleggspensjon pluss 
grunnpensjon, som utgjør «bunnen» av uføre
pensjonen, skal utbetales til uførepensjonister 
som oppholder seg i utlandet. Det kan kreves 
at vilkåret om forutgående trygdetid er opp
fylt. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 er oppholdsvilkå
ret bare omtalt på side 18 f. Der er det pekt 
på at nyordningen som folketrygdsystemet 
fører med seg, innebærer at det kan opptjenes 
delpensjoner her i landet. Det vil si at den 
enkelte kan få rett til pensjon i forhold til den 
tid vedkommende har vært trygdet. Det sies 
her følgende: 

«Et slikt system, hvoretter en person skal 
kunne tjene opp delpensjon i forskjellige land, 
forutsetter at det blir løsnet på kravet om at 
vedkommende må være bosatt i landet for å 
få utbetalt pensjon. En utlending som arbeider 
her i landet i noen år og opparbeider rett til 
en partiell alderspensjon, ma få sin delpensjon 
utbetalt herfra når han blir 70 år selv om han 
er bosatt i et annet land.» 

Deretter står det i proposisjonen at det ikke 
er foreslått noe vilkår med hensyn til bosted 
når det gjelder rett til å få utbetalt alderspen
sjon. Dette innebærer at det heller ikke var 
foreslått noe krav om at vedkommende måtte 
være trygdet for å få alderspensjon, men dette 

er ikke presisert i proposisjonen. Det tales om 
unntak fra bostedskravet i stedet for unntak 
fra oppholdsvilkåret. 

Det sies videre i Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 
at når det gjelder de øvrige arter av ytelser, 
stiller spørsmålet om krav til bosted seg noe 
annerledes. I folketrygdordningen er det en 
rekke ytelser som det ikke er rimelig å gi til 
personer som er bosatt utenfor landet. Det er 
nevnt ytelser som hjelpestønad, attførings
hjelp, utdanningsstønad og lignende. Departe
mentet mente at slike ytelser bare i helt spesi
elle tilfeller skulle gis i utlandet. 

I proposisjonen er det videre pekt på at med 
hensyn til uførepensjon og pensjon til gjenlev
ende ektefeller og barn, burde det være mer 
liberale bestemmelser for utbetaling til perso-

, ner som er bosatt i utlandet, spesielt når det 
gjaldt personer som har opptjent tilleggspen
sjon i «den norske folkepensjonering». Kon
gen fikk myndighet til å gi forskrifter om ytel
ser til personer i utlandet. 

De første forskriftene ble fastsatt ved konge
lig resolusjon den 28. oktober 1966. En skilte 
her mellom norske og utenlandske statsbor
gere. Oppholdsvilkåret ble ikke gjort gjeld
ende for norske statsborgere, mens dispensa
sjonsadgangen for utenlandske statsborgere 
var snever. I statsrådsforedraget ble det gjort 
oppmerksom på at det ville bli kontrollproble
mer med hensyn til de ervervsmessige og 
medisinske vilkår for rett til uførepensjon. 

I de senere forskriftene av 26. mai 1978 gikk 
man bort fra å skille mellom norske og uten
landske statsborgere. Bakgrunnen for endrin
gen av forskriftene var en lovendring i 1974 
som gav hjemmel til å fastsette bestemmelser 
om reduksjon av ytelser som var innvilget ved 
dispensasjon. Dessuten skulle forskriftene 
oppfylle de kravene som var stilt i konvensjo
ner Norge hadde ratifisert. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-1 bokstav a lyder slik: 

«Rett til stønad etter dette kapittel har tryg
det som 
a. oppholder seg i riket, og» 

Forskriftenes § 4 lyder i dag: 

«Vilkåret om opphold i riket skal ikke gjelde 
for rett til tilleggspensjon.» . 

Etter forskriftenes § 4 skal vilkåret om opp
hold i Norge ikke gjelde for tilleggspensjon 
når vilkåret om forutgående trygdetid er opp
fylt. 

Forskriftenes § 5 lyder: 

«l. Dersom den pensjonsbetingende uførhe
ten er inntrådt i tidsrom som regnes som 
botid, og søkeren fyller vilkåret i folke-
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trygdlovens § 8-1 første ledd bokstav b om 
å ha vært trygdet gjelder følgende regler 
for rett til grunnpensjon: 
a. Vilkåret om opphold i riket skal ikke 

gjelde for søker som har minst 20 års 
botid. 

b. For søker som har minst 10, men ikke 
20 års botid, fravikes vilkåret om opp
holdet i riket for så vidt gjelder grunn
pe~sjon fastsatt på grunnlag av denne 
botiden. 

c. Uansett vilkårene i bokstavene a og b, 
skal søker som har rett til tilleggspen
sjon alltid ytes grunnpensjon under 
opphold i utlandet på grunnlag av en 
trygdetid minst svarende til det antall 
poengår tilleggspensjonen Y,tes etter. 

2. I tilfelle hvor vilkårene i nr. 1 ikke er opp
fylt, kan vilkåret om opphold i riket fravi
kes for rett til grunnpensjon når særlige 
grunner gjør det rimelig. Dispensasjon i 
medhold av første ledd omfatter bare 
grunnpensjon fastsatt på grunnlag av søke
rens egen botid.» 

Etter forskriftenes § 5 nr. 1 bokstav c utbeta
les det grunnpensjon i utlandet på grunnlag 
av samme trygdetid som antall poengår. 

Grunnpensjonen utbetales i utlandet så
fremt vilkåret om forutgående trygdetid er 
oppfylt, dersom «den pensjonsbetingende 
uførhet» er inntrådt i tidsrom som regnes som 
botid og vedkommende har minst 20 års bo
tid. Se forskriftenes § 5 nr .. 1 bokstav a. Har 
vedkommende minst 10 års botid, fravikes 
oppholdsvilkåret når det gjelder grunnpen
sjon som er fastsatt på grunnlag av denne 
botiden, dersom den pensjonsbetingende 
uførheten er inntrådt i tidsrom som regnes 
som botid. Se § 5 nr. 1 bokstav b. 

I fall vilkårene i § 5 nr. 1 ikke er oppfylt, 
kan det dispenseres fra oppholdsvilkåret for 
grunnpensjonen hvis særlige grunner gjør det 
rimelig. Se§ 5 nr. 2. Dispensasjonsbestemmel
sen er aktuell 

- når en person med. rett til tilleggspensjon 
har lengre trygdetid enn antall poengår, 
når vedkommende har mindre enn 10 års 
trygdetid, 
når uførheten ikke inntrådte i et tidsrom 
som regnes som botid, · 

- når vilkåret om forutgående trygdetid i lo
vens § 8-1 første ledd bokstav b ikke er opp
fylt. 

I de tilfellene der verken oppholdsvilkåret 
eller trygdetidsvilkåret er oppfylt, kan det føl
gelig bare dispenseres etter en rimelighetsvur
dering. 

V ed vurderingen av om det skal dispense
res, legges det særlig vekt på søkerens tilknyt
ning til Norge og hans eller hennes økono
miske forhold. De momenter som tas i be
traktning, er nærmere angitt i forskriftenes § 
3. Dispensasjon blir gitt bare dersom ved
kommende tidligere hadde en sterk tilknyt-

ning til Norge, og dersom pensjonsbehovet 
ikke i rimelig grad er dekket gjennom uten
landske ytelser. Videre legges det vekt på om 
det er kort tid siden vedkommende gikk ut 
av folketrygdordningen. 

Den som er trygdet under et utenlandsopp
hold, behandles etter gjeldende praksis som 
om oppholdskravet var oppfylt. Det vil si at 
når det gjelder trygdede personer, ser man 
bort fra at de ikke fyller oppholdskravet. 

Begrepet botid er definert i forskriftenes § 
· 2. Med botid menes i forskriftene for det første 
tidsrom da en person har . vært trygdet etter 
folketrygdloven kapittel 8. Dessuten regnes 
det med tidsrom før folketrygdloven trådte i 
kraft da vedkommende ville ha fylt vilkårene 
om å være trygdet med rett til uførepensjon. 
Det samme gjelder tidsrom før folketrygdlo
ven trådte i kraft da en person var ansatt ved 
en virksomhet med hovedsete i Norge og var 
norsk statsborger. 

Av det ovenstående følger det at dispensa
sjon fra oppholdsvilkåret sjelden gis når vilkå
ret om forutgående trygdetid ikke er oppfylt. 
Det vil si at det sjelden dispenseres for perso
ner som ikke er trygdet på søknadstidspunk
tet. 

Kontrollhensynet har vært sterkt inne i bil
det ved praktiseringen av dispensasjonsfor
skriftene. Det er vanskelig å undersøke om 
pensjonistene i utlandet stadig fyller lovens 
vilkår. Videre er det ofte problemer med å 
fastsette uføregraden i utlandet. Dette skyldes 
at arbeidsmarkedet og lønnsforholdene i de 
enkelte land er svært forskjellige fra norske 
forhold. 

Utvalgets forslag 
Lovens utgangspunkt er i dag at stønads

mottakeren må oppholde seg i Norge. Kravet 
om opphold i Norge må ses i sammenheng 
med kravet om forutgående medlemskap. Ut
valget viser til merknadene til utkastets§ 10-2 
om forutgående medlemskap. Oppholdsvilkå
ret må også ses i sammenheng med kravet om 
å være medlem. 

Oppholdsvilkåret har neppe selvstendig be
tydning som inngangsvilkår ved siden av vil
kåret om umiddelbart forutgående trygdetid, 
siden de aller fleste som er trygdet oppholder 
seg i Norge. Oppholdsvilkåret må være opp
fylt hele tiden for at vedkommende skal opp
rettholde retten til stønad. 

Av forarbeidene til folketrygdloven går det 
fram at begrepsbruken ikke er klar når det 
gjelder forholdet mellom oppholdskravet, kra
vet om å være trygdet og kravet om forutgå
ende trygdetid. I kommentarene tales det stort 
sett om kravet om å være bosatt, mens det i 
lovutkastet tales om krav til opphold. 

Utvalget mener at hovedvekten må legges 
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· på kravet om å være medlem når det gjelder 
langtidsytelser til livsopphold - uførepensjon, 
etterlattepensjon og alderspensjon. Medlem
mer er de personer som folketrygdordningen 
omfatter. Derfor er det mest hensiktsmessig å 
skille mellom personer som er medlemmer i 
trygden, og personer som ikke er medlemmer 
i trygden. Det har liten verdi å ha kompliserte 
bestemmelser om hvem som er medlemmer i 
trygden, dersom innvilging av de enkelte ytel
ser skal avhenge av helt andre bestemmelser, 
for eksempel krav om opphold eller boset
ning. Hvis det skal legges vekt på oppholdsvil
kåret som i dag, blir det i realiteten to former 
for medlemskap i trygden, nemlig medlem
skap ved opphold i Norge og medlemskap ved 
utenlandsopphold. Medlemmer som ikke opp
holder seg her, må ha dispensasjon fra opp
holdskravet for at det skal kunne gis ytelser. 
Utvalget har gått bort fra å legge hovedvekten 
på oppholdskravet når det gjelder langtids
ytelser tHlivsopphold. Vi har i stedet lagt vekt 
på medlemskap i trygden. 

Tanken bak forslaget er at medlemskapet i 
trygden er det sentrale når det gjelder rett til 
ytelser til livsopphold. Folketrygdordningen 
bør omfatte dem som er medlemmer, uansett 
om de oppholder seg i utlandet eller her. Vi
dere mener utvalget at folketrygdordningen i 
utgangspunktet ikke bør omfatte personer 
som ikke lenger er medlemmer. Unntak bør 
imidlertid gjøres for personer som har opp
tjent vesentlige «oppsatte» pensjonrettigheter, 
og som fyller vilkåret om forutgående med
lemskap. Forslaget innholder en forenkling. 

Når det utbetales pensjon på grunnlag av 
såkalte oppsatte pensjonsrettigheter som 
kommer inn under ILO-konvensjonene, må 
kontrollhensynet vike. Utvalget mener at kon
trollhensynet også ellers bør vike når det 
dreier seg om· personer som fortsatt er med
lemmer i trygden under utenlandsopphold. 
Særlig er dette aktuelt ved midlertidige uten
landsopphold for pensjonister · på lengre Sy
den-ferier. Antakelig ytes det også i dag pen
sjoner under slike utenlandsopphold, i og med 
at trygdeetaten sjelden blir oppmerksom på 
at pensjonistene oppholder seg utenlands. 
Dersom pensjonistene måtte sende inn søknad 
om unntak fra oppholdsvilkåret i slike tilfel
ler, ville det medføre et stort merarbeid for 
trygdeetaten. 

Frivillig medlemskap under utenlandsopp
hold må likestilles med pliktig medlemskap. 
Hvis dette ikke blir gjort, vil det bli lovtek
niske komplikasjoner. 

Spørsmålet om frivillig medlemskap skal 
.. avgjøres etter søknad. Ved frivillig medlem
skap kan man være medlem i hele folketrygd
ordningen eller bare i visse deler av ordnin-

gen. Pensjonister er ikke med i pensjonsdelen. 
Pensjonister betaler derfor ikke avgift til pen-
sjonsdelen. · 

Utkastets første ledd angir hovedregelen om 
at man fortsatt må. være medlem i trygden for 
å beholde retten til uførepensjon. Dette er et 
vilkår som må være oppfylt hele tiden. 

Utkastets andre ledd omhandler unntak fra 
hoveregelen om at man må være medlem i 
trygden for å opprettholde uførepensjonen. 
Unntaket skal etter andre ledd bokstav a 
gjelde for personer som mottar tilleggspen
sjon når medlemskapet opphører, og etter ut
kastets andre ledd bokstav b for personer som 
tidligere har vært medlem i trygden i minst 
10 år. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd er tatt medavinforma
sjonshensyn, og har henvisninger til de para
grafene i utvalgets forslag som har bestem
melser om beregning av uførepensjon. 

utkastets § 10-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende er mellom 16 og 67 år. 

Merknader 
Bestemmelser oin alder står i dag i den 

gjeldende lovs § 8-3 første ledd og § 8-9 tredje 
ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-3 første ledd lyder slik: 

«Den som er 16 år eller eldre, har rett til 
uførepensjon dersom hans ervervsevne etter 
gjennomgått behandling, arbeidstrening, opp
læring eller annen form for attføring som an
ses hensiktsmessig, fortsatt er varig nedsatt 
med minst halvparten på grunn av sykdom, 
skade eller lyte.» 

For å få rett til uførepensjon må søkeren 
være over 16 år. Uførepensjon skal kompen
sere inntektsbortfall eller manglende inn
tektsmuligheter, og personkretsen er derfor 
begrenset til dem som er i yrkesaktiv alder. 

Folketrygdloven § 8-9 tredje ledd lyder: 

«Den som blir ufør etter fylte 67 år har ikke 
rett til uførepensjon etter dette kapittel, og til
stått uførepensjon faller bort nar vedkom
mende blir berettiget til alderspensjon.» . 

Etter denne bestemmelsen kan det ikke ytes 
uførepensjon til den som blir arbeidsufør etter 
fylte 67 år, og innvilget uførepensjon fall~r 
bort når vedkommende får rett til alderspen
sjon. 

I den gjeldende lov brukes formuleringen 
«tilstått uførepensjon faller bort når ved
kommende blir berettiget til alderspensjon». 
Vedkommende får rett til alderspensjon ved 
fylte 67 år dersom han eller hun har minst tre 
års trygdetid. 
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For en yrkesskadd som ikke har rett til al
derspensjon, løper imidlertid en innvilget ufø
repensjon ut vedkommendes levetid, se den 
gjeldende lovs § 11-13 siste punktum. Denne 
bestemmelsen er beregnet på yrkesskadde i 
utlandet som ikke lenger er trygdet. 
· Når det gjelder uførepensjon som er gitt et
ter lovens alminnelige regler, er det lite prak
tisk at en person fyller vilkårene for rett til 
uførepensjon uten å fylle vilkårene for rett til 
alderspensjon. På grunn av bestemmelsene 
om godskriving av framtidig trygdetid er det 
vanskelig å tenke seg tilfeller der en uførepen
sjonist ikke har tre års trygdetid. De som får 
uførepensjon etter lovens alminnelige regler, 
vil derfor alltid senere ha rett til alderspen
sjon. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § 10-5 Sykdom, skade eller lyte 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

vedkommende har varig sykdom, skade eller 
lyte. 

Når det skal avgjøres om det foreligger syk
dom, legges det vekt på om vedkommende er 
syk i medisinsk forstand. Atferdsavvik, krimi
nalitet og sosial mistilpasning regnes ikke som 
sykdom. 

Merknader 
Bestemmelser om de medisinske vilkårene 

for rett til uførepensjon står i dag i folketrygd
loven § 8-3 første ledd. Denne paragrafen in
neholder flere sentrale vilkår for rett til uføre
pensjon. Utvalget har funnet det hensiktsmes
sig å la hvert vilkår få sin egen paragraf. År
sakskravet er behandlet sammen med er
vervsmessig uførhet. Vi viser til utkastets § 
10-7 om nedsatt inntektsevne. 

Gjeldende rett 
Lovens § 8-3 lyder i sin helhet: 

«Den som er 16 år eller eldre, har rett til 
uførepensjon dersom hans ervervsevne etter 
gjennomgått behandling, arbeidstrening, opp
læring eller annen form for attføring som an
ses hensiktsmessig, fortsatt er varig nedsatt 
med minst halvparten på grunn av sykdom, 
skade eller lyte. 
. Ved bedømmelsen av i hvilken grad ervers
evnen skal anses nedsatt, tas hensyn til den 
trygdedes reelle muligheter for ervervsinntekt 
eller innsats i et arbeid som høver for ham, 
sammenlignet med tilsvarende muligheter før 
han ble ufør. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om gjennomgått attføring og andre tiltak som 
vilkår for rett til uførepensjon til personer 
med rusmiddelproblemer og/eller psykososi
ale problemer.» 

Paragrafen ble sist endret ved lov 15. de
sember 1989 nr. 90. Det daværende andre 
ledd, som likestilte aldersvekkelse med syk
dom for trygdede som hadde fylt 64 år, ble 
da opphevet. 

Foruten det medisinske vilkår har lovens § 
8-3 vilkår om alder, om ervervsmessig ufør
het, om hensiktsmessig behandling og attfø
ring, samt om årsakssammenheng mellom det 
medisinske og det ervervsmessige vilkår. 

Folketrygdloven § 8-3 bruker ordene «syk- · 
dom, skade eller lyte» for å uttrykke det medi
sinske vilkåret. En tilsvarende formulering 
ble også brukt i uføretrygdloven av 1960. I 
denne lovens § 2 ble det medisinske vilkåret 
definert slik: «Ufør etter denne lov er den som 
etter å ha gjennomgått hensiktsmessig be
handling, frembyr alvorlig og varig objektiv 
registrerbare symptomer på sykdom, skade 
eller lyte.» 

I Ot.prp. nr. 22 for 1959, side 12, er ordet 
«alvorlig» nærmere omtalt: «Alvorlig anses 
symptomene å være hvis de betyr et vesentlig 
handikap for vedkommende. Det må være på 
det rene at vedkommende sammenlignet med 
friske mennesker har fått en vesentlig ulempe, 
mangel eller et men på grunn av sin lidelse.» 

Etter uføretrygdlovens ordlyd måtte det fo
religge en betydelig uførhet for at vedkom
mende skulle få rett til uførepensjon. Men det 
var ikke antydet noe om hvor stor den medi
sinske uførheten måtte være. Kravet om <<al
vorlige» symptomer ble sløyfet i 1966 da ufø
retrygden ble tatt inn i folketrygdloven. 

Etter dette er det tvilsomt om det i dag kan 
kreves at den medisinske uførheten skal være 
av et visst omfang. I NOU 1977:14 om folke
trygdens uførebegrep, side 45, er det antatt at 
enhver medisinsk invaliditet - stor eller liten 
- kan gi rett til uførepensjon hvis den bare har 
ført til at vedkommende har tapt halvparten 
av sin ervervsevne. I praksis har meget be
skjedne medisinske lidelser gitt rett til uføre
pensjon. Når den medisinske invaliditeten er, 
svært liten, vil trygdeetaten imidlertid i 
mange tilfeller komme til at den ikke kan reg
nes som årsak til den ervervsmessige uførhe
ten. Se også Kjønstad: «Folketrygdens uføre
pensjon», Oslo 1988, side 37-38.· 

Også kravet om «objektivt registrerbare 
symptomer» ble sløyfet ved inkorporeringen 
i 1966. Departementet begrunnet dette dels 
med at definisjonen hadde ført til misforståel
ser, dels med at den hadde ført til en for sne
ver tolkning av loveh. Uttrykket «objektivt 
registrerbare symptomer» medførte tolknings
problemer fordi trygdeetaten ved praktiserin
gen av bestemmelsen til dels stilte for store 
krav til symptomenes ytringformer. Men de
partementet gav også uttrykk for at en ikke 
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hadde til hensikt å foreta «noen reell endring 
av de nåværende helsemessige vilkår». 

Det er imidlertid klart at sløyfingen av dette 
kravet har hatt betydning. Da loven i dag ikke 
inneholder noen regler om de beviskrav som 
må stilles, må en finne fram til hva som er · 
mest sannsynlig. Dette prinsippet følger av 
de alminnelige bevisreglene. Se framstillin
gen av bevisreglene i Bratholm og Hov: Sivil 
rettergang, 1973, side 298 f. 

I uføretrygdlovens forarbeider ble det uttalt 
at lovens sykdomsbegrep skulle være avhen
gig av hvordan den medisinske vitenskapen 
til enhver tid utformet sykdomsbegrepet. Se 
Ot.prp. nr. 22 for 1959, side 11. 

Langt på vei er det nokså klart hvilke til
stander som faller inn under uførebegrepet. 
En rekke tilstander - så som kreft, hjerteinn
farkt og psykoser - faller utvilsomt inn under 
begrepet. Problemer har oppstått når det gjel
der sykdommer som befinner seg i grenselan
det mellom psykiske sykdommer og sosiale 
problemer. I forarbeidene til uføretrygdloven 
ble det nemlig også uttalt at personer som er 
mer eller mindre uskikket i arbeidslivet på 
grunn av alkoholisme, avhengighet av narko-

. tika, psykopatisk konstitusjon, kriminelle til
bøyligheter eller «miljøskader/sosial mistil
pasning», ikke hører hjemme i en uføretrygd
ordning. Begrunnelsen var at en slik trygde
ordning ikke .kunne gi disse gruppene «skik
kelig hjelp». Dessuten ble det lagt til grunn 
at sosial rehabilitering kunne føre fram. 

Det er delvis motstrid mellom denne utta
lelsen og den generelle uttalelsen om at syk
domsbegrepet i uføretrygden skal avhenge av 
den medisinske vitenskaps sykdomsbegrep. 
En har diskutert om sykdomsbegrepet i den 
medisinske vitenskap omfatter alkoholisme, 

. narkomani, psykopati og andre atferdsforstyr-
relser. Legevitenskapen har ikke utformet 
noen klar og allmenngyldig definisjon av syk
domsbegrepet. Begrepets innhold har endret 
seg over tid, og det varierer fra ett sted til et 
annet. 

I Norge er det ulike oppfatninger innenfor 
, legestanden om hvor omfattende sykdomsbe
grepet bør være. Verdens helseorganisasjon 
har utarbeidet et systematisk klassifikasjons
system for sykdomsdiagnoser. Hovedformålet 
med dette systemet er å være et hjelpemiddel 
ved føring av helsestatistikk, å lette interna
sjonale· sammenligninger og å legge grunnla
get for en ensartet diagnostisk · praksis. At en 
tilstand er å finne i dette klassifikasjonssyste
met, tyder på at legevitenskapen stort sett reg
ner den som en sykdom. Trygderetten har i 
sin prinsippkjennelse om psykopati av 8. juni 
1972 (ankesak nr. 1167/71) lagt vekt på at 
denne tilstanden «er godkjent psykiatrisk syk-

domsbetegnelse som er innarbeidet i interna
sjonal sykdomsklassifikasjon». 

I praksis er det medisinske uførebegrepet 
blitt utvidet. Nevroser likestilles i dag med 
andre sykdommer. Om lag en femdel av ufø
repensjonistene har nevrose som hoved- eller 
bidiagnose. 

Det gis i praksis også uførepensjon til perso
ner som har psykopati som hoved- eller bidia
gnose. Når det skal avgjøres om det foreligger 
sykdom i folketrygdlovens forstand i slike sa
ker, legges det vekt på om vedkommende har 
«en uttalt psykisk lidelse», om vedkommende 
har vært behandlet ved en psykiatrisk avde
ling, om en psykiater har påvist «psykose eller 
psykonær tilstand», og om det foreligger 

. symptomer eller holdninger som peker i ret
ning av en nevrose. 

Trygderetten godtok i sin prinsippkjennelse 
om alkoholisme av 14. januar 1976 (ankesak 
nr. 595/75) at alkoholisme i seg selv kunne 
regnes som sykdom i folketrygdlovens for
stand. Før denne kjennelsen hadde enkelte 
alkoholister fått uførepensjon, men da på 
grunnlag av at de også led av anerkjente syk
dommer. Disse sykdommene kunne være år
saken til alkoholismen, være forårsaket av al
koholismen eller være uavhengig av alkohol
ismen. Pr. 31. desember 1987 var det 3903 ufø
repensjonister med «ren alkoholisme» som 
hoveddiagnose. 

Når det gjelder narkomani, er det antatt at 
medikamentbruk i seg selv ikke kan anerkjen
nes som sykdom. Trygdeetaten har gitt uføre
pensjon til narkomane etter de prinsipper som 
det før alkoholistkjennelsen ble ytt uførepen
sjon til alkoholikere etter. Det innebærer at 
det kan ytes uførepensjon dersom den narko
mane lider av en anerkjent sykdom som gir 
rett til pensjon. Trygderetten ser ut til å legge 
de samme prinsipper til grunn ved narkomani 
som ved psykopati og alkoholisme, se ankesak 
1940/86. Pr. 31. desember 1987 var det 60 ufø
repensjonister som hadde «ren narkomani» 
som hoveddiagnose. 

Begrepene kriminalitet og miljøskade kan 
ikke likestilles med sykdomsbegrepet. Men 
kriminelle og miljøskadde personer kan få · 
uførepensjon hvis de har anerkjente sykdom
mer som godtas som årsak til en uførhet på 
minst 50 prosent. Pr. 15. mai 1986 var det 146 
uførepensjonister som satt i norske fengsler.. 
Se Dag Ellingsen: Kriminalitet og invaliditet, 
i Kjønstad (red.) «I uførepensjonens og sosial
hjelpens gråsone», Oslo 1988, side 149. 

Begrepet sykdom står sentralt i den medi
sinske uførheten. Det dekker langt på vei også 
innholdet i begrepene skade og lyte. 

Med skade menes en fysisk plage som opp
står på grunn av en ytre påkjenning eller på-
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virkning. Benbrudd, hjernerystelse og sår er 
eksempler på skader. Mange skader vil føre 
til sykdom, men det gjelder ikke alle skader. 
Benbrudd regnes for eksempel ikke som syk
dom. Det er derfor nødvendig å ha med begre
pet skade i de medisinske vilkår for rett til 
uførepensjon. 

Med lyte menes medfødte feil eller misdan
nelser som for eksempel klumpfot. Det omfat
ter også mentale defekter som psykisk utvik
lingshemning. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd er det presisert at det 

er et vilkår for rett til uførepensjon at ved
kommende har varig sykdom, skade eller lyte. 
Forslaget svarer til gjeldende rett, se lovens § 
8-3 første ledd. 
• Utvalget har vurdert om det er nødvendig å 

ha med et begrep som legemsfeil eller lyte ved 
siden av begrepene sykdom og skade. Videre 
har vi vurdert hvilket av de to første begre
pene som eventuelt bør nyttes. Vi viser til 
nærmere omtale av de medisinske vilkårene 
i merknadene til utkastets § 1-2. 

Utkastets andre ledd omhandler nærmere 
begrepet sykdom. V ed avgjørelsen av om det 
foreligger sykdom, skal det legges vekt på om 
vedkommende er syk i medisinsk forstand. 
Av informasjonshensyn er det dessuten presi
sert at atferdsavvik, kriminalitet og sosial mis
tilpasning ikke skal regnes som sykdom i 
denne forbindelse. Forslaget svarer til gjeld
ende praksis og de betraktninger som går fram 
av Ot.prp. nr. 17 for 1965-66. 

Utvalget har vurdert om det bør tas inn 
særlige bestemmelser om psykopati, alkohol
isme og narkomani. Vi har ikke funnet grunn 
til dette, da disse tilstandene stort sett likestil
les med andre sykdommer. 

Utkastets§ 10-6 Hensiktsmessig behandling 
og attføring 

Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 
vedkommende har gjennomgått hensiktsmes
sig behandling og attføring for å få høvelig 
arbeid. 

Når det skal avgjøres om et behandlings
eller attføringstiltak er hensiktsmessig, legges 
det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbak
grunn og arbeidsmuligheter. Det legges også 
vekt på om tiltaket kan medføre skade eller 
stor påkjenning. Dessuten tas det hensyn til 
hvordan vedkommende selv vurderer tiltaket. 

Når det ikke foreligger muligheter for attfø
ring, kan det gis uførepensjon uten at attfø
ring er forsøkt. 

Merknader 
Utkastet svarer til vilkåret i den gjeldende 

lovs § 8-3 første ledd om at den trygdede må 

ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og 
attføring. Den gjeldende lovs § 8-3 er gjengitt 
i merknadene til utkastets§ 10-5 om sykdom, 
skade eller lyte. 

Gjeldende rett 
Kravet om hensiktsmessig behandling og 

attføring i§ 8-3 første ledd gjelder både medi
sinsk behandling og yrkesmessig attføring. 

Folketrygdloven bygger på prinsippet om 
hjelp til selvhjelp. Vi viser til merknadene til 
utkastets § 1-3. Uførepensjon skal gis dersom 
arbeidsuførheten er varig. Det er den bare 
dersom vedkommende ikke kan skaffe seg 
arbeidsinntekt ved eget arbeid etter at medi- ' 
sinsk behandling og attføring er forsøkt. De 
fleste har det best når de klarer seg selv. Det 
er dessuten billigere for samfunnet å betale 
attføring ennå yte varige pensjoner. 

Attføringskravet i trygderetten kan sam
menlignes med prinsippet i erstatningsretten 
som går ut på at den skadelidte plikter å med
virke til å begrense skadefølgene. Prinsippet 
er lovfestet i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skade
serstatning. Vi viser til skadeserstatningslo
ven § 5-1, som sier at erstatningen for skade 
kan settes ned eller falle bort for så vidt det 
er rimelig på grunn av den skadelidtes med~ 
virkning. Som medvirkning regnes det også 
når vedkommende har latt være å begrense 
skaden etter evne. Det samme prinsippet gjel
der for erstatning ved skade voldt av bil. Vi 
viser til lov 3. februar 1961 om ansvar for 
skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) 
§ 7. Etter skadeserstatningsloven § 3-1 andre 
ledd skal erstatning for tap i inntekt og framti
dig erverv fastsettes under hensyn til den ska
delidtes muligheter for å skaffe seg inntekt 
ved arbeid som med rimelighet kan ventes av 
ham. 

Det kan skilles mellom tre former for attfø
ring, nemlig medisinsk attføring, yrkesmessig 
attføring og sosial attføring. For rett til uføre
pensjon kan det neppe kreves at sosial attfø
ring er forsøkt. Det kreves bare slike attfø
ringstiltak som kan føre vedkommende til
bake til arbeidslivet. Vilkåret om attføring et
ter dette kapitlet innebærer derfor bare slik 
medisinsk behandling og yrkesmessig attfø
ring som kan hjelpe vedkommende å komme 
i arbeid. 

Ved lov 16. desember 1988 nr. 79 ble det 
vedtatt et nytt ledd i lovens § 8-3 som gir de
partementet myndighet til å gi nærmere for
skrifter om at det skal settes vilkår om gjen
nomgått attføring og andre tiltak for personer 
med rusmiddelproblemer og/eller psykososi
ale problemer. Vi viser til Ot. prp. nr. 8 for 
1988-89 og Sosialdepartementets forskrifter av 
30. desember 1988. Etter de nye reglene stilles 
det særlig strenge krav til gjennomgått attfø-
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ring når det gjelder personer under 35 år som 
har rusmiddelproblemer og/eller psykososiale 
problemer. 

Etter folketrygdloven kapittel 2 kan det ytes 
stønad til medisinsk behandling. Dette gjelder 
blant annet stønad til legehjelp, fysioterapi, 
psykologhjelp og utlån av tekniske hjelpemid
ler. Vi viser til nærmere omtale i utkastets 

. kapittel 13 om stønad ved helsetjenester og i 
utkastets kapittel 14 om stønad ved langvarig 
sykdom, skade eller lyte. Det foreligger en 
utredning om medisinsk attføring, se NOU 
1980:47. Denne utredningen omfatter også 
medisinsk behandling som tar sikte på å få 
den uføre til å.klare seg selv i dagliglivet. Vi 
viser til nærmere o:mtale av de forskjellige 
former for attføring i utkastets kapittel 14. 

Etter folketrygdloven § 5-3 kan det ytes stø
nad til yrkesmessig attføring av forskjellige 
slag. Dette gjelder for eksempel dekning av 
utgifter til opphold i godkjent attføringsinsti
tusjon, tilskott til opplæring ved skole eller 
kurs og tilskott eller lån til reise, til flytting 
eller til å komme i gang med et arbeid, samt 
tilskott eller lån til andre formål som har av
gjørende betydning for vedkommendes inn
tektsmuligheter. 

I utgangspunktet er disse attføringstiltakene 
å anse som tilbud den enkelte kan benytte seg 
av. Men i praksis innebærer de· også en plikt, 
da attføring er satt som vilkår for rett til uføre
pensjon. 

I enkelte tilfeller lempes det på kravet om 
attføring. Da det yrkesmessige attføringsappa
ratet ikke er tilstrekkelig utbygd, hender det 
ofte at det ikke foreligger attføringstilbud. Det 
stilles ikke krav om hensiktsmessig attføring 
i disse tilfellene. 

For eldre menneskerlempes det ofte på kra
vet om at attføring skal være forsøkt. Dette 
gjelder særlig yrkesmessig attføring. I praksis 
lempes det på kravet om attføring for perso
ner helt ned til 50 år. Dette har sammenheng 
med situasjonen på arbeidsmarkedet og attfø
ringsapparatets manglende kapasitet. 

Ved visse sykdomstilfeller og skader kan 
situasjonen være slik at det ikke er rimelig å · 
kreve behandling og attføring. For eksempel 
kan behandlingen forutsette et så alvorlig 
medisinsk inngrep at det ikke kan kreves. Fra 
Trygderettens praksis kan nevnes ankesak 
71/69, der retten ikke fant det forsvarlig å sette 
som vilkår at det skulle foretas en beinampu
tasjon. 

Også ved psykiske lidelser kan det være 
aktuelt å lempe på behandlingskravet. Etter 
praksis er det gitt uførepensjon uten at be
handling av en psykisk lidelse har vært fore
tatt, når pasientens behandlingsvegring ble 
regnet for å være et utslag av sykdommens 
egenart. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger stort sett på gjeld

ende rett. Det er ikke meningen å gjøre mate
rielle endringer. 

I utkastets første ledd er det presisert at det 
bare er tale om slik attføring som kan skaffe 
vedkommende høvelig arbeid. 

I utkastets andre ledd foreslår utvalget at 
det skal gå fram av lovteksten hvilke momen
ter det legges vekt på ved avgjørelsen om et 
tiltak et hensiktsmessig. Etter praksis i dag 
legges det vekt på vedkommendes egen opp
fatning av risikoen for skade eller belastning 
ved medisinsk behandltng og attføring. Utval
get mener dette bør gå fram direkte av lov
teksten. 

I utkastets tredje ledd er det presisert at 
dersom det ikke foreligger muligheter for hen
siktsmessig attføring, kan det ses bort fra dette 
vilkåret. Denne bestemmelsen er generell, og 
er særlig aktuell i de tilfeller der attføringsap
paratet ikke er tilfredsstillende utbygd. For
slaget svarer til gjeldende praksis. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
lovens § 8-3 tredje ledd, da vi mener den er 
unødvendig. Det er helt klart at innholdet av 
vilkåret om hensiktsmessig behandling av
henger av alder og hva slags medisinsk ufør
het det er snakk om. Utvalget forutsetter såle
des at gjeldende rett kan opprettholdes uten 
en presisering tilsvarende § 8-3 tredje ledd 
med tilhørende forskrifter. Nærmere veiled
ning kan gis i Rikstrygdeverkets rundskriv. 

Utkastets § 10-7 Nedsatt inntektsevne 
Det er et vilkår for rett til uførepensjon at 

evnen til å µtføre inntektsgivende arbeid (inn
tektsevnen) er varig nedsatt med minst halv
parten på grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen 
er nedsatt (hvor høy uføregraden er), skal de 
inntektsmulighetene som vedkommende nå 
har, sammenlignes med de inntektsmulighe
tene · som vedkommende hadde før sykdom
men, skaden eller lytet oppstod. 

Når inntektsmulighetene skal vurderes, leg
ges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkes
bakgrunn, arbeidsmuligheter på hjemstedet, 
og arbeidsmuligheter på andre steder der det 
er rimelig at vedkommende tar arbeid. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 8-3 

første og tredje ledd, og gjelder vilkåret om 
at inntektsevnen (ervervsevnen) må være 
nedsatt hvis den trygdede skal ha rett til ufø
repensjon. 

Gjeldende rett 
Vilkåret om nedsatt ervervsevne for at ved-
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kommende skal få rett til uførepensjon, står i 
dag i folketrygdloven § 8-3 første ledd. Be
stemmelsen om fastsetting av uføregraden 
står i lovens § 8-3 andre ledd. Kravet om ned
satt ervervsevne dreier seg om den såkalte 
erversmessige uførheten. Hele lovteksten til § 
8!.3 er gjengitt i merknadene til utkastets § 
10-5 om sykdom, skade eller lyte. 

Da uførepensjonen har som formål å gi kom
pensasjon for inntektsbortfall eller mangel på 
inntekt, står kravet om ervervsmessig uførhet 
sentralt i uførepensjonsordningen. Dette er 
nærmere omtalt i innledningen til dette kapit
let. Formuleringen «erversmessig ufør» benyt
tes ofte i motsetning til «medisinsk ufør». Det 
er videre et krav at det skal være årsakssam
menheng mellom den medisinske og den er
vervsmessige uførheten, se formuleringen «på 
grunn av sykdom, skade eller lyte» i den gjeld
ende lovs § 8-3. I praksis har en i den senere 
tid reservert uttrykket «uførhet» til å betegne 
den ervervsmessige uførheten, og en benytter 
i stedet uttrykkene «medisinsk lidelse» eller 
«medisinsk invaliditet» om det som tidligere 
ble betegnet som «medisinsk uførhet». 

Med «ervervsevne» menes evnen til å skaffe 
seg inntekt ved eget arbeid. Det gjelder ikke 
noe krav om at en faktisk skal ha tapt arbeids
inntekt, slik det gjør for retten til sykepenger. 

I folketrygdloven brukes begrepet ervervsu
før både i attføringskapitlet og i uførekapitlet. 

De gjeldende bestemmelser om uførepen
sjon bygger på loven om uføretrygd av 1960. 
I forarbeidene til denne loven heter det: «For
målet med uførepensjon er i første rekke å gi 
en viss kontantstønad til personer som på 
grunn av uførheten (må leses medisinsk i.nva
liditet) har tapt det vesentligste av sin arbeids
inntekt. På bakgrunn herav kan det reises 
spørsmål om det bør ytes pensjon til uføre 
som ikke direkte har vært avhengig av en slik 
arbeidsinntekt.» Vi viser til Ot.prp. nr. 22 for 
1959, side 14. 

I proposisjonen regner departementet opp 
enkelte grupper som ikke er avhengig av ar
beidsinntekt, og som derfor ikke kan sies å 
ha tapt noen inntekt. Departementet nevner 
husmødre, eldre personer som lever av kapi
talinntekt eller underholdsbidrag, og ungdom 
under opplæring som midlertidig er uten ar
beidsinntekt. 

Det går fram av proposisjonen at en likevel 
ønsket at disse gruppene uten arbeidsinntekt 
skulle omfattes av uførepensjonsordningen. 
Den skulle altså ikke begrenses til yrkesaktive 
personer som sykepengeordningen. I loven 
om uføretrygd ble retten til uførepensjon 
knyttet til «arbeidsinnsats». Det vil si at det 
ble lagt vekt på vedkommendes evne til å ut
føre ·arbeid. I utgangspunktet var det snakk 

om inntektsgivende arbeid, men for personer 
som ikke hadde vært yrkesaktive, ble det også 
lagt vekt på evnen til å utføre husarbeid. Hen
sikten med å bruke begrepet arbeidsinnsats i 
loven var å få med personer som ikke var yr
kesaktive. 

Det er et krav at arbeidsuførheten skal være 
forårsaket av sykdom, skade eller lyte. Det er 
altså et vilkår om årsakssammenheng mellom 
den ervervsmessig:e uførheten og den medi
sinske lidelsen. Det · er imidlertid uklart hva 
som ligger i dette kravet. Det er ikke sagt noe 
om årsakskravet i lovforarbeidene. Praksis gir 
heller ikke klar beskjed om hvilket årsakskrav 
som stilles. 

I boka «Folketrygdens uførepensjon», Oslo 
1988, side 39-42, vurderer Kjønstad kravet til 
årsakssammenheng sett i forhold til de for
skjellige årsaksbegreper. Kravet til årsaks
sammenheng volder sjelden problemer når 
den medisinske invaliditet er stor. Når den 
medisinske invaliditet er liten, kan det imid
lertid ofte være tvil om det er vedkommendes 
sykdom eller andre problemer som har brakt 
vedkommende ut av arbeidslivet. Når graden 
av ervervsmessig uførhet skal fastsettes, tas 
det ikke bare hensyn til vedkommendes hel
setilstand, men også til andre faktorer som 
alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. 

Kjønstad gjør i sin bok rede for tre hovedty
per av årsaksbegreper: Etter hovedårsakslæ
ren er kravet om årsakssammenheng oppfylt 
når sykdommen, skaden eller lytet kan karak
teriseres som hovedårsak til arbeidsuførheten. 
Det stilles da krav om at den medisinske inva
liditet må være av en viss størrelse. 

Etter betingelsesteorien vil en sykdom anses 
som årsak til en ervervsmessig uførhet hvis 
denne uførheten ikke hadde oppstått hvis syk
dommen, skaden eller lytet ikke var der. For 
en person som er svakt stilt fra før, kan da en 
mindre sykdom føre til at han eller hun faller 
ut av arbeidslivet. Etter betingelsesteorien er 
dette tilstrekkelig til å kunne gi uførepensjon. 

Etter fordelingsprinsippet skal en fordele 
den totale ervervsmessige uførheten på medi
sinske og ikke-medisinske årsaksfaktorer. 
Uføregraden fastsettes etter hvor stor del av 
uførheten som kan tilbakeføres til medisinske 
faktorer. 

Ifølge Kjønstad benyttes både hovedårsaks
læren og betingelsesteorien. Det er derfor slik 
i praksis at en liten medisinsk invaliditet kan 
anses som årsak til en stor ervervsmessig ufør
het, og således gi rett til uførepensjon. Forde
lingsprinsippet benyttes sjelden. 

I folketrygdloven § 8-3 andre ledd står det 
at det ved fastsetting av uføregraden skal tas 
hensyn til «den trygdedes reelle muligheter 
for ervervsinntekt eller innsats i arbeid som 
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høver for ham, sammenlignet med tilsvarende 
muligheter før han ble ufør». 

Vurderingen av · en persons inntektsevne 
foretas individuelt. Det undersøkes hvilke 
muligheter vedkommende har til å skaffe seg 
inntekt ut fra alder, medisinsk tilstand, evner, 
utdanning og yrkeserfaring. Ethvert egnet ar
beid kan komme i betraktning. Spørsmålet om 
å flytte til et nytt arbeidssted må avgjøres et
ter en vurdering der det blir lagt vekt på ved
kommendes alder, helsesituasjon, familiefor
hold og stedbundethet. Det er ikke et tilstrek
kelig vilkår for rett til uførepensjon at ved
kommende er ufør i sitt yrke. Vedkommende 
skal vurderes i forhold til andre yrker og ar
beidsoppgaver enn de vedkommende tidligere 
hadde. Vi viser til Rikstrygdeverkets rund
skriv Kom 08 - 03 (7 /82). 

I praksis er utgangspunktet for uførevurde
ringen forskjellig alt ettersom det dreier seg 
om arbeidstakere, selvstendig næringsdriv
ende, unge uføre, eller hjemmearbeidende 
ektefeller. Se Kjønstads bok «Folketrygdens 
uførepensjon», side 94-127. 

For arbeidstakere tar en utgangspunkt i inn
tektstapet vedkommende har på grunn av 
sykdommen, skaden eller lytet. En ser på ar
beidstakerens inntekt før vedkommende ble 
medisinsk invalid, og sammenligner denne 
inntekten med den inntekten vedkommende 
kan oppnå etter at han eller hun ble medi
sinsk invalid. 

V ed vurderingen av størrelsen på inntekts
tapet for selvstendig næringsdrivende tas det 
bare hensyn til den inntekten som skriver seg 
fra vedkommendes egen arbeidsinnsats. En 
del av de selvstendig næringsdrivendes inn
tekt vil som regel være kapitalinntekt. V ed 
fastsetting av uføregraden skal en se bort fra 
slik inntekt. Dette medfører at selvstendig 
næringsdrivende kan få fastsatt relativt høy 
uføregrad til tross for at inntekten fra næ
ringsvirksomheten er lite redusert. 

For den som· er født ufør eller blir ufør før 
yrkesaktiv alder, regnes i praksis vilkårene for 
rett til uførepensjon for å være oppfylt når 
vedkommende etter at hensiktsmessig attfø
ring er prøvd, ikke kan få egnet arbeid. Ved 
fastsetting av uføregraden må man sammen
ligne de inntektsmuligheter som den unge har 
etter å ha blitt ufør, med de inntektsmulighe
ter som vedkommende ville ha .hatt hvis han 
eller hun ikke var blitt ufør. 

Dette gjelder også for personer som av 
' andre grunner ikke har vært yrkesaktive i den 
nærmeste tiden før de setter fram krav om 
uførepensjon. For eksempel kan en person 
som er alkoholiker, få . uførepensjon selv om 
han eller hun ikke har hatt særlig inntekt tid
ligere. 

Når det gjelder uførepensjon til husmødre, 
viser vi til utkastets § 10-8. 

Utvalgets forslag 
Utkastet bygger stort sett på gjeldende rett. 
Etter utkastets første ledd kreves det at inn

tektsevnen må være nedsatt med minst halv
parten på grunn av sykdom, skade eller lyte. 
Det er presisert at inntektsevnen må være 
varig nedsatt. Utvalget har erstattet betegnel
sen «ervervsevne» med «inntektsevne», som 
er selvforklarende og derfor mer forståelig. 
Uttrykket «ervervsevne» kan misforstås, da 
det kan forbindes utelukkende med selvsten
dig næringsvirksomhet. Inntektsevnen er pre
sisert som «evnen til å utføre inntektsgivende 
arbeid.» 

Utkastets andre ledd gjelder fastsetting av 
uføregraden og svarer til gjeldende rett, men 
er noe omformulert. Se den gjeldende lovs § 
8-3 andre ledd. 

Utkastets tredje .ledd er en generell bestem
melse om hvilke momenter det skal legges 
vekt på når en persons muligheter til å skaffe 
seg inntekt ved eget arbeid blir vurdert. Av 
informasjonshensyn har utvalget funnet det 
hensiktsmessig å ta disse momentene inn i 
selve lovteksten. Forslaget svarer til gjeldende 
praksis. 

Utkastets § 10-8 Nedsatt arbeidsevne for 
hjemmearbeidende ektefelle 

Det er et vilkår for at en hjemmearbeidende 
ektefelle skal få rett til uførepensjon, at evnen 
til å utføre arbeid i hjemmet (arbeidsevnen) 
er varig nedsatt med minst halvparten på 
grunn av sykdom, skade eller lyte. 

Ved vurderingen av hvor mye arbeidsevnen 
er nedsatt (hvor høy uføregraden er), skal den 
evnen til å utføre arbeid i hjemmet som ved
kommende nå har, sammenlignes med den til
svarende evnen som vedkommende hadde før 
sykdommen, skaden eller lytet oppstod. 

Dersom en hjemmearbeidende ektefelle er 
yrkesaktiv på deltid, skal det tas hensyn både 
til evnen til å utføre arbeid i hjemmet og til 
inntektsmulighetene. 

En hjemmearbeidende ektefelle skal vurde
res etter bestemmelsene i § 10-7 dersom ved
kommende ville ha begynt i inntektsgivende 
arbeid hvis uførheten ikke hadde oppstått. Det 
samme gjelder dersom den andre ektefellens 

. inntekt er mindre enn to ganger grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, men svarer til praksis 

i dag. 

Gjeldende rett 
Av forarbeidene til folketrygdloven går det 

fram at uførepensjonsordningen skulle bygge 
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på en ervervsmessig vurdering. Men når det 
gjaldt husmødre, skulle det legges en ikke
ervervsmessig bedømmelse til grunn. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66, side 95, heter 
det: 

. «Det er den trygdedes ervervsevne som er 
det avgjørende. Det må derfor foretas en sam
menligning av den ervervsevne den trygdede 
hadde før han ble ufør og den ervervsevne han 
har hatt etter at han ble ufør og har fått be
handling og eventuelt er forsøkt attført. Ar
beidsinntekten vil være utgangspunktet når 
det gjelder en person som har vært yrkesak
tiv. Gjelder det derimot for eksempel en hjem
meværende husmor som ikke har hatt egen 
arbeidsinntekt, blir utgangspunktet et annet. 
En vil da måtte ta utgangspunkt i den trygde
des evne til å utføre sitt vanlige arbeid før og 
etter at uførheten inntraff. Det kan dbg også 
i disse tilfellene bli aktuelt å ta i betraktning 
hva den trygdede med sin gjenværende er
vervsevne kan makte av annet arbeid hvor 
forholdene ligger til rette for det.» 

Husmødre/-fedre står i en særstilling når det 
gjelder uførhetsvurderingen. Formuleringen i 
lovens § 8-3 andre ledd «eller innsats i et ar
beid som høver for ham» ble tatt inn av hen
syn til dem som ikke er yrkesaktive. 

Dersom en person regnes som hjemmear
beidende, vil retten til uførepensjon og uføre~ 
graderingen etter gjeldende praksis avhenge 
av i hvilken grad vedkommendes evne til å 
utføre-husarbeid er nedsatt. Da de fleste som 
er medisinsk uføre, er i stand til å utføre ve
sentlige deler av husarbeidet, blir uføregraden 
etter husmor-/husfarvurderingen svært ofte 
vesentlig lavere enn etter vurderingen av en 
yrkesaktiv. 

Spørsmålet om en hjemmearbeidende skal 
regnes som husmor/husfar eller som yrkesak
tiv, avgjøres etter en vurdering av om ved
kommende ville ha fortsatt som hjemmear
beidende eller om vedkommende ville ha 
skaffet seg arbeidsinntekt i overskuelig fram
tid. Dersom vedkommende blir ufør i ung al
der eller har utdanning eller yrkeserfaring, vil 
han eller hun lettere bli regnet som potensielt 
yrkesaktiv. Det samme gjelder dersom famili
ens økonomi er dårlig. Personer som ikke er 
gift, regnes alltid som potensielt yrkesaktive. 

Noen ganger blir en person vurdert som 
kombinert hjemmearbeidende og yrkesaktiv. 
Det er i de tilfellene der vedkommende hadde 
eller ville hatt en deltidsjobb ved siden av 
husarbeidet. En kombinert husmor og yrkes
kvinne som må slutte i lønnsarbeid, men fort
satt kan utføre det vesentligste av husarbei
det, vil ofte bare bli regnet som 50 prosent 
arbeidsufør. Dette resulterer i at hun vil få 
utbetalt halvparten av den uførepensjonen 
hun ville ha fått som helt arbeidsufør. Hun 

vil bare få utbetalt halvparten av den tilleggs
pensjon som hun har opptjent på grunnlag av 
sitt arbeid i yrkeslivet. Den heltidsansatte vil 
få kompensert hele sitt inntektstap. Dette gjel
der selv om vedkommende fortsatt kan stelle 
huset. 

Utvaigets forsiag 
Etter utkastets første iedd er det et vilkår for 

at en hjemmearbeidende ektefelle skal få rett 
til uførepensjon, at evnen til å utføre arbeid i 
hjemmet er varig nedsatt med minst halvpar
ten på grunn av sykdom, skade eller lyte. 
Formuleringen svarer til den som er foreslått 
i utkastets § 10-7, men det er reduksjonen i 
evnen til å utføre husarbeid som skal være 
avgjørende. Utvalget foreslår å bruke uttryk
ket «arbeidsevne» her, til forskjell fra «inn
tektsevne», som er evnen til å utføre inntekts
givende arbeid. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

Utkastets andre iedd gjelder fastsetting av 
uføregraden for den som er hjemmearbeid
ende ektefelle. Forslaget svarer til praksis i 
dag. 

Utkastets tredje iedd gjelder fastsetting av 
uføregraden for den som er kombinert hus
mor/husfar og yrkesaktiv. Forslaget svarer til 
praksis i dag. 

Etter utkastets fjerde iedd skal en hjemme
arbeidende ektefelle vurderes i forhold til yr
keslivet dersom vedkommende ville ha be
gynt i inntektsgivende arbeid hvis uførheten 
ikke hadde oppstått. Dette leddet har også en 
særregel om at en hjemmearbeidende ekte
felle skal vurderes som yrkesaktiv dersom den 
andre ektefellens inntekt er mindre enn to 
ganger grunnbeløpet. Forslaget svarer til 
gjeldende praksis. 

Det er ulike oppfatninger i utvalget om det 
er riktig at noen (som oftest kvinner) skal 
vurderes som hjemmearbeidende. Utvalgets 
mandat begrenser våre muligheter til å foreslå 
materielle endringer i gjeldende rett. Vi vil 
likevel peke på enkelte forhold. 

Det kan synes urettferdig at en hjemmear
beidende ektefelle ofte stilles dårligere enn 
en som er yrkesaktiv når uførheten oppstår. 
Det vil som regel være vanskelig å fastslå 
hvilken yrkeskarriere de.n hjemmearbeidende 
ville hatt, eller hvilken yrkeskarriere ved
kommende hadde planlagt, dersom uførheten 
ikke hadde oppstått. Særlig urimelig kan re
sultatet bli hvis en husmor er delvis yrkesak
tiv. Dersom hun blir 100 prosent ufør i yrkesli
vet, men fortsatt kan gjøre husarbeid, vil hun 
normalt bare få en uføregrad på 50 prosent. 
Når vi samtidig tar i betraktning at hun har 
opptjent mindre pensjonspoeng enn hun ville 
ha opptjent i full stilling, får hun i realiteten 
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en dobbel reduksjon i uførepensjonen, for til
leggspensjonen blir lavere. 

Det har vært en gradvis utvikling i retning 
av bedre rettigheter for hjemmearbeidende 
ektefeller i uførepensjonsordningen. Utvalget 
vil derfor peke på den fare som ligger i å lov
feste praksis på området. Dette kan lett føre 
til at utviklingen sementeres, og at praksis 
ikke like enkelt kan utvikle seg i takt med 
gjeldende oppfatninger i samfunnet. 

Vi vil også peke på det forhold at den gjeld
ende praksis, og utvalgets forslag til lovbeste
meise, i formen er kjønnsnøytral, men at det 
i realiteten først og fremst er kvinner som 
rammes av lovverket på dette punktet. Riktig
nok finnes det også menn som mottar pensjon 
etter disse reglene, men det alt overveiende 
flertall er kvinner. 

Det kan også settes et spørsmålstegn ved 
det forhold at bestemmelsene bare gjelder for 
gifte personer. For et samboerpar vil den som 
er hjemmearbeidende, alltid bli vurdert i for
hold til yrkesaktivitet når uføregraden skal 
fastsettes. Dette er som regel en fordel. Fort
satt er det på mange områder rettslige for
skjeller mellom gifte og ugifte par, særlig i 
skatte- og trygdelovgivningen. Samfunnsut
viklingen viser imidlertid at de to gruppene 
likestilles i stadig høyere grad. I de senere 
årene er det fremmet flere forslag til lovend
ringer som· på forskjellige måter medfører 
større likhet mellom gifte og ugifte par. Vi 
viser blant annet til NOU 1980:50 Samliv uten 
vigsel, NOU 1986:2 og 1987:30 Innstilling til 
ny ekteskapslov og NOU 1988:12 Husstands
fellesskap. I trygdemeldingen, St.meld. nr. 12 
for · 1988-89, legger regjeringen også opp til 
større likhet mellom gifte og samboere. Siden 
det skatterettslig og trygderettslig ofte kan 
være en fordel å være gift, er det et tankekors 
at gifte etter uførepensjonsordningen kommer 
i en dårligere stilling enn samboere. 

Dette · er imidlertid et politisk spørsmål. 
Dersom det er ønskelig å endre praksis for 
husmødre, kan utkastets § 10-8 sløyfes. Alle 
må da vurderes i forhold til utkastets § 10-7, 
og gifte og samboere vil bli stilt likt. 

Utkastets § 10-9 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 

grunnbeløpet. 
Grunnpensjonen utgjør likevel 75 prosent 

av grunnbeløpet dersom pensjonisten bor 
sammen med en ektefelle som mottar over
gangsstønad ved sykdom, uførepensjon, al
derspensjon, eller avtalefestet pensjon med 
statstilskott. 

Mottar pensjonistens ektefelle gradert over
gangsstønad ved sykdom (se§ 1-12) eller gra
dert uførepensjon (se§ 10-15), skal det ytes et 

tillegg til den grunnpensjonen som er beregnet 
etter andre ledd. Tillegget utgjør 25 prosent 
av grunnbeløpet multiplisert med den del av 
inntektsevnen/arbeidsevnen (se .§§ 1-6, 10-1 og 
10-8) som ektefellen har i behold. 

Full grunnpensjon etter første, andre og 
tredje ledd ytes til den som har minst 40 års 
trygdetid (se § 3-14). Dersom trygdetiden er 
kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende 
mindre. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i 
trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til 
bestemmelsene om trygdetid. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 7-2 

nr. 2 og 3 om beregning om grunnpensjon til 
alderspensjon. I lovens kapittel 8 om uføre
pensjon vises det til bestemmelsene om al
derspensjon når det gjelder beregning av 
grunnpensjon. Se folketrygdloven § 8-4. 

I utkastets § 3-15 har utvalget foreslått en 
generell bestemmelse om grunnpensjon. Men 
vi har likevel funnet det riktig å ta inn de vik
tigste bestemmelsene om grunnpensjon i de 
enkelte stønadskapitlene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 7-2 nr. 2 og 3 lyder: 

«2. Full grunnpensjon utgjør: 
a) grunnbeløpet, jfr. § 6-2, dersom pensjonis

ten er ugift eller bar ektefelle som ikke 
oppebærer alderspensjonen, uførepensjon, 
attføringspenger i ventetid før uførepen
sjon kan tilstås eller avtalefestet pensjon 
med statstilskott, 

b) 75 prosent av grunnbeløpet, dersom pen
sjonisten har ektefelle som oppebærer ytel
ser som nevnt i bokstav a. Oppebærer pen
sjonistens ektefelle uførepensjon eller att
føringspenger som nevnt som er nedsatt 
etter reglene i § 8-5, jfr. § 5-5 første ledd, 
skal grunnpensjonen være lik grunnbelø
pet med fradrag av et beløp som skal ut
gjøre 25 prosent av grunnbeløpet multipli
sert med det tall som angir ektefellens ufø
repensjon eller attføringspenger i forhold 
til full ytelse. · 

3. Full grunnpensjon ytes til den som har 
vært trygdet i minst 40 år. Har vedkom
mende vært trygdet i mindre enn 40 år, 
utgjør grunnpensjonen en forholdsmessig 
del av full grunnpensjon. Uten hensyn til 
"bestemmelsene i nr. 1 legges for person 
som nevnt i nr. 2 bokstav b ektefellens 
trygdetid til ~nn hvis den er lengst. 
Denne trygdetid beholdes etter ektefellens 
død, med mindre vedkommende inngår 
n)'tt ekteskap. 

Hvis særlige grunner gjør det rimelig, 
kan . utenlandsk flyktning som er bosatt i 
riket, tilstås inntil full grunnpensjon uten 
hensyn til bestemmelsene om trygdetid i 
første ledd og i nr. 1. Departementet gir 
nærmere forskrifter og kan herunder be
stemme at det samme skal gjelde norsk 
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statsborger som kan anses å stå i lignende 
stilling som utenlandsk flyktning.» 

Bestemmelsene regulerer hva full grunn
pensjon utgjør. Med full grunnpensjon menes 
lier pensjon ved 40 års (full) trygdetid. Vi vi
ser for øvrig til merknadene til § 7-2 i Ot.prp. 
nr. 17 for 1965-66. 

Når bestemmelsene skal anvendes på uføre
pensjon, er det en forutsetning at det dreier 
seg om hel arbeidsuførhet. Uttrykket «full 
pensjon» står ikke i motsetning til «gradert 
pensjon», som brukes ved delvis arbeidsufør
het. 

Folketrygdloven § 7-2 nr. 2 bokstav a gjel
der· pensjon til en enslig person, eller til en 
gift person når ektefellen ikke mottar pensjon 
etter folketrygdloven. Full grunnpensjon skal 
i disse tilfellene utgjøre grunnbeløpet. 

I loven er attføringspenger i ventetid før 
uførepensjon kan innvilges, likestilt med al
derspensjon og uførepensjon. 

Når pensjonisten har en ektefelle som mot
tar hel (ugradert) folketrygdpensjon, skal pen
sjonistens grunnpensjon reduseres til 75 pro
sent av grunnbeløpet. Også dersom ektefellen 
mottar gradert uførepensjon eller graderte att
føringspenger i ventetid før uførepensjon kan 
gis, skal pensjonistens grunnpensjon reduse
res. Den blir da redusert med et beløp som 
svarer til 25 prosent av grunnbeløpet multipli
sert med det tall som angir ektefellens uføre
pensjon eller attføringspenger i forhold til hel 
ytelse. Se folketrygdloven§ 7-2 nr. 2 bokstav 
b. Bestemmelsen gjelder ikke når ektefellen 
har gradert alderspensjon etter folketrygdlo
ven§ 7-10. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 er det uttalt følg-
ende: 

«Dersom den ene ektefelle har full uføre
pensjon eller alderspensjon og den annen ek
tefelle har nedsatt uførepensjon etter § 8-5, er 
det mange kombinasjonsmuligheter når det 
gjelder pensjonsbeløp. Hvis bare den ene ek
tefelle har alderspensjon eller full uførepen
sjon, blir grunnpensjonen kr. 5 400. Blir der
etter den annen ektefelle ufør og f.eks. beretti
get til 1/3 av full uførepensjon, ville en uten 
de supplerende regler som er foreslått i para
grafens nr. 2 bokstav b få det resultat at sist
nevnte ektefelle ville få en grunnpensjon på 
1/3 av 75 pst. av grunnbeløpet dvs. kr. 1 350, 
mens den ektefelfe som før hadde full grunn
pensjon med kr. 5 400 ville få sin pensjon re
dusert til kr. 4 050, dvs. 75 pst. av grunnbelø
pet. Det forhold at den annen ektefelle ble 
ufør, ville således føre til at familiens pensjon 
blir uforandret i dette tilfelle. Også i andre 
kombinasjoner ville ektefellenes samlede 
pensjon og fordelingen mellom dem bli util
fredsstillende.» 

I lovens § 7-2 nr. 3 første ledd første punk
tum er det presisert at full grunnpensjon ytes 
til den som har vært trygdet i minst 40 år, 
dvs. den som har full trygdetid. Dersom tryg
detiden er kortere enn 40 år, utgjør grunnpen
sjonen en forholdsmessig del av full grunn
pensjon. Bestemmelser om trygdetid er om
talt i merknadene til utkastets § 3-14. 

Lovens§ 7-2 nr. 3 andre ledd gjelder bereg
ning av grunnpensjon til flyktninger som er 
bosatt i Norge, dvs. flyktninger som er tryg
det. Hvis særlige grunner gjør det rimelig, kan 
trygdede flyktninger få full grunnpensjon. 
Departementet er i loven gitt fullmakt til å 
fastsette nærmere forskrifter om grunnpen
sjon til flyktninger. Departementet kan be
stemme at norske statsborgere som er i en 
lignende stilling som flyktninger, også skal få 
full grunnpensjon. 

Det er gitt forskrifter om grunnpensjon til 
flyktninger i medhold av folketrygdloven § 
7-2 nr. 3 andre ledd. Forskriftene er fastsatt 
av Sosialdepartementet den 29. desember 
1971. 

Etter forskriftenes § 3 er det Rikstrygdever
ket som har myndighet til å avgjøre hvem som 
er flyktninger i folketrygdlovens forstand. Det 
sies ikke noe verken i lov eller forskrifter om 
hvilke kriterier som er avgjørende for å regne 
en person som flyktning. I merknadene til 
utkastets § 3-21 har vi omtalt hvem som reg
nes som flyktninger i dag. 

Utvalgets forslag 
· De gjeldende regler om beregning av grunn
pensjon er svært kompliserte. Bestemmelsene 
i utkastet er derfor vesentlig omformulert. 

Utkastets første ledd fastslår hovedregelen 
om at grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 
grunnbeløpet. 

Utkastets andre og tredje ledd regulerer 
grunnpensjonen til en pensjonist med en ekte
felle som også er pensjonist. 

Etter andre ledd skal grunnpensjonen ut
gjøre 75 prosent av grunnbeløpet dersom pen
sjonisten bor sammen med en ektefelle som 
mottar overgangsstønad ved sykdom, uføre~ 
pensjon, alderspensjon eller avtalefestet pen
sjon med statstilskott. 

Tredje ledd omhandler den situasjon at pen
sjonistens ektefelle bare mottar en gradert 
ytelse. Det skal da ytes et tillegg til pensjonis
tens uførepensjon. Dette tillegget skal utgjøre 
25 prosent av grunnbeløpet multiplisert med 
den del av inntektsevnen eller arbeidsevnen 
som ektefellen har i behold. 

Utkastet svarer til bestemmelsene i folke
trygdloven§ 7-2 nr. 2 bokstav b. Utvalget bru
ker her uttrykkene «gradert overgangsstønad 
ved sykdom» og «gradert uførepensjon» om 
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overgangsstønad og pensjon som er redusert 
fordi arbeidsuførheten er mindre enn 100 pro
sent. 

De gjeldende bestemmelser om beregning 
av grunnpensjon når begge ektefellene er pen
sjonister, er kompliserte. Derfor er det svært 
vanskelig å finne enkle formuleringer. Etter 
bestemmelsen i § 7-2 nr. 2 bokstav b andre 
punktum i dagens lovtekst skal grunnpensjo
nen reduseres i forhold til en pensjon som 
svarer til 100 prosent av grunnbeløpet. Utval
get mener imidlertid det er mer illustrerende 
å si at det skal gis et tillegg til grunnpensjo
nen, som for disse gruppene av pensjonister i 
utgangspunktet utgjør 75 prosent av grunnbe
løpet. 

Utkastets fjerde ledd markerer betydningen 
av trygdetidens lengde. Etter folketrygdloven 
§ 8-4 nr. 2 gjelder bestemmelsene i folketrygd
loven§ 7-2 nr. 3 tilsvarende for uførepensjon. 
Dersom trygdetiden er kortere enn 40 år, skal 
grunnpensjonen utgjøre en forholdsmessig 
del av full pensjon. 

Bestemmelsene om trygdetid er tatt inn i 
definisjonskapitlet, se utkastets § 3-14. Vi vi
ser til merknader til disse bestemmelsene. 

Utvalget foreslår å ta ut bestemmelsen om 
godskriving av ektefellens trygdetid når 
begge ektefellene er pensjonister. Prinsippet 
om individuelle rettigheter bør ha størst mulig 
gjennomslag i trygdelovgivningen. 

Utkastets femte ledd gjelder flyktninger. De 
kan få full grunnpensjon selv om de ikke har 
full trygdetid. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. I utkastets § 3-21 har utvalget foreslått å 
ta inn en definisjon av begrepet flyktning. Vi 
viser til merknadene til denne paragrafen. 

utkastets§ 10-10 Tilleggspensjon 
Rett tiL tilleggspensjon har den som har 

minst tre poengår (se § 3-13). 
Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent · av 

grunnbeløpet multiplisert med sluttpoengtal
let (se § 3-12). 

Full tilleggspensjon etter· andre ledd ytes til 
den som har minst 40 poengår. For den som 
har færre poengår, blir tilleggspensjonen til
svarende mindre. 

For personer som er fødtfør 1937, gjelder 
det særlige bestemmelser. Se § 3-16 femte til 
sjuende ledd. 

Merknader 
Hovedbestemmelsene om rett til tilleggs

pensjon står i dag i folketrygdloven § 7-3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdlovens § 7-3 lyder slik: 

«l. Rett til tilleggspensjon har den som er 
blitt godskrevet pensjonspoeng for minst 
tre år. 

2. Til den som er blitt godskrevet pensjons
poeng for minst 40 år, ytes tilleggspensjon 
med 45 pst. av det beløp som framkommer 
ved at grunnbeløpet mulitpliseres med 
sluttpoengtallet, jfr. tredje ledd. 

Til den som er blitt godskrevet pen
sjonspeong for færre enn 40 år, ytes for
holdsmessig redusert tilleggspensjon. 

Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 
20 høyeste poengtall som er godskrevet 
den trygdede. Er vedkommende godskre
vet pensjonspoeng for færre enn 20 år, er 
sluttpoengtallet gjennomsnittet av samt
lige poengtall som er godskrevet ved
kommende.» 

Tilleggspensjonens størrelse er avhengig av 
den pensjonsgivende inntekten og antallet 
poengår. For å få rett til tilleggspensjon må 
pensjonisten ha opptjent pensjonspoeng i 
minst tre år. Hovedbestemmelsene om pen
sjonspoeng står i folketrygdloven §§ 6-4, 6-5 
og 6-6. Se merknadene til utkastets § 3-16. 

Full tilleggspensjon ytes til den som er god
skrevet pensjonspoeng for 40 år. For den som 
er godskrevet pensjonspoeng for mindre enn 
40 år, reduseres pensjonen tilsvarende. Til
leggspensjonen beregnes ut fra de 20 høyeste 
poengtallene som er godskrevet den trygdede 
(sluttpoengtallet). 

I utkas~ets definisjonskapittel er det tatt inn 
generelle regler om tilleggspensjon i § 3-16. 

_ Regler om beregning av sluttpoengtallet er 
tatt inn i § 3-12. 

Det gjelder særlige regler for beregning av 
tilleggspensjon til personer som er født før 
1937 (overkompensasjon). Bestemmelsene 
står i dag i lovens § 7-5. Bestemmelsene om 
overkompensasjon går i korthet ut på at til
leggspensjonen beregnes etter særlig gunstige 
regler for personer som er født før en viss 
dato. I dag gjelder det forskjellige særregler 
for to grupper personer, de som er født før 
1917, og de som er født mellom 1917 og 1937. 
Disse reglene er omtalt i merknadene til ut
kastets § 3-16 om tilleggspensjon. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer tHden gjeldende lovs § 8-4 

nr. 3, 4 og 5, jf. § 7-3 nr. 1 og nr. 2 første og 
andre ledd. I utkastets§§ 3-5 til 3-11 har utval
get tatt inn bestemmelser om beregning av: 
pensjonspoeng. Vi viser til merknadene til 
disse paragrafene. 

Utkastets første ledd svarer til folketrygdlo
ven§ 7-3 nr. 1. For å få rett til tilleggspensjon 
må vedkommende ha minst tre poengår, se 
definisjonen i utkastets § 3-13. 

Etter utkastets andre ledd skal tilleggspen
sjonen utgjøre 45 prosent av grunnbeløpet 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

387 

multiplisert med sluttpoengtallet. Forslaget 
svarer til folketrygdloven § 7-3 nr. 2 første 
ledd. Vi har vist til utkastets § 3-12, som an
gir hvordan sluttpoengtallet fastsettes. 

Etter utkastets tredje ledd skal det ytes full 
tilleggspensjon til den som har minst 40 poeng
år. Forslaget svarer til den gjeldende lovs § 
7-3 nr. 2 første ledd. Dersom en person har 
færre poengår enn 40, skal tilleggspensjonen 
reduseres tilsvarende. Forslaget svarer til den 
gjeldende lov § 7-2 nr. 2 andre ledd. 

Utkastets fjerde ledd har en henvisning til 
bestemmelsene i utkastets§ 3-16 femte til sju
ende ledd om såkalt overkompensasjon. Her 
finner vi de særlig gunstige beregningsregler 
for dem som er født før 1937. 

Utkastets§ 10-11 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter 
§ 10-9. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 
40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kor
tere, blir særtillegget tilsvarende mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter § 10-10. 

Merknader 
Vilkårene for rett til særtillegg går fram av 

lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg til ytel
ser fra folketrygden. Se lovens § 1 bokstav b 
samt §§ 2 og 3. I medhold av lovens § 6 har 
Sosialdepartementet den 30. desember 1969 
gitt regler om gjennomføring m.m. av loven. 
Særtillegget er behandlet generelt av utvalget 
i utkastets kapittel 3 om grunnbegreper, se § 
3-17. 

Gjeldende rett 
Særtillegget fastsettes i likhet med grunn

beløpet av Stortinget ved plenarvedtak. Tidli
gere ble særtillegget fastsatt ved lov. Dette 
ble endret ved lov 20. mai 1983 nr. 26. Endrin
gen medførte en forenkling av reguleringsru
tinen for fastsetting av særtillegget. 

Særtillegget fastsettes i dag i prosent av 
grunnbeløpet. Det fastsettes en sats for enslige 
pensjonister og pensjonister som har en ekte
felle som ikke mottar stønad til livsopphold 
fra folketrygden, og en sats for pensjonister 
som er gift med en annen pensjonist. Se sær
tilleggsloven § 2. 

Særtillegget faller bort i den utstrekning 
vedkommende har rett til tilleggspensjon. 
Særtillegget er ment som en kompensasjon til 
pensjonister som ikke har rett til tilleggspen
sjon, og til pensjonister som har liten tilleggs
pensjon. Vi viser for øvrig til merknadene til 
utkastets § 3-17. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd slår fast at det er et 

vilkår for rett til særtillegg at vedkommende 
har rett til grunnpensjon. Forslaget svarer til 
særtilleggsloven § 1, men er noe omskrevet. 

Etter utkastets andre ledd skal fullt særtil
legg ytes til den som har minst 40 års trygde
tid. Dersom trygdetiden er kortere, blir særtil
legget tilsvarende mindre. Forslaget svarer til 
gjeldende rett, se særtilleggsloven § 2 andre 
ledd. 

Utkastets tredje Ledd svarer til særtilleggslo
ven§ 2 første ledd første punktum. Særtilleg
gets størrelse fastsettes av Stortinget. Som of
test reguleres særtillegget samtidig med 
grunnbeløpet. 

Særtilleggsloven § 2 første ledd har også 
bestemmelser om at det kan fastsettes en la
vere prosentsats for personer som har en ekte
felle som mottar pensjon. Utvalget har sløyfet 
denne bestemmelsen. Stortinget vil da stå fritt 
med hensyn til hvor mange satser som skal 
fastsettes. 

Etter utkastets fjerde ledd faller særtillegget 
· bort i den utstrekning det ytes tilleggspensjon 
etter § 10-10. Forslaget svarer til gjeldende 
rett, se særtilleggsloven § 3. 

utkastets § 10-12 Ektefelletillegg 
Til en uførepensjonist som forsørger ekte

felle, ytes det ektefelletillegg med 50 prosent 
av grunnpensjonen. 

Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen 
har eller kan skaffe seg inntekt som er større 
enn grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelser om vilkårene for rett til ekte

felletillegg til uførepensjon står i folketrygdlo
ven § 8-7. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-7 lyder slik: 

«Til uførepensjonist som forsørger ektefelle 
som har fylt 60 år, ytes ektefelletillegg med 
50. prosent av den grunnpensjon pensjonisten 
oppebærer, hvis ikke ektefellen selv oppebæ
rer uførepensjon eller har rett til alderspen
sjon etter loven her eller får avtalefestet pen
sjon med statstilskott. 

Tillegg som nevnt i første ledd kan også til
stås hvis ektefellen er yngre enn 60 år, så 
lenge denne på grunn av omsorg for barn, på 
grunn av tilsyn og eleie av pensjonisten eller 
av andre grunner ikke med rimelighet kan 
ventes å skaffe seg arbeidsinntekt.» 

Etter lovens § 8-7 første ledd ytes det ekte• 
felletillegg til en uførepensjonist som forsør
ger en ektefelle som har fylt 60 år. Det er en 
forutsetning at ektefellen ikke selv mottar 
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uførepensjon eller har rett til alderspensjon 
etter folketrygdloven eller mottar avtalefestet 
pensjon med statstilskott. Ektefelletillegget 
utgjør 50 prosent av den grunnpensjonen som 
pensjonisten får. 

Det er et vilkår for rett til ektefelletillegg 
at det foreligger formelt ekteskap. Lever ekte
fellene atskilt på grunn av faktisk eller for
mell separasjon, kan ektefelletillegg ikke uten 
videre gis. Det må i så fall først avklares om 
pensjonisten ennå forsørger sin ektefelle. 
Dette gjelder også dersom det er innvilget 
ektefelletillegg før separasjonen. Det kan ikke 
ytes ektefelletillegg for fraskilt ektefelle selv 
om pensjonisten er pålagt å betale under
holdsbidrag til vedkommende. Innvilget ekte
felletillegg faller bort når ekteskapet opphører 
ved skilsmisse. 

Det er en forutsetning for rett til ektefelletil
legg at ektefellen ikke forsørger seg selv. Etter 
fast praksis regnes ektefellen som selvforsørg
ende dersom vedkommende har en inntekt 
som minst svarer til folketrygdens grunnbe
løp. Som inntekt regnes i denne forbindelse 
all slags inntekt. Det vil si arbeidsinntekt (her
under naturalinntekt), kapitalinntekt og pen
sjonsinntekt. Sykepenger, fødselspenger og 
dagpenger under arbeidsløshet regnes også 
som inntekt i denne forbindelse. Det avgjør
ende er om ektefellen faktisk har slik inntekt. 
Ektefeller over 60 år som ikke er yrkesaktive, 
forventes ikke å gå ut i arbeidslivet. 

Etter folketrygdloven § 8-7 andre ledd kan 
det også gis ektefelletillegg til en uførepensjo
nist som forsørger en ektefelle som er under 
60 år. Det avgjørende er om ektefellen «på 
grunn av omsorg for barn, på grunn av tilsyn 
og pleie av pensjonisten eller av andre grun
ner ikke med rimelighet kan ventes å skaffe 
seg arbeidsinntekt». I praksis blir det gitt ekte
felletillegg hvis ektefellens helsetilstand er 
svekket, eller hvis vedkommende av andre 
grunner ikke har muligheter til å skaffe seg 
inntektsgivende arbeid. Har ektefellen fylt 50 
år, og ikke tidligere har vært i inntektsgivende 
arbeid eller på annen måte aktivt har bidratt 
økonomisk til å forsørge familien, blir det gitt 
ektefelletillegg uten videre. 

Utvalgets forslag 
For å få en enklere og klarere lovtekst har 

utvalget foreslått noen endringer som ikke vil 
innebære merutgifter. 

Vi foreslår at aldersskillet ved · 60 år blir 
opphevet. En pensjonist vil da ikke automa
tisk få rett til tillegg for en ektefelle over 60 
år. Dette vil få liten betydning i praksis. Det 
vil bare unntaksvis være aktuelt å vente at 
ektefeller over 60 år som ikke er i arbeid, skal 
skaffe seg arbeidsinntekt. 

I andre ledd har utvalget brukt uttrykket 
«inntekt». Uttrykket omfatter både uførepen
sjon, alderspensjon, avtalefestet pensjon med 
statstilskott; sykepenger, fødselspenger og 
dagpenger ved arbeidsløshet, i tillegg til ar
beidsinntekt og kapitalinntekt. 

I dag er det i praksis satt en grense for hva 
ektefellen kan ha i inntekt uten å regnes som 
selvforsørgende. Utvalget foreslår at inntekts
grensen blir tatt inn i lovteksten. Den skal 
etter forslaget gjelde både for arbeidsinntekt 
og lignende og· for «trygdeinntekt». Det vil 
følgelig være adgang for den ene ektefellen 
til å motta uføre- eller alderspensjon som er 
lavere enn grunnbeløpet uten at den andre 
ektefellen mister tillegget. Etter gjeldende rett 
faller ektefelletillegget bort også om den 
andre ektefellens pensjon er mindre enn 
grunnbeløpet. En ektefelle kan imidlertid et
ter praksis velge å frafalle retten til egen pen
sjon. Det kan gi et gunstigere resultat at den 
andre ektefellen mottar pensjon med ektefel
letillegg. Særtillegget er i dag s(i høyt at pen
sjonen i de fleste tilfeller vil overstige grunn" 
beløpet. 

I utkastets kapittel 7 om overgangsstønad 
ved sykdom har utvalget foreslått å knytte 
beregningen av ektefelletillegget til grunnbe
løpet i stedet for til grunnpensjonen. Bereg
ningen blir enklere, da en unngår den kompli
serende faktor som trygdetiden utgjør. Dette 
forslaget innebærer en materiell endring i ut
vidende retning. Men når det gjelder uføre
pensjon, antar utvalget at en tilsvarende end
ring vil innebære en for stor utvidelse. Utval
get har derfor foreslått å beholde gjeldende 
rett her. 

Etter ut~astets første ledd ytes det ektefelle
tillegg med 50 prosent av grunnpensjonen 
dersom uførepensjonisten forsørger ektefelle. 
Forslaget svarer stort sett til gjeldende rett. 
Aldersskillet på 60 år er sløyfet. 

Etter utkastets andre ledd skal det ikke ytes 
ektefelletillegg dersom ektefellen har · eller 
kan skaffe seg inntekt som er større enn 
grunnbeløpet. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. Men det er ikke angitt hvilke former for 
inntekt som resulterer i at retten til ektefelle
tillegg faller bort. Utvalget forutsetter at ut
trykket inntekt skal omfatte alle de inntekts
former som er nevnt i den gjeldende lovtekst. 

Utkastets§ 10-13 Barnetillegg 
Til en uførepensjonist som forsørger barn, 

ytes det barnetillegg som for hvert barn utgjør 
12,5 prosent av grunnbeløpet. 

Barnetillegget økes til 25 prosent av grunn
beløpet 
a) dersom den andre av foreldrene ikke har 

pensjonsgivende inntekt, 
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b) dersom den andre av foreldrene har pen
sjonsgivende inntekt som er mindre enn 
fire ganger grunnbeløpet, 

c) for hvert barn pensjonisten har utover tre, 
dersom bare en av foreldrene har rett til 
pensjon, 

d) dersom foreldrene bor hver for seg og bare 
en av dem har rett til pensjon, 

e) dersom den andre av foreldrene er død. 
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har 

inntekt som er større enn grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelsene om barnetillegg står i den 

gjeldende lovs § 8-8, jf. § 7-8. Disse bestem
melsene ble endret ved lov 9. desember 1983 
nr. 71, se Ot.prp. nr. 11 for 1983-84. 

Gjeldende rett 
Tidligere var størrelsen på barnetillegget 

uavhengig av hvilken situasjon familien var i 
økonomisk. Det ble gitt fullt barnetillegg uan
sett om den andre ektefellen var hjemmear
beidende eller i inntektsgivende arbeid. 

Folketrygdloven § 8-8 lyder slik: 

«Til uførepensjonist som forsørger barn un
der 18 år, ytes barnetillegg som for hvert barn 
utgjør 25 pst. av grunnbeløpet. Barnetillegget 
skal likevel utgjøre 12,5 pst. av grunnbeløpet 
for hvert av de første tre forsørgede barn der
som pensjonisten forsørger barna sammen 
med yrkesaktiv ektefelle.som har en pensjons
givende inntekt som på årsbasis minst svarer 
til fire ganger grunnbeløpet, og ektefellene 
ikke lever atskilt. 

Dersom det ikke ytes full uførepensjon, jfr. 
§ 8-5, r.eduseres barnetillegget tilsvarende. 

Bestemmelsene i § 7-8 annet til femte ledd 
gjelder tilsvarende.» 

Bestemmelsene i § 7-8 om barnetillegg til 
alderspensjon er sitert i merknadene til utkas
tets § 12-8. 

Etter gjeldende rett har en uførepensjonist 
som forsørger barn under 18 år, rett til barne
tillegg. Fullt barnetillegg pr. barn svarer til 
25 prosent av grunnbeløpet. Det ytes bare ett 
barnetillegg for hvert barn selv om begge for
eldrene er pensjonister, se lovens § 7-8 tredje 
ledd. 

Det skal imidlertid bare ytes et halvt barne
tillegg (12,5 prosent av grunnbeløpet) i de til
feller der den andre ektefellen har en pen
sjonsgivende inntekt som på årsbasis oversti
ger fire ganger grunnbeløpet. Dette gjelder 
dersom ektefellene lever sammen. Det ytes 
barnetillegg med 25 prosent fra og med det 
fjerde barnet som det kan gis stønad for. 

Samboerforhold· er ikke likestilt med ekte
skap når det gjelder rett til barnetillegg. Der
som den ene parten i et samboerforhold har 
rett til barnetillegg til uførepensjonen, ytes 

det med 25 prosent av grunnbeløpet uansett 
hva den andre samboeren har i inntekt. 

Etter de gjeldende bestemmelser i folke
trygdloven § 7-8 femte ledd ytes det ikke bar
netillegg for barn som har rett til barnepen
sjon. Derimot medfører barnebidrag ikke uten 
videre at barnetillegget faller bort. Barnebi
drag og bidragsforskott regnes i praksis som 
inntekt på barnets hånd, og følgelig faller bar
netillegget bort når barnebidraget på årsbasis 
overstiger grunnbeløpet. 

Fra 1. januar 1989 utgjør bidragsforskottet 
9 840 kroner i året for hvert barn. Barnepen
sjonen utgjør 40 prosent av · grunnbeløpet for 
det første barnet. Fra 1. april 1989 blir det 
13 080 kroner pr. år. For hvert barn ellers ut
gjør barnepensjonen 25 · prosent av grunbelø
pet. Fra 1. april 1989 blir det 8 175 kroner pr. 
år. Barnepensjonen blir dermed høyere enn 
bidragsforskottet til og med det femte barnet. 
Fra og med det sjette barnet er bidragsforskot
tet høyere. 

Folketrygdloven § 7-8 tredje ledd har be
stemmelser om hvem av foreldrene som skal 
ha utbetalt barnetillegget hvis begge er pen
sjonister. Barnetillegget ytes til den av forsør
gerne som mottar den pensjonen som gir 
grunnlag for det høyeste barnetillegget (høy
est pensjonsgrad). Barnetillegget reduseres 
nemlig for den som har gradert uførepensjon 
etter § 8-8 andre ledd eller gradert alderspen
sjon mellom 67 og 70 år etter § 7-10 første 
ledd. Hvis foreldrene bor atskilt, ytes barnetil
legget til den som har omsorgen for barnet. 

Etter folketrygdloven § 7-8 fjerde ledd skal 
det ved etterbetaling av barnetillegg gjøres 
fradrag for barnetillegg som allerede er utbe
talt for samme barn for samme tidsrom. «Fra
drag skal likevel ikke gjøres i den utstrekning 
det tidligere utbetalte barnetillegg er gått til 
fradrag i underholdsbidrag for barnet, jfr. 
§ 15-6 annet ledd», eller hvis barnetillegget 
ikke er kommet barnet til gode. Folketrygd
loven § 15-6 andre ledd bestemmer at barne
tillegget for barn som pensjonisten selv .ikke 
har omsorgen for, skal utbetales direkte til 
den som har omsorgen for barnet. Under
holdsbidraget reduseres da med et tilsvarende 
beløp. 

Det kan også gis barnetillegg for fosterbarn. 
I lov 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern (barne
vernloven) § 29 er fosterbarn definert som 
barn som av et helse- og sosialstyre eller av 
private, mot eller uten betaling, er anbrakt til 
oppfostring i privat hjem hos andre enn sine 
foreldre eller adoptivforeldre. 

Helse- og sosialstyret skal alltid godkjenne 
fosterhjemmet og samtykke i plasseringen. I 
tilfeller der helse- og sosialstyret har anbrakt 
barnet i fosterhjem, utbetaler kommunen fos-
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terhjemsgodtgjørelse, se barnevernloven § 65 
a nr. 2. 

Det er ikke fastsatt bindende satser for fos
terhjemsgodtgjørelse. Den enkelte kommune 
kan bestemme størrelsen selv, men Kommu
nenes Sentralforbund har laget veiledende 
satser som de fleste kommuner har godkjent, 
og dermed er bundet av. 

Satsene for 1990 er: 
0-9 år 2 435 kroner pr. måned til dekning 

av utgifter, 2 236 kroner i arbeids
godtgjørelse. Det utgjør på årsbasis 
henholdsvis 29 220 kroner og 26 832 
kroner. 

10-18 år 3 655 kroner pr. måned til dekning 
av utgifter, 1 313 kroner i arbeids
godtgjørelse. Det utgjør på årsbasis 
henholdsvis 43 860 kroner og 15 756 
kroner. 

I tilfeller der helse- og sosialstyret godkjen
ner en privat plassering hos besteforeldre eller 
andre slektninger, ytes det i utgangspunktet 
ikke fosterhjemsgodtgjørelse. Etter praksis i 
dag kan det imidlertid ytes slik godtgjørelse 
fra helse- og sosialstyret dersom fosterforeldre 
for privat anbrakte barn søker om det. Dersom 
det ytes godtgjørelse, kan helse- og sosialsty:l 
ret søke regress hos foreldrene. 

Etter gjeldende praksis for innvilgning av 
barnetillegg regnes barnet for å være selvfor
sørget dersom det har en årsinntekt som minst 
svarer til grunnbeløpet i folketrygden. Den 
samlede betaling som fosterforeldrene mottar 
for fosterbarnet, blir regnet som inntekt på 
barnets hånd i • forhold til folketrygdlovens 
bestemmelser om barnetillegg. Fosterhjems
godtgjørelsen på årsbasis vil etter satsene til 
Kommunenes Sentralforbund overstige 
grunnbeløpet. I praksis vil det derfor bare 
være aktuelt å utbetale barnetillegg ved pri
vate plasseringer der kommunen ikke utbeta
ler fosterhjemsgodtgjørelse. I disse tilfellene 
forutsettes det imidlertid at foreldrene skal 
dekke utgiftene til barnet. Foreldrenes bidrag 
regnes etter praksis som inntekt på barnets 
hånd, og kan medføre at det ikke blir gitt bar
netillegg for fosterbarnet. Dersom de biolo
giske foreldre ikke har økonomisk evne, kan 
helse- og sosialstyret etter søknad utbetale 
fosterhjemsgodtgjørelse. 

Utvalgets fo.rslag 
I utkastets første ledd er det oppstilt en ho

vedregel om 12,5 prosent av grunnbeløpet 
som barnetillegg. Forslaget svarer stort sett til 
gjeldende rett, bortsett fra at 12,5 prosent etter 
dette blir lovens hovedregel. Etter gjeldende 
rett er hovedregelen 25 prosent. Det følger av 
utkastet at dersom begge foreldrene er pensjo
nister, får de hvert sitt barnetillegg på 12,5 
prosent. Dette innebærer en forenkling, ved 

. at en ikke trenger å samordne ektefellenes 
pensjon med henblikk på barnetillegget. Den 
totale utbetaling fra trygden blir den samme, 
i og med at hver pensjonist får rett til 12,5 
prosent av grunnbeløpet, i stedet for at den 
ene av ektefellene mottar 25 prosent. Dette 
samsvarer også bedre med prinsippet om at 
begge foreldrene er ansvarlige for barnets 
underhold, se barnelova § 51 f. 

I utkastets andre ledd sies det at barnetilleg
get økes til 25 prosent av grunnbeløpet 
a) dersom den andre av foreldrene ikke har 

pensjonsgivende inntekt, 
b) dersom den andre av foreldrene har pen

sjonsgivende inntekt som er mindre enn 
fire ganger grunnbeløpet, 

c) for hvert barn pensjonisten har utover tre, 
dersom bare en av foreldrene har rett til 
pensjon, 

d) dersom foreldrene bor hver for seg og bare 
en av dem har rett til pensjon, 

e) dersom den andre av foreldrene er død. 
Vi mener at det er gunstig å stille opp reg

lene på denne måten. Det gir en bedre over
sikt over en komplisert regelmengde. Dess
uten har det en god psykologisk effekt å si at 
det ytes et større barnetillegg når visse betin- · 
gelser er oppfylt, i stedet for å si at ytelsene 
reduseres når de motsatte betingelser forelig
ger. Resultatet blir som etter gjeldende rett. 

Etter utkastets tredje ledd skal det ikke ytes 
barnetillegg dersom barnet har en inntekt som 
er større enn grunnbeløpet. Med inntekt skal 
her forstås all inntekt, se merknadene til ut

. kastets § 12-8. 
Etter utvalgets oppfatning bør barnepensjon 

likestilles med barnebidrag i vurderingen av 
retten til barnetillegg, da begge ytelsene skal 
gå til å forsørge barnet. Begge foreldrene er 
forpliktet til å bidra til forsørgingen av bar
net, og barnepensjonen erstatter den avdødes 
bidrag. Både barnepensjon og barnebidrag 
regnes i dag som inntekt for barnet i skatte
messig forstand. 

Utvalget antar at det er lite aktuelt å betale 
barnetillegg til fosterforeldre. Utvalget fore
slår derfor at bestemmelsen om dette blir 
sløyfet av forenklingshensyn. 

Vi viser for øvrig til framstillingen av gjeld
ende rett i merknadene til utkastets § 12-8 om 
barnetillegg til alderspensjon. 

Utkastets§ 10-14 Uførepensjon til personer 
som ikke lenger er med
lemmer i trygden 

Den som ikke lenger er medlem i trygden, 
beholder en innvilget uførepensjon uforandret 
dersom han eller hun 
a) mottar tilleggspensjon, eller 
b) har vært medlem i trygden i minst 20 år. 

Til den som har vært medlem i trygden i 
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minst 10 år, men i mindre enn 20 år, ytes det 
grunnpensjon, særtillegg og ektefelletillegg et
ter bestemmelsene i §§ 10-9, 10-11 og 10-12. 
Det tas ikke hensyn til framtidig trygdetid (se 
§ 3-14 fjerde ledd bokstav c). Pensjonisten be
holder et innvilget barnetillegg (se § 10-13) 
uforandret. 

Merknader 
Forslaget svarer til bestemmelser i forskrif

ter gitt ved kongelig resolusjon den 26. mai 
1978 i medhold av folketrygdloven§ 8-1 andre 
ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 5 lyder: 
«l. Dersom den pensjonsbetingende uførhe

ten er inntrådt i tidsrom som regnes som bo
tid, og søkeren fyller vilkåret i folketrygdlo
vens § 8-1 første ledd bokstav b om å ha vært 
trygdet, gjelder følgende regler for rett til 
grunnpensjon: 
a) Vilkåret om opphold i riket skal ikke gjelde 

for søker som har minst 20 års botid. 
b) For søker som har minst 10, men ikke 20 

års botid, fravikes vilkåret om oppholdet i 
riket for så vidt gjelder grunnpensjon fast
satt på grunnlag av denne botiden. 

c) Uansett vilkårene i bokstavene a og b, skal 
søker som har rett til tilleggspensjon alltid 
ytes grunnpensjon under opphold i utlan
det på grunnlag av en try~detid minst sva
rende til det antall poengar tilleggspensjo
nen ytes etter. 

2. I tilfelle hvor vilkårene i nr. 1 ikke er opp
fylt, kan vilkåret om opphold i riket fravikes 
for rett til grunnpensjon når særlige grunner 
gjør det rimelig. 

Dispensasjon i medhold av første ledd om
fatter bare grunnpensjon fastsatt på grunnlag 
av søkerens egen botid.» 

Etter § 5 nr. 1 vil den som har minst 20 års 
botid, beholde uførepensjonen uendret selv 
om vedkommende bosetter seg i utlandet. 
Den som har en botid på mellom 10 og 20 år, 
vil få en redusert grunnp_ensjon. Denne pen
sjonen blir fastsatt ut fra vedkommendes botid 
sett i forhold til full botid, som er 40 år. Etter 
forskriftenes § 2 er botid «tidsrom hvori søke
ren etter fylte 16 år har vært.trygdet etter fol
ketrygdloven med rett til ytelser etter lovens 
kap. 8» og «tidsrom før 1. januar 1967 hvori 
søkeren etter fylte 16 år ville ha fylt vilkårene 
i folketrygdloven § 1-2, jfr. § 1-3, for å være 
trygdet med rett til ytelser etter lovens kapit
tel 8 eller i utlandet var ansatt ved virksomhet 
med hovedsete i Norge og var norsk statsbor
ger.» I realiteten er det ingen forskjell på be
grepet botid og det mer benyttede trygdetid. 

Den som har opparbeidet seg tilleggspen
sjon, vil etter dagens bestemmelser og praksis 
beholde uførepensjonen uforandret selv om 
vedkommende flytter ut av Norge. Dette føl
ger av forskriftenes § 5 nr. 1 bokstav c, som 

gjør et unntak fra kravet om botid når det er 
opparbeidet pensjonspoeng. Bestemmelsen er 
blitt praktisert slik at det holder med ett poen
går for å falle inn under denne bestemmelsen. 
Framtidige pensjonspoeng, jf. folketrygdloven 
§ 8-4 nr. 3, blir da også medregnet. 

I dag er det altså tre kategorier av uførepen
sjonister som ikke lenger er trygdet: 

Den første gruppen er de som enten har 
minst 20 års faktisk trygdetid (de som har fylt 
36 år og som har bodd i Norge hele sitt liv, 
vil fylle dette kravet), eller som har rett til 
tilleggspensjon. Hvem som har rett til tilleggs
pensjon ved uførhet, går fram av folketrygdlo
ven§ 8-4 nr. 3. I utgangspunktet fastsettes til
leggspensjonen etter bestemmelsene i lovens 
§ 7-3, som innebærer at så sant man har tjent 
mer enn grunnbeløpet en eller annen gang i 
løpet av sin yrkeskarriere, vil man ha rett til 
tilleggspensjon. Størrelsen på tilleggspensjo
nen er ikke avgjørende for om man skal falle 
inn under bestemmelsene som unntar fra kra
vet om botid. 

Den andre gruppen er de som ikke har rett 
til tilleggspensjon, men som har vært trygdet 
(dvs; har bodd i landet) i minst 10 år, men i 
mindre enn 20 år. Denne gruppen vil imidler
tid få redusert sin uførepensjon dersom de 
flytter ut av landet. Grunnen til dette er at de 
ikke får medregnet framtidig trygdetid fram 
til fylte 67 år, jf. forskriftenes§ 5 nr. 1 bokstav 
b. 

Den tredje gruppen er de som har mindre 
enn 10 års trygdetid og ikke har opparbeidet 
seg rett til tilleggspensjon. De vil ikke få be
holde noe av uførepensjonen dersom de flyt
ter ut av landet. 

Utvalgets forslag 
Gjeldende rett synes å ha en del uheldige 

sider. For eksempel kan en utlending som ar
beider i Norge i ett år og som blir ufør, flytte 
tilbake til sitt hjemland og beholde full uføre
pensjon. En ung husmor eller en student som 
blir ufør før vedkommende har rukket å opp
arbeide seg rett til tilleggspensjon, er derimot 
stedsbunden til han eller hun har fylt i hvert 
fall 36 år, og dermed har minst 20 års botid. 

Selv om hovedregelen i lovteksten i dag ser 
ut til å være at en må oppholde seg i Norge 
for å få uførepensjon, jf. § 8-1, medfører for
skriftene at hovedregelen i realiteten er en 
annen. De aller fleste har på et eller annet 
tidspunkt opptjent rett til tilleggspensjon, el
ler har bodd i landet i mer enn 20 år etter 
fylte 16 år, se lovens § 7-2. Bestemmelsene 
rammer en liten gruppe mennesker. 

Utvalgets forslag svarer stort sett til gjeld
ende rett, men vi har ikke tatt med bestem
melsen i forskriftenes § 5 nr. 2 om dispensa-
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sjon. Dette innebærer en forenkling ved prak
tiseringen av loven. 

Utvalget har beholdt inngangsvilkåret om 
forutgående trygdetid (forutgående medlem
skap, se utkastets § 10-2), men har sløyfet 
oppholdskravet. I stedet har vi foreslått at det 
skal kreves fortsatt medlemskap i trygden for 
rett til uførepensjon. Vi viser til merknadene 
til utkastets § 10-3 om fortsatt medlemskap. 
Utvalget har foreslått visse unntak fra kravet 

· om fortsatt medlemskap. Uførepensjon skal 
kunne ytes til personer som ikke .lenger er 
medlemmer i trygden, dersom de mottar til
leggspensjon eller har vært medlemmer i 
trygden i minst 10 år. Men pensjon til dem 
som ikke lenger er medlemmer i trygden, skal 
beregnes etter visse særregler. Det er disse 
beregningsreglene som er tatt inn i denne 
paragrafen. 

Utkastets første ledd bokstav a og b slår fast 
hovedregelen at den som mottar tilleggspen
sjon eller som har vært medlem i trygden i 
minst 20 år, beholder en innvilget uførepen
sjon uforandret selv om vedkommende går 
ut av trygden. 

Utkastets andre ledd gjelder beregning av 
grunnpensjon til den som har vært medlem i 
trygden i mellom 10 og 20 år, og svarer til 
forskriftenes § 5 nr, 1 bokstav b. 

Utkastets andre ledd omfatter også rett til 
særtillegg, ektefelletillegg og barnetillegg. Se 
omtale nedenfor. Dette er presisert i leddets 
første og siste punktum. I andre punktum er 
det presisert at det ikke tas hensyn til framti
dig trygdetid. 

Vilkåret i forskriftene om at den pensjons
betingende uførheten må være inntrådt i tids
rom som regnes som botid, er ikke tatt med. 
Dette innebærer at en person som ble ufør da 
han eller hun ikke var medlem i trygden, og 
som senere er blitt medlem og har «sittet seg 
til» uførepensjon, kan beholde pensjonen selv 
om vedkommende deretter flytter fra landet 
og ikke lenger er medlem i trygden. Men for 
å beholde pensjonen uten medlemskap i tryg
den, må han eller hun ha vært medlem i minst 
10 år. 

Utvalget har foreslått relativt strenge krav 
om botid i Norge for å kunne få uførepensjon 
når man ikke lenger er medlem i trygden. 
Derfor mener vi det ikke er betenkelig å sløy
fe kravet om at uførheten må ha oppstått i et 
tidsrom da vedkommende var medlem. 

Bestemmelsen i forskriftenes§ 5 nr. 2 andre 
ledd om beregning av grunnpensjon på 
grunnlag av faktisk trygdetid er ikke tatt med 
i utkastet, da den ikke har noen praktisk be
tydning etter utvalgets forslag. Se merkna
dene til utkastets § 10-3 om fortsatt medlem
skap. Utkastets andre ledd siste punktum sva
rer til gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd omhandler de tilfeller 
der medlemmet ikke har opparbeidet seg rett 
til tileggspensjon eller ikke har vært medlem 
i trygden i mer enn 20 år. Det er en forutset
ning at vedkommende har vært medlem i mer 
enn 10 år. I disse tilfellene vil grunnpensjonen 
bli redusert ved at bare den faktiske trygdeti
den (og ikke den som er blitt godskrevet etter 
de særlige godskrivingsregler som gjelder ved 
uførepensjon) skal legges til grunn. Dette er 
presisert i utkastets andre ledd andre punk
tum. Utvalget foreslår at de øvrige komponen
tene skal beregnes etter de vanlige reglene. 
Utvalgets forslag svarer til gjeldende rett. 

I dag er det ikke gitt særlige regler om be
regning av særtillegg til personer som ikke 
oppholder seg i landet. Etter særtilleggsloven 
§ 1 skal det ytes særtillegg til uførepensjon 
etter folketrygdloven kapittel 8. Etter særtil
leggsloven § 2 settes tillegget ned forholds
messig dersom trygdetiden er kortere enn 40 
år, og dersom uførepensjonen er gradert. I dag 
ytes det altså særtillegg i utlandet etter like 
mange års trygdetid som for grunnpensjonen. 
Forslaget svarer til gjeldende rett. 

I dag har vi heller ikke særregler om ekte
felletillegg i utlandet. Etter folketrygdloven § 
8-7 utgjør ektefelletillegget 50 prosent av ufø
repensjonistens grunnpensjon. Utvalgets for
slag svarer til gjeldende rett. 

Det er heller ikke gitt særlige regler om 
utbetaling av barnetillegg i utlandet. Etter fol
ketrygdloven § 8-8 beregnes barnetillegget 
alltid i forhold til grunnbeløpet. Det ytes altså 
ikke redusert barnetillegg selv om grunnpen
sjonen er redusert. Barnetillegg ytes etter de 
vanlige reglene i utlandet. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

utkastets§ 10-15 Hel eller gradert uførepen
sjon 

Det ytes hel uførepensjon dersom vedkom
mende har tapt hele sin inntektsevne/arbeids
evne (se §§ 10-7 og 10-8). 

Dersom vedkommende har tapt en del av sin 
inntektsevne/arbeidsevne, ytes det en gradert 
uførepensjon som utgjør 50, 60, 70, 80 eller 90 
prosent av hel uførepensjon. Den graderte 
uførepensjonen svarer til den del av inntekts
evnen/arbeidsevnen som er tapt. 

Merknader 
Utkastet svarer stort sett til folketrygdloven 

§ 8-5 første ledd, men ordlyden er noe endret. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-5 første ledd lyder slik: 

«Uførepensjon skal utgjøre så stor del av 
full uførepensjon som svarer til graden av 
nedsettelse i den trygdedes ervervsevne.» 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

393 

Uførepensjonen graderes etter uføregraden 
(uføreprosenten). Uførepensjonen består av 
flere komponenter: grunnpensjon, tilleggs
pensjon, særtillegg, kompensasjonstillegg, ek
tefelletillegg og barnetillegg. 

Ifølge lovens terminologi i dag består uføre
pensjonen av grunnpensjon og tilleggspen
sjon. Se lovens § 8-4 nr. 1. De øvrige kompo
nentene er tillegg som ytes ved siden av uføre
pensjonen. 

Det følger av bestemmelsen i § 8-5 første 
ledd om beregning av uførepensjon at grunn
pensjonen og tilleggspensjonen skal beregnes 
på grunnlag av uføregraden. 

Etter særtilleggsloven § 2 tredje ledd første 
punktum skal særtillegget fastsettes «for
holdsmessig» dersom det ikke ytes full grunn
pensjon på grunn av at ervervsevnen bare er 
delvis tapt. 

Etter folketrygdloven § 8-7 første ledd skal 
ektefelletillegget ytes med 50 prosent av den 
grunnpensjonen pensjonisten mottar. Dersom 
pensjonisten mottar gradert uførepensjon, 
skal ektefelletillegget altså utgjøre halvparten 
av den graderte grunnpensjonen. 

Etter lovens § 8-8 andre ledd skal barnetil
legget reduseres tilsvarende dersom det ikke 
ytes full uførepensjon, jf. § 8-5. Dette inne
bærer at også barnetillegget graderes i forhold 
til uføregraden. 

I dag reduseres altså alle komponenter som 
pensjonen består av, unntatt kompensasjons
tillegget, i samsvar med uføregraden. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd skal det ytes hel 

uførepensjon dersom vedkommende har tapt 
hele sin inntektsevne eller arbeidsevne. Ut
valget har funnet det hensiktsmessig å bruke 
uttrykket «hel pensjon» om ugradert pensjon 
til forskjell fra «full pensjon», som skal bety 
pensjon etter full trygdetid. 

Utvalget foreslår at reglene om kompensa
sjonstillegget blir opphevet. Videre foreslår 
utvalget at ordet «uførepensjon» skal omfatte 
alle komponenter som den samlede pensjon 
består av, se § 10-1 andre ledd. Det blir da til
strekkelig å si at uførepensjonen fastsettes på 
grunnlag av uføregraden. 

Utvalget foreslår å bruke uttrykket «inn
tektsevne/arbeidsevne», som både skal om
fatte personer som faktisk har hatt inntekt, og 
hjemmearbeidende personer. 
· I utkastets andre ledd har vi tatt inn de pro

sentsatsene som benyttes i praksis. Det er 
meget sjelden at 90 prosent blir brukt, men 
utvalget har ikke villet utelukke dette alterna
tivet. 

Utvalget har sløyfet bestemmelsen i den 
gjeldende lovs § 8-5 andre ledd om at det kan 

ytes full uførepensjon når ervervsevnen er 
nedsatt med mer enn 75 prosent. Denne be
stemmelsen brukes meget sjelden, og først og 
fremst når vedkommende har spesielt dårlig 
økonomi. Uansett må det være riktigere å 
vurdere uføregraden til 100 prosent dersom 
vedkommende ikke får inntekter som øker 
ervervsevnen, i stedet for å gi full uførepen
sjon på grunn av vedkommendes økonomi. 

Utkastets§ 10-16 Uførepensjon til gjenlev
ende ektefelle 

Uførepensjonen til en gjenlevende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter §§ 11-2 til 11-4, beregnes etter be
stemmelsene i paragrafen her. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av 
den avdødes trygdetid (se§ 3-14) dersom den 
er lengre enn den gjenlevendes trygdetid. 

Tilleggspensjonen utgjør det største av følg
ende beløp: 
a) pensjonistens egen tilleggspensjon beregnet 

etter § 10-10, 
b) 55 prosent av summen av pensjonistens 

egen tilleggspensjon beregnet etter § 10-10 
og den tilleggspensjon som den avdøde 
ville ha mottatt som uførepensjonist etter 
§ 10-10 eller som alderspensjonist etter 
§ 12-5 basert på sluttpoengtallet på døds
fallstidspunktet. 

Paragrafen her gjelder tilsvarende for en 
skilt person som fyller vilkårene for rett til 
pensjon etter § 11-14. 

Dersom pensjonisten gi;ter seg igjen, skal 
grunnpensjonen og tilleggspensjonen omreg
nes etter bestemmelsene i §§ 10-9 og 10-10. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av uførepen

sjon til personer som også fyller vilkårene for 
etterlattepensjon, står i folketrygdloven§§ 8-6 
og 10-7. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-6 lyder slik: 

«1. For den som har rett til pensjon etter 
lovens kapittel 10 når rett til uførepensjon inn
trer, skal full uførepensjon være lik full pen
sjon beregnet etter bestemmelsene i§ 10-5 til
la.irt 55 prosent av egen tilleggspensjon etter § 
8-4 og § 8-5. Pensjonen etter første punktum 
settes ned etter bestemmelsene i§ 10~5 nr. 3. 

Pensjonen skal likevel ikke være mindre 
enn pensjon beregnet etter bestemmelsene i § 
8-4 og§ 8-5. 

2. Hvis pensjonisten inngår nytt ekteskap 
skal pensjon fastsatt etter nr. 1 første ledd 
omregnes etter bestemmelsene i § 8-4 og § 8-5. 

3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 kommer ikke 
til anvendelse for den som har rett til pensjon 
etter§ 10-11.» · 
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Folketrygdloven § 10-7 lyder: 

«For den som oppebærer uførepensjon eller 
attføringspenger i ventetid før uførepensjon 
kan tilstås og som blir berettiget til pensJon 
etter dette kapitteli får bestemmelsene i § 8-6 
tilsvarende anvenaelse.» . 

Etter folketrygdloven § 8-6 skal full uføre
pensjon til en etterlatt være lik full pensjon 
til en etterlatt etter § 10-5 eller § 10-6 tillagt 
55 prosent av hans eller hennes egen tilleggs

. pensjon etter lovens §§ 8-4 og 8-5. Det vil si 
at vedkommende skal ha full grunnpensjon, 
55 prosent av den avdødes tiHeggspensjon og 
55 prosent av sin egen tilleggspensjon. Men 
etter lovens § 8-6 andre ledd skal pensjonen 
aldri være mindre enn vanlig uførepensjon 
etter bestemmelsene i lovens §§ 8-4 og 8-5. 

Bestemmelsene i lovens § 8-6 går ut på at 
en etterlatt som har opptjent egne pensjons
rettigheter, skal nyte godt av både sin egen 
opptjening og den avdøde ektefellens opptje
ning når uførepensjonen blir beregnet. Videre 
skal den gjenlevende nyte godt av den avdø
des trygdetid. Denne trygdetiden kan legges 
til grunn dersom den er lengst. Grunnpensjo
nen og tilleggspensjonen beregnes hver for 
seg. En etterlatt kan for eksempel velge å 
bruke den avdødes trygdetid dersom den er 
lengst, men bruke sin egen tilleggspensjon 
dersom · den er større enn en kombinasjon av 
den avdødes og hans eller hennes egen til
leggspensjon. 

Utvalgets forslag 
De någjeldende bestemmelser om uførepen

sjon til etterlatte er særlig innfløkte. Det er 
derfor behov for forenklinger. Men det er 
vanskelig å forenkle uten å gjøre materielle 
endringer. 

Etter utkastets første ledd skal en gjenlev
ende ektefelle som fyller vilkårene for rett til 
etterlattepensjon etter §§ 11-2 til 11-4, få be
regnet sin uførepensjon etter paragrafen her. 

Utkastets andre ledd gjelder beregningen 
av grunnpensjonen. Den kan beregnes etter 
den avdødes trygdetid dersom dette gir et 
gunstigere resultat . enn beregning etter den 
gjenlevendes trygdetid. 

Forslaget innebærer at den som fyller vilkå~ 
rene både for rett til etterlattepensjon og for 
rett til uførepensjon, kan velge om han eller 
hun vil ha grunnpensjonen beregnet etter den 
avdødes eller sin egen trygdetid. 

Når det gjelder alle andre ytelser, har utval
get foreslått å sløyfe godskriving av ektefel
lens trygdetid. 

Utkastets tredje ledd gjelder beregningen av 
tilleggspensjonen. Pensjonisten kan velge å få 
tilleggspensjonen beregnet etter de vanlige 

bestemmelser for uførepensjonister. Vi har 
her vist til utkastets§ 10-10. Eller pensjonisten 
kan velge også å få medregnet den avdødes 
opptjente rettigheter. Tilleggspensjonen vil da 
utgjøre 55 prosent av summen av pensjonis
tens egen tilleggspensjon og den tilleggspen
sjon som den avdøde ville ha hatt som uføre
eller alderspensjonist. 

I utkastets fjerde ledd er det opplyst at 
denne paragrafen skal gjelde tilsvarende for 
en skilt person som fyller vilkårene for rett til 
pensjon etter utkastets § 11-14. Forslaget sva
rer til gjeldende rett. Fraskiltes rett til etterlat
tepensjon er nærmere omtalt i utkastets § 
11-14. 

Utkastetsfemte ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 8-6 nr. 2. 

Utkastets § 10-17 Forholdet til andre folke
trygdytelser til livsopp
hold 

Dersom et medlem har rett til uførepensjon, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en 
annen ytelse til livsopphold etter folketrygdlo
ven som skal dekke samme inntektstap i 
samme tidsrom, kan han eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom uførepensjon og andre folketrygdytel
ser til livsopphold. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd er det foreslått at et 

medlem som samtidig fyller vilkårene for rett 
til flere ytelser til livsopphold, skal kunne 
velge ytelse. Det samme forslaget finnes i de 
øvrige kapitlene om ytelser til livsc;>pphold. 

I utkastets andre ledd gis departementet 
fullmakt til å fastsette forskrifter. 

Utkastets § 10-18 Uførepensjon under opp
hold i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder 
for pensjonister som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal gjelde 
for pensjonister som er innlagt i andre institu
sjoner enn de som går inn under disse lovene. 
Departementet kan gjøre unntak for institu
sjoner som går inn under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjonfor innleggel
sesmåneden og de to påfølgende månedene. 
Deretter blir pensjonen redusert etter bestem
melsene i § 10-18. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike insti
tusjoner som omfattes av paragrafen her og 
institusjoner der pasienten etter lov betaler en 
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del av oppholdsutgiftene selv, skal ses under 
ett. Med sammenhengende oppholdstid skal 
også forstås opphold som tar til før det er 
gått tre måneder etter utskrivingen fra en in
stitusjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det 
uførepensjon etter lovens vanlige bestemmel
ser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av uførepen

sjon under opphold i helseinstitusjon er i dag 
å finne i folketrygdloven § 8-10 og i forskrifter 
fastsatt av Sosialdepartementet den 5. juli 
1972 med hjemmel i blant annet § 7-9 nr. 6 
og § 8-10. Forskriftene ble senest endret den 
9. september 1983. Disse bestemmelsene er 
meget kompliserte, og utvalget har funnet det 
nødvendig med forenkling her. 

I dag står bestemmelsene om uførepensjon 
under soning av straff og ved sikring sammen 
med bestemmelsene om reduksjon av uføre
pensjon under opphold i helseinstitusjon. Ut
valget har foreslått en egen paragraf om uføre
pensjon under fengselsopphold. Vi viser til 
utkastets § 10-20. 

Gjeldende rett 

Typer institusjoner som omfattes av reduk
sjonsreglene 

Etter folketrygdloven § 8-10 første ledd skal 
uførepensjonen reduseres når pensjonisten er 
innlagt i en helseinstitusjon som nevnt i lo
vens § 7-9 nr.I. 

Folketrygdloven § 7-9 nr. 1 lyder slik: 

«1. Til alderspensjonist som er innla.1,!t i hel
seinstitusjon godkjent i medhold av 1ov om 
sykehus m.v. eller lov om psykisk helsevern, 
herunder privat forpleiningssted, og får opp
holdet godtgjort etter denne lov, skal alders
pensjonen ytes etter bestemmelsene i denne 
paragraf fra og med den andre kalendermåned 
etter den måned forpleiningen tok til. For al
derspensjonist som ved innleggelsen hadde 
opphold i aldershjem eller annen sosial insti
tusjon eller i institusjon som nevnt i annet 
ledd annet punktum, skal pensjonen omreg
nes straks hvis ikke annet følger av forskrifter 
fastsatt av departementet, jfr. nr. 6 første ledd. · 

Første ledd får tilsvarende anvendelse for 
pensjonist som er innlagt i institusjon med 
rett til fri forpleining av det offentlige i med
hold av andre lover, og for pensjonist som er 
innsatt i en av feng-selsvesenets anstalter. 
Unntak gjelder ved mnleggelse i sykehjem 
m.v. hvor det kan kreves vederlag etter§ 2-2 
annet ledd i lov om helsetjenesten i kommu
nene eller i institusjon hvor det kan kreves 
refusjon etter § 7 nr. 2 annet og tredje ledd i 
lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoho
listinstitusjoner m.v.» 

Omregningsbestemmelsene i lovens § 7-9 
gjelder etter lovens ordlyd alderspensjon, men 

tilsvarende prinsipper gjelder også for mange 
andre ytelser i folketrygdloven, som har hen
visning til § 7-9. 

Følgende ytelser fra folketrygden omfattes 
av omregningsbestemmelsene i§ 7-9: 
- alderspensjon etter kapittel 7 
- uførepensjon etter kapittel 8 
- attføringspenger etter kapittel 5 
-· etterlattepensjon eller overgangsstønad et-

ter kapittel 10 
- barnepensjon etter kapittel 10. 

Følgende løpende ytelser omfattes ikke av 
omregningsbestemmelsene i § 7-9: 
- sykepenger etter kapittel 3 
- fødselspenger og omsorgspenger ved adop-

sjon etter kapittel 3 
- overgangsstønad etter kapittel 12 
- ventetillegg etter kapittel 7 
- grunnstønad og hjelpestønad etter kapittel 8 
- utdanningsstønad etter kapitlene 10 og 12 
- stønad til barnetilsyn etter kapitlene 10 og 

12 
- yrkesskadeerstatning etter kapittel 11. 

For sykepenger har vi egne reduksjonsbe
stemmelser, se den gjeldende lovs § 3-19 og 
utkastets § 4-45. Fødselspenger og omsorgs
penger ytes for en så kort periode at reduksjon 
ikke blir aktuelt. Den som har aleneomsorg 
for barn, vil ikke fylle grunnvilkårene for rett 
til overgangsstønad etter lengre tids institu
sjonsopphold. Ventetillegget avtar sterkt i be
tydning. De fire sistnevnte trygdeytelsene er 
ikke ytelser til livsopphold. 

Etter ordlyden gjelder§ 7-9 nr. 1 første ledd 
opphold i helseinstitusjoner som er godkjent 
i medhold av sykehusloven eller lov om psy
kisk helsevern, herunder private forpleinings
steder, når alderspensjonisten får oppholdet 
dekket etter folketrygdloven. 

F<>lketrygdloven har imidlertid i dag ingen 
generell bestemmelse om dekning av utgifter 
til institusjonsopphold. Tidligere var det en 
bestemmelse om dette i lovens § 2-3. I dag er 
det bare en bestemmelse i lovens § 2-2 andre 
ledd om kurpenger fra folketrygden for opp
hold i visse institusjoner som er godkjent etter 
sykehusloven. 

I forbindelse med vedtakelsen av den nye 
loven om helsetjenesten i kommunene (lov 
19. november 1982 nr. 66) ble det gjort en del 
endringer i folketrygdloven kapittel 2 om 
medisinsk stønad. Ifølge § 2-2 første ledd skal 
det ytes godtgjørelse for medisinsk behand
ling og pleie under opphold i en godkjent 
helseinstitusjon som nevnt i sykehusloven § 1 
tredje ledd og lov om psykisk helsevern § 2, 
jf. ·§ 1. Godtgjørelsen ytes etter bestemmel
sene i disse lovene. Prinsippet er at det etter 
sykehusloven og lov om psykisk helsevern 
ytes særlige rammetilskott over folketrygdens 
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budsjett til driften. Se sykehusloven § 11 og 
lov om psykisk helsevern § 15. Rammetilskot
tene fra folketrygden dekker ca. 50 prosent 
av fylkeskommunenes .utgifter til sykehus
drift. De resterende ca. 50 prosent må fylkes
kommunene dekke selv. Som regel betaler 
ikke pasientene noe for opphold i institusjo
nene. Det innebærer at de får såkalt fri kur 
og pleie av fylkeskommunen. Unntak gjelder 
for personer som oppholder seg i spesialsyke
hjem eller i institusjoner for psykisk utvik
lingshemmede eller epileptikere. Etter syke
husloven § 12 sjuende ledd kan fylkesmannen 
kreve en viss egenbetaling etter forskrifter 
som departementet fastsetter. 

Sykehusloven § 11 gjelder drift av institu
sjoner, private forpleiningssteder og andre tje
nester som inngår i en plan etter lovens § 2. I 
§ 2 er det vist til § 1 første ledd, som sier: 

«Denne lov gjelder: 
1. sykehus, sykestueri fødehjem, spesialsykehf. em og sykehotel er, 
2. k iniske legespesialisttjenester og kliniske 

psykologspesialisttjenester, 
3. medisinske laboratorier og røntgeninstitutt 

som var i drift før 1. april 1984, 
4. ambulansetjeneste.»· 

Denne paragrafen ble endret ved lov 11. 
juli 1986 nr. 55, se Ot.prp. nr. 48 for 1985-86. 
Ved denne lovendringen ble det forvaltnings
messige ansvaret for de somatiske sykehjem
mene overført fra fylkeskommunene til kom
munene fra 1. januar 1988, som er datoen da 
loven trådte i kraft. Hensikten med lovendrin
gen var å harmonisere regelverket for alders
og sykehjemmene når det gjelder egenbeta
lingsreglene og avkortingsreglene for folke
trygdytelser. Se St.meld. nr. 68 for 1984-85 om 
sykehjemmene i en desentralisert helse- og 
sosialtjeneste, og Innst.S. nr. 223 for 1984-85. 

Rammetilskott fra folketrygden skal etter § 
15 i lov om psykisk helsevern gå til drift av 
helseinstitusjoner som inngår i en plan etter 
§ 2 i denne loven, og til drift av private forplei
ningssteder. I§ 2 er det vist til§ 1, som sier: 

«Psykisk helsevern etter denne lov omfat
ter: 
1. psykiatrisk forvern som nevnt under § 12. 
2. undersøkelse, behandling eller pleie i psy

kiatrisk sykehus, psykiatrisk klinikk og 
poliklinikk, psykiatrisk institusjon for barn 
og ungdom, psykiatrisk daginstitusjon og 
ettervernshjem, i psykiatrisk sykehjem, 
annen psykiatrisk institusjon og psykiatrisk 
vern i privat forpleiningssted, · 

3. psykiatrisk ettervern som nevnt under 
§ 13.» 

Etter lov om psykisk helsevern § 18 kan 
fylkesmannen kreve at det offentliges utgifter 
helt eller delvis blir dekket av den sinnsliden
des dødsbo. 

Folketrygdloven § 2-2 andre ledd lyder: 

«Godtgjørelse for opphold og behandling i 
godkjent helseinstitusjon etter lov om syke
hus m.v. som ikke går inn under bestemmel
sene i første ledd, ytes etter regler og takster 
som fastsettes av departementet. Godtgjørelse 
ytes for alle ukedager fra og med innleggelses
dagen.» 

Det går ikke klart fram av lovteksten her 
hvilke institusjoner det dreier seg om. Be
stemmelsen omfatter ikke-regionaliserte hel
seinstitusjoner som er godkjent etter bestem
melsene i sykehusloven § 1 andre ledd. I dag 
får disse helseinstitusjonene dekning fra fol
ketrygden på 100 prosent av godkjente netto 
driftsutgifter. Dette gjelder følgende institu
sjoner: Beitostølen helsesportsenter i Opp
land, Frambu helsesenter i Akershus, Hernes 
Institutt i Hedmark, Institutt for blødere i 
Oslo, Vårtun skole i Nord-Trøndelag, Valnes
fjord helsesportsenter i Nordland, Alme
grenda landsby i Buskerud, Vidaråsen 
landsby i Vestfold, Hogganvik landsby i Roga
land, Jøssåsen landsby i Sør-Trøndelag og 
V~llersund landsby i Sør-Trøndelag. Bortsett 
fra Vårtun skole er disse institusjonene i pri
vat eie. Vi viser til St.prp. nr. 1 for 1987-88, 
Folketrygdens utgifter og inntekter, side 114, 
kapittel 2711, post 74. 

Etter folketrygdloven § 7-9 nr. 1 andre ledd 
gjelder bestemmelsene om reduksjon også for 
pensjonister som er innlagt i institusjon med 
rett til fri forpleining av det offentlige i med
hold av «andre lover». Her brukes altså formu
leringen fri forpleining. Den er ikke brukt i 
første ledd, antakelig fordi folketrygden bare 
dekker ca. halvparten av utgiftene til institu
sjoner som nevnt i første ledd. 

Institusjoner der oppholdsutgiftene dekkes 
av det offentlige etter andre lover, er spesial
skoler, jf. grunnskoleloven§ 4 nr. 4, og institu
sjoner for krigsinvalider etter lovene om 
krigspensjonering. Se Rikstrygdeverkets 
rundskriv 07 - 09, side 6 (11/85). 

I dette rundskrivet er det på side 85 gitt en 
oversikt over institusjoner som er omfattet av 
§ 7-9. De er: 
«a. Helseinstitusjoner, herunder private for

pleiningssteder hvor utgiftene delvis dek
kes ved rammetilskudd fra folketrygden. 

b. Skoler som nevnt i § 4 nr. 4 i lov om 
grunnskolen av 13. juni 1969 nr. 24. Be
stemmelsene har følgende ordlyd: , 

«For elever med eigne skolar for spesial
undervisning som bur i elevheim på sko
len, skal utgiftane til reiser, opphald m.m. 
berast av dei som· driv skolane i samsvar 
med utgiftsfordelinga som er fastsett i lov 
og reglement.» 

c. Tilsvarende kan også gjelde for elever i 
den videregående skolen. Fengselsvese
nets anstalter, jfr. lov om fengselsvesenet 
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av 12. desember 1958. Opphold i varetekts
fengsel anses ikke å omfattes av omreg
ningsreglene i § 7-9. Den trygdede er å 
anse som i varetekt inntil rettskraftig dom 
foreligger.» 

Folketrygdloven § 7-9 nr. 1 omfatter ikke 
opphold i aldershjem, somatiske sykehjem, 
alkoholistinstitusjoner og kommunale pleie
hjem. Tidligere gikk dette ikke klart fram av 
lovteksten. Ved lovendringen den 11. juli 1986 
ble det tatt inn en presisering i folketrygdlo
ven§ 7-9 nr. 1 andre ledd om at reduksjonsbe
stemmelsene i første ledd ikke skal gjelde ved 
innleggelse i sykehjem m.m. der det kan kre
ves vederlag etter § 2-2 andre ledd i lov om 
helsetjenesten i kommunene, eller i institu
sjon der det kan kreves refusjon etter § 7 nr. 
2 andre og tredje ledd i lov om fylkeskommu
nalt ansvar for alkoholistinstitusjoner m.v. 
Reduksjonsbestemmelsene i folkettygdloven 
§ 7-9 nr. 1 første ledd gjelder heller ikke ved 
opphold i aldershjem eller pleiehjem. Men 
departementet fant det ikke nødvendig å pre
sisere dette i lovteksten, da det hadde vært 
gjeldende rett lenge. 

Aldershjem og kommunale pleiehjem går 
inn under lov om sosial omsorg § 3. Prinsip
pet i denne loven er at kommunen skal skaffe 
institusjonsplass til dem som behøver det, 
men pensjonærene skal betale for seg etter 
evne. Det utbetales derfor folketrygdpensjon 
etter de vanlige reglene til personer som opp
holder seg i slike institusjoner. Lov om sosial 

· omsorg § 3 nr. 5 gir imidlertid hjemmel for 
helse- og sosialstyret til å kreve refusjon i pen
sjonærenes inntekter til dekning av oppholds
utgiftene. Også disse bestemmelsene ble end
ret ved lov 11. juli 1986 nr. 55. Etter lovendrin
gen er det nå likelydende regler for betaling 
ved opphold i institusjoner under kommune
nes sosialtjeneste som ved opphold i soma
tiske sykehjem og boform for heldøgns om
sorg og pleie. Se omtalen av § 2-2 i lov om 
helsetjenesten i kommunene nedenfor. 

I lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 
andre ledd nr. 5 ble det tatt inn en bestem
melse om «sykehjem eller boform for hel
døgns omsorg og pleie» som angir noen av de 
deltjenestene som kommunen skal sørge for. 

Lov om helsetjenesten i kommunene § 2-2 
andre ledd har fått nye bestemmelser om pasi
entbetaling for institusjonsopphold. For opp
hold i sykehjem og boform for heldøgns om
sorg og pleie som er godkjent etter denne lo
ven, kan kommunen kreve vederlag av pasi-

. enten. Vederlaget fastsettes av kommunen på 
grunnlag av pasientens inntekter. Av inntek
ter opptil folketrygdens grunnbeløp (32 700 
kroner pr. april 1989) betaler pasienten opptil 
75 prosent av inntekten. Av inntekter utover 

folketrygdens grunnbeløp betaler pasienten 
opptil 85 prosent. Det er presisert i loven at 
kommunene ikke kan kreve vederlag som 
overstiger oppholdsutgiftene. Vederlag kan 
tidligst kreves fra og med den andre kalender
måneden etter at pasienten flyttet inn. Kon
gen kan gi nærmere forskrifter om vederlag 
for institusjonsopphold. Slike forskrifter er 
fastsatt av departementet den 21. desember 
1988 med hjemmel i blant annet lovens § 6-9, 
som gir departementet en generell hjemmel 
til å fastsette forskrifter om utfylling og gjen
nomføring av loven. 

Ved den nevnte endringsloven er også loven 
om alkoholistinstitusjoner endret slik at reg
lene for betaling ved institusjoner etter denne 
loven nå er de samme som ved opphold i syke
hjem m.m. etter loven om helsetjenesten i 
kommunene. Se§ 7 nr. 2 andre ledd i loven 
om alkoholistinstitusjoner. De ovennevnte 
forskrifter er gitt i medhold av både loven om 
sosial omsorg, loven om helsetjenesten i kom
munene og loven om alkoholistinstitusjoner. 
Forskriftene gjelder vederlag for opphold i 
aldershjem, pleiehjem og lignende samt opp
hold i privat forpleining etter loven om sosial 
omsorg, opphold i sykehjem og boform for 
heldøgns omsorg og pleie etter loven om hel
setjenesten i kommunene, og endelig opphold 
i tilsynshjem og vernehjem etter loven om 
alkoholistinstitusjoner. 

Etter folketrygdloven§ 8-10 tredje ledd kan 
departementet ved enkeltvedtak eller ved for
skrift bestemme at paragrafen ikke skal gjelde 
for pasienter i ettervernshjem under helsever
net for psykisk · utviklingshemmede, under 
helsevernet for epileptikere eller under psy
kisk helsevern når det er inngått avtale med 
institusjonen om at pasienten skal dekke en 
del av oppholdsutgiftene selv. Departementet 
har fått fullmakt til å fastsette nærmere for
skrifter. Slike forskrifter er fastsatt den 18. 
juli 1986 med hjemmel i§ 8-10 tredje ledd og 
§ 15-5 nr. 4. Forskriftene er endret den 13. 
april 1987. 

Hovedhensikten med ordningen med .å yte 
uredusert pensjon under institusjonsopphold 
er å øve pasientene opp til å klare seg selv. 
V ed at pasientene selv har ansvaret for sin 
økonomi, dvs. betaler husleie, mat, personlige 
utgifter osv., vil de få en praktisk trening. 
Dette trenger slike pasienter for at de senere 
skal kunne klare seg i sin egen bolig. Dersom 
det er inngått en avtale som nevnt, vil pasien
ten ikke få sine oppholdsutgifter i det vesent
lige dekket av det offentlige. 

Det er nå vedtatt at HVPU-omsorgen skal 
overføres til kommunene fra 1. januar 1991. 
Dette vil få betydning for betalingsreglene. 
HVPU vil da følge de kommunale reglene. 

Barnevernsinstitusjoner går sannsynligvis 
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ikke inn under folketrygdlovens bestemmel
ser om institusjonsopphold. Etter barnevern
loven § 65 a nr. 1 første ledd er fylkeskommu
nen ansvarlig for utgiftene til drift av barne
vernsinstitusjoner som nevnt i lovens § 39 
første ledd. Staten yter tilskott til fylkeskom
munen til dekning av utgiftene, se § 65 a nr. 
1 tredje ledd. Kommunen refunderer en viss 
sum for hvert barn, se § 65 a nr. 1 andre ledd. 
Etter § 66 kan helse- og sosialstyret kreve re
fusjon i barnets midler for å dekke forplei
ningsutgiftene. I § 66 første ledd bokstav b 
nevnes spesielt barnepensjon. Bestemmelsen 
kan trolig anvendes analogisk på uførepen
sjon. 

Forskriftene til folketrygdloven § 7-9 har 
nærmere bestemmelser om når reduksjonsbe
stemmelsene skal anvendes. Forskriftenes § 1 
lyder: 

«Forskriftene gjelder i tillegg til bestemmel
sene i folketrygdlovens § 7-9, jfr. §§ 5-5, 8-10 
og 10-5 nr. 4. 

Forskriftene og de nevnte bestemmelser 
kommer til anvendelse i de tilfelle den tryg
dede i henhold til lov har rett til fri kur og 
pleie, dog uten omsyn til refusjonsbestemmel
sene i lov om sykehus § 12 syvende ledd og 
lov om psykisk helsevern § 18 og videre uten 
omsyn til om det for trygdet som forpleies i 
helseinstitusjon som nevnt i folketrygdlovens 
§ 2-3 annet ledd kan kreves refusjon i den 
trygdedes midler utenom ytelsen fra folke
trygden eller av vedkommendes bostedskom
mune etter lov om sosial omsorg. 

En trygdet anses å ha fri kur og pleie selv 
om han under opphold i institusjon må be
nytte egne klæri skotøy o.l. eller har utgifter 
til andre person ige behov, jfr. dog § 8 nr. 2. 
Tilsvarende gjelder under permisjonsfravær, 
hjemmebesøk eller andre organiserte fraværs
ordninger. Ved vurderingen av om det forelig
ger fri kur og pleie legges vekt på den lengde 
og hyppighet fraværet fra institusjonen har.» 

Etter forskriftenes § 1 skal reduksjonsbe
stemmelsene anvendes i de tilfeller der pen
sjonisten etter lov har «fri kur og pleie». Det 
skal ses bort fra pasientenes egenbetaling et
ter sykehusloven § 12 sjuende ledd og etter 
lov om psykisk helsevern § 18. Det skal ses 
bort fra refusjon i midler utenom ytelser fra 
folketrygden til trygdede som forpleies i hel
seinstitusjon som nevnt i folketrygdloven § 
2-3 andre ledd. Det samme gjelder dersom 
vedkommende bostedskommune har refu
sjonskrav etter lov om sosial omsorg. Denne 
bestemmelsen er foreldet. I dag er opphold i 
disse helseinstitusjonene gratis. 

Omregningstidspunktet 
Etter folketrygdloven 7-9 nr. 1 første ledd 

første punktum skal pensjonen reduseres fra 
og med den andre kalendermåneden etter den 
måneden forpleiningen tok til. Hvis for eks-

empel pasienten ble innlagt 20. august, skal 
pensjonen omregnes fra 1. oktober. 

Særlige regler gjelder for pensjonister som 
ved innleggelsen hadde opphold i aldershjem 
eller annen sosial institusjon eller i institusjon 
som nevnt i andre ledd andre punktum (altså 
i sykehjem eller alkoholistinstitusjon der det 
kan kreves vederlag/refusjon). For disse pen
sjonistene skal pensjonen omregnes straks 
hvis ikke noe annet følger av forskrifter fast
satt av departementet. 

Forskriftene av 1972 § 4 lyder slik: 

«For pensjonist som bor i aldershjem eller 
annen sosial institusjon, jfr. folketrygdlovens 
§ 7-9 nr. 1, og som legges mn i helseinstitusjon 
ror behandling, skal omregning etter nevnte 
paragrafs nr. 2 ikke foretas dersom oppholdet 
i helseinstitusjonen forutsettes å bli av kortere 
varighet enn tre kalendermåneder. Viser det 
seg at oppholdet blir, eller må antas å ville 
bli, av lengre varighet enn nevnt, skal omregc 
ning foretas med virkning fra og med først
kommende kalendermåned. 

For pensjonist som umiddelbart før innleg
gelsen i helseinstitusjon hadde opphold i al
dershjem eller annen sosial institusjon, skal 
pensjonen regnes om fra og med kalendermå
neden etter den måned da innleggelsen fant 
sted, dersom oppholdet i helseinstitusjonen 
forutsettes å strekke seg ut over tre kalender
måneder. 

Omregning som nevnt i første ledds annet 
punktum og annet ledd, skal likevel ikke fore
tas før fra og med den andre kalendermåned 
etter den måned da pensjonisten tok opphold 
i aldershjem eller annen sosial institusjon.» 

En pensjonist som ved innleggelsen i en 
institusjon som er omfattet av § 7-9, har opp
hold i aldershjem, sykehjem eller annen insti
tusjon som kommer inn under kommunens 
helse- og sosialtjenester, får etter forskriftene 
redusert pensjonen fra og med måneden etter 
innleggelsen i den nye institusjonen hvis opp
holdet trolig kommer til å vare mer enn tre 
kalendermåneder. Det samme gjelder ved 
opphold i alkoholistinstitusjoner i fylkeshelse
tjenesten. 

Etter forskriftenes § 4 tredje ledd skal folke
trygdytelsene likevel aldri omregnes før fra 
og med den andre kalendermåneden etter den 
måneden pensjonisten ble innlagt i alders
hjem eller annen sosial institusjon. Dette gjel
der altså tilfeller der pensjonisten blir innlagt 
i helseinstitusjon kort tid etter at han eller hun 
kom på aldershjem eller annen sosial institu~ 
sjon. 

Fortskriftenes § 8 nr. 1 lyder: 

«l. Dersom det på grunnlag av helseinstitu
sjonens opplysninger kan regnes med at den 
trygdede vil bli utskrevet i løpet av nærmeste 
fremtid, kan det bestemmes at ytelsen fortsatt 
skal utbetales etter lovens vanlige bestemr'.l).el
ser i inntil tre måneder etter omregningstids
punktet.» 
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Etter forskriftenes § · 8 nr. 1 skal det altså 
utbetales uredusert pensjon i opptil tre måne
der fra det vanlige omregningstidspunktet 
dersom det kan regnes med at pensjonisten 
vil bli utskrevet fra institusjonen den nær
meste framtid. I tilfeller der pensjonisten blir 
innlagt i begynnelsen av måneden, kan opp
holdet vare nesten fem måneder uten at ytel
sen blir omregnet.-Hvis det viser seg at opp
holdet vil vare lenger, skal ytelsen omregnes 
fra den fjerde kalendermåneden etter det van
lige omregningstidspunktet. På forespørsel fra 
trygdekontorene sier institusjonene så å si 
aldri at pasienten vil bli liggende lenger enn 
fem måneder. I praksis blir derfor reduksjons
bestemmelsen sjelden benyttet. Unntaktsbe
stemmelsen blir nærmest hovedregel. De van
lige reduksjonsreglene benyttes bare i de til
fellene der det fra innleggelsen er klart at det 
dreier seg om langtidspasienter. 

Opphør av forpleiningen 
Forskriftenes § 10 har bestemmelser om 

omregning av pensjon når forpleiningen opp
hører. Bestemmelsene lyder: 

«Fra og med den kalendermåned forplei
ningsforholdet avsluttes, utbetales ytelser i 
samsvar med hva som gjelder for trygdet 
utenfor institusjon. Dette gjelder likevel ikke 
dersom forpleiningen avsluttes ved at den 
trygdede dør. 

Kommer den trygdede innen tre måneder 
på nytt under forpleining, omregnes igjen 
ytelsene etter bestemmelsene i folketrygalo
vens § 7-9 og disse forskrifter fra og med den 
påfølgende kalendermåned. 

Utoetaling av ytelser som nevnt i første ledd 
skal ikke foretas i tilfelle vedkommende - uten 
å være utskrevet - får midlertidig opphold 
utenfor institusjonen av inntil 30 dagers varig
het. 

Feriefavær hvori helseinstitusjonen yter 
dagpenger regnes ikke som opphør av forplei
ningen.» 

Folketrygdytelsene utbetales etter lovens 
vanlige bestemmelser fra og med utskrivings
måneden, bortsett fra hvis forpleiningen blir 
avsluttet ved dødsfall, se § 10 første ledd. 
Hvis vedkommende innen tre måneder på 
nytt kommer under forpleining, blir ytelsen 
redusert fra og med den påfølgende måned, 
se § 10 andre ledd. 

For pensjonister som oppholder seg i insti
tusjon periodevis, er det i forskriftenes § 2 
bestemt at det ved fastsetting av omregnings
tidspunktet skal regnes med de hele kalender
måneder pensjonisten har vært under forplei
ning, dersom innleggelsen skjer innen tre 
måneder etter at den tidligere forpleiningen 
opphørte. Dette gjelder ikke bare forutgående 
opphold i institusjon, men alle tidligere opp
hold som fyller kravet om innleggelsestid på 

minst en måned og utskriving fra institusjon 
etter mindre enn tre måneder. 

Det skal fortsatt utbetales redusert ytelse 
under midlertidig opphold utenfor institusjon 
på under 30 dager, se forskriftenes § 10 tredje 
ledd. Det samme gjelder dersom helseinstitu
sjonen yter dagpenger etter forskrifter om fe
rieordning for langtidspasienter, se forskrifte
nes § 10 fjerde ledd. 

Forskrifter om ferieordning for langtidspasi
enter ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 
13. april 1977. I forbindelse med overgang til 
rammefinansieringssystemet den 1. januar 
1980 ble utgifter som institusjonene tidligere 
hadde fått godkjent som grunnlag for dagpen
ger, lagt inn i basis for rammetilskottene til 
den enkelte fylkeskommune. 

I brev av 15. oktober 1981 fra Sosialdeparte
mentet til Kommunenes Sentralforbund bad 
departementet om at Sentralforbundet skulle 
ta seg av framtidige retningslinjer på dette 
området. Sentralforbundet har hittil ikke fast
satt retningslinjer, men følger fortsatt forskrif
tene. 

Slik forskriftene er utformet, er feriepenger 
ikke en ytelse som pasienten har ubetinget 
krav på. Den enkelte fylkeskommune må 
dekke kostnadene til feriepenger innenfor 
sine økonomiske rammer. 

Slik praksis er i dag, kan det forekomme at 
pasienten bare får redusert ytelse fra folke
trygden under midlertidig opphold hjemme 
hos foreldre eller hos andre pårørende. Utbe
taling av fulle trygdeytelser er avhengig av 
at pasienten blir utskrevet fra institusjonen. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger stort sett på gjeld

ende rett, men det er foi:eslått vesentlige for
enklinger. Vi har foreslått to paragrafer om 
opphold i institusjon. Den første paragrafen, 
utkastets§ 10-18, omhandler hvilke institusjo
ner som skal omfattes av reduksjonsbestem
melsen, og fra hvilket tidspunkt pensjonen 
skal reduseres. Videre er det tatt med bestem
melser om unntak fra reduksjonsbestemmel
sene. Den andre paragrafen, utkastets§ 10-19, 
omhandler beregning av redusert pensjon, 
herunder fastsetting av tillegg for ektefelle og 
barn. · 

Det skjer stadig endringer i finansieringen 
av institusjonene. Utviklingen synes å gå i den 
retning at en går over fra nettoytelser til brut
toytelser. Det vil si at folketrygdens ytelser 
utbetales fullt ut til den trygdede, og at insti
tusjonene krever betaling direkte fra pasien
tene. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil 
antakelig bestemmelsene 'i folketrygdloven 
om reduksjon i ytelsene ved institusjonsopp
hold bli overflødige. 
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Det er i dag altså to forskjellige systemer for 
betaling ved opphold i institusjon. Vi har på 
den ene siden det kommunale systemet, der 
trygdeytelsene betales fullt ut til den trygdede 
og myndighetene krever deretter klientene for 
betaling. Dette systemet gjelder for eksempel 
i alders- og sykehjemmene. På den andre si
den har vi folketrygdlovens system, der det 
utbetales reduserte trygdeytelser til pasien
tene. Dette systemet gjelder for eksempel i 
alle institusjoner som går inn under sykehus
loven og lov om psykisk helsevern. 

Utvalget har brukt ordet «institusjon» i ste
det for «helseinstitusjon» i teksten til § 10-18, 
da bestemmelsene også omfatter institusjoner 
som det ikke er naturlig å kalle helseinstitu
sjoner, f.eks . spesialskoler. 

Utkastetsførste ledd omhandler hvilke insti
tusjonstyper som skal omfattes av reduksjons
reglene. Utvalget har drøftet to modeller til 
utkastets § 10-18. Den ene modellen går ut 
på å angi institusjonstypene som «visse insti" 
tusjoner», og å gi departementet hjemmel til 
å fastsette hvilke institusjoner det skal gjelde. 
Den andre modellen går ut på å nevne de vik
tigste institusjonstypene i selve lovteksten. 
Ut fra informasjonshensyn har utvalget valgt 
den modellen som . angir de viktigste institu-
sjonstypene. · 

Dette er institusjoner som går inn under 
sykehusloven og lov om psykisk helsevern. 
Andre lover som omfattes etter gjeldende rett., 
er grunnskoleloven og lov om videregående 
skole. Lovteksten blir imidlertid for omfangs
rik dersom den skal være uttømmende. Vi har 
derfor funnet det mest hensiktsmessig å 
rievne de viktigste lovene og overlate til de
partementet å gi forskrifter om at også institu
sjoner som går inn under andre lover, skal 
omfattes av paragrafen. Vi foreslår dessuten 
en hjemmel for departementet til å gi forskrif
ter om at reduksjonsbestemmelsene ikke skal 
gjelde for visse institusjoner som går inn un
der sykehusloven eller lov om psykisk helse
vern. 

Utkastets andre ledd gjelder omregnings
tidspunktet. Det er foreslått at pensjonen skal 
ytes uten reduksjon innleggelsesmåneden og 
de to påfølgende månedene. Det innebærer 
at pensjonen skal reduseres fra og med den 
tredje kalendermåneden etter innleggelses
måneden. Etter gjeldende rett skal reduksjo
nen skje allerede fra og med den andre kalen
dermåneden etter innleggelsen. Men det gjel
der i dag mange unntak fra denne hovedrege
len. I praksis kan oppholdet vare nesten fem 
måneder før pensjonen blir redusert. Utvalget 
foreslår .at reduksjonstidspunktet skal utsettes 
til den tredje kalendermåneden etter innleg
gelsen, men at unntaksbestemmelsene skal 

sløyfes. I realiteten innebærer forslaget en 
innskrenkning i forhold til gjeldende rett. 
Dessuten innebærer forslaget vesentlige lov
tekniske og administrative forenklinger. 

Utkastets tredje ledd omhandler sammen
hengende oppholdstid i ulike institusjoner, og 
svarer til den gjeldende lovs § 7-9 nr. 1 andre 
punktum. Vi viser til framstillingen foran. 
Den foreslåtte bestemmelsen går ut på at «fri
perioden» ikke skal gjelde ved innleggelse i 
hver enkelt institusjon dersom oppholdstiden 
er sammenhengende. I stedet for å nevne «al
dershjem eller annen sosial institusjon» som i 
den gjeldende lov, har utvalget foreslått en 
mer generell formulering som knytter seg til 
institusjoner der vedkommende etter lov skal 
yte egenbetaling. 

Etter utkastets fjerde ledd skal pensjonen 
beregnes etter de vanlige reglene fra og med 
utskrivingsmåneden. · Forslaget svarer til 
gjeldende rett. Vi viser til § 10 i forskriftene 
om institusjonsopphold, som er fastsatt med 
hjemmel i lovens § 7-9 nr. 7. 

Av forenklingshensyn foreslår utvalget å 
sløyfe bestemmelsene i de gjeldende forskrif
ters § 10 andre ledd oµi at ytelsen skal reduse
res fra måneden etter innleggelsen når opp
holdet utenfor institusjon har vart mindre enn 
tre måneder. Tatt i betrakning den innsparing 
en oppnår ved å ta ut unntaksbestemmelsen 
i forskriftenes § 8 nr. 1, aritar utvalget at for
slaget alt i alt ikke vil øke utgiftene vesentlig. 

Bestemmelsen i forskriftenes § 10 tredje 
ledd om at vedkommende fortsatt skal motta 
redusert ytelse under midlertidig opphold på 
under 30 dager utenfor institusjonen, er heller 
ikke tatt inn i lovteksten. Men en antitetisk 
tolkning av bestemmelsen i utkastets fjerde 
ledd fører til at ytelsen skal omregnes til full 
ytelse bare ved utskriving fra institusjon. Ut
valget antar at det er sjelden en pasient har 
midlertidig opphold utenfor' institusjon på 
over 30 dager. 

Feriefravær da helseinstitusjonen yter dag
penger etter forskrifter om ferieordning for 
langtidspasienter, regnes ikke som opphør av 

· forpleiningen, se forskriftenes§ 10 fjerde ledd. 
Det skal følgelig utbetales redusert ytelse. 
Bestemmelsen er ikke tatt med i lovforslaget 
av samme grunn som nevnt i forrige avsnitt. 
En antitetisk fortolkning av bestemmelsen om 
at det skal ytes full ytelse først etter utskriv
ning fra institusjon, medfører at det vil bli 
utbetalt redusert ytelse under slike ferieopp
hold. 

Utvalget mener det bør stimuleres til ferie
opphold i hjemmet o.l. Dette må antas å være 
bra for pasienten, og innebærer dessuten en 
avlastning for institusjonen. En mulighet 
kunne være å utbetale full pensjon i de da-
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gene pasienten oppholder seg utenfor institu
sjonen. Utvalget antar imidlertid at det ligger 
utenfor mandatet å foreslå en så vidtrekkende 
materiell endring. Rent administrativt ville 
den beste løsningen være å gi institusjonene 
adgang til å utvide bruken av feriepenger. 

Utkastets§ 10-19 Beregning av uførepensjon 
under opphold, i helseinsti
tusjon o.l. 

Redusert uførepensjon under opphold i in
stitusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet 
pluss 10 prosent av tilleggspensjonen etter 
§ 10-10 og/eller 10 prosent av særtillegget etter 
§ 10-11. 

Forsørger pensjonisten ektefelle, ytes det fra 
omregningstidspunktet, se § 10-18, et tillegg 
som svarer til pensjon til gjenlevende ektefelle 
etter§§ 11-5 til 11-8. Dt!t kan ogsd ytes et til
legg for en tidligere ektefelle som pensjonisten 
forsørger. 

Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra 
omregningstidspunktet et tillegg som svarer 
til barnepensjon etter § 11-18. 

Dersom pensjonisten etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at pensjonen ikke skal 
reduseres, eller at den skal reduseres mindre 
enn nevnt i første ledd. 
· Ytelsene etter denne paragrafen må til sam

men ikke overstige uførepensjon beregnet etter 
lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning 
av uførepensjon etter denne paragrafen.· 

Merknader 
Utkastet svarer til beregningsbestemmel

sene i den gjeldende lovs § 7-9, jf. § 8-10, med 
tilhørende forskrifter. Det er ikke gjort materi
elle endringer. Men som ellers i utvalgets for
slag er kompensasjonstillegget sløyfet. 

Gjeldende rett 
Beregning av den reduserte pensjonen. 
Folketrygdloven§ 7-9 nr. 2 til 7 har bestem

melser om beregning av pensjonen under in
stitusjonsoppholdet: 

«2. Alderspensjonen skal utgjøre 25 pst. av 
grunnbeløpet, jfr. § 6-2, og 10 pst. av tilleggs
~~fsjonen etter bestemmelsene i § 7-3 til § 

3. Forsørger pensjonisten ektefelle, ytes til
legg med et beløp som svarer til pensjon til 
etterlatt ektefelle etter § 10-5. 

Har pensjonisten barn under 18 år, ytes til
legg som svarer til barnepensjon etter§ 10-11 
nr. 2 annet ledd. Er den annen av barnets for
eldre død, eller har pensjonisten av annen år
sak omsorgen for barnet alene, ytes tillegg 
som svarer til barnepensjon etter § 10-11 nr. 
2 tredje ledd. 

Forsørger pensjonisten fraskilt ektefelle, 

kan det tilstås tillegg med inntil et beløp som 
svarer til grunnpensjonen etter § 10-6. 

4. Til pensjon etter bestemmelsen i nr. 2 
ytes kompensasjonstillegg etter lov av 19 de
sember .1969 nr. 80 med kr. 125 pr. år og 10 
prosent av eventuelt særtillegg etter § 2 første 
ledd i lov av 19 juni 1969 nr. 61. 

Ved fastsettelse av tillegg som nevnt i nr. 3 
medregnes kompensasjonstillegg og eventuelt 
særtillegg. Det skal gjøres fradrag i samlet til
legg som nevnt for pensjon som den forsør
gede selv måtte oppebære etter denne lov og 
de i foregående ledd nevnte lover. 

Ytelser etter denne paragraf må ikke over
stige den pensjon med tillegg som den tryg
dede ellers ville hatt rett til etter denne lov 
og de i første ledd nevnte lover. 

5. Til pensjonist som også har rett til pen
sjon fra tjenestepensjonsordning som omfattes 
av lov om samordning av pensjons- og trygde
ytelser eller har rett til pensjon etter lov om 
yrkesskadetrygd eller en av lovene om krigs
pensjonering, skal pensjon etter bestemmel
sene i nr. 2-4 forhøyes med det tilsvarende 
beløp, hvis differansen mellom pensjon etter 
§ 7-2 til § 7-8, tillagt kompensasJonstillegg og 
eventuelt særtillegg, og pensjon med tillegg 
etter bestemmelsene i denne paragraf oversti
ger forpleiningsutgiftene. 

6. Departementet fastsetter nærmere for
skrifter om ytelser etter denne paragraf. Det 
kan gis særskilte bestemmelser for trygdet 
som har f:ylt 67 år og som ikke oppebærer hel 
pensjon, jfr. § 7-10. Herunder kan bestemmes 
at trygdede skal anse~ å ha valgt å ta ut hel 
pensjon. Det kan videre bestemmes at pensjon 
med tillegg i særlige tilfelle kan ytes etter 
bestemmelsene i§ 7-2 til§ 7-8 ut over.dettids
punkt som er nevnt i nr. 1 og at ytelser etter 
nr. 2, jfr. nr. 3 og 4" i særlige tilfelle kan til
stås med høyere beløp. 

7. Etter forskrifter som gis av departemen
tet, kan trygdet som er under privat forplei
ning som godtgjøres etter denne lov, etter 
anmodning bli unntatt fra lovens betalings
ordning dersom forpleiningen skjer hos fami
lien eller hos slektninger eller når særlige 
grunner taler for det.» 

Forskriftene til folketrygdloven § 7-9 har 
nærmere bestemmelser om når reduksjonsbe
stemmelsene skal anvendes. 

Videre har forskriftene en del paragrafer 
som gjelder beregning av redusert pensjon. 
Forskriftenes §§ 5 til 7 og § 8 nr. 2 lyder: 

§ 5. ' 
«1. Tillegg som bestemt i folketrygdlovens 

§ 7-9 nr. 3 første ledd for forsørget ektefelle, 
skal - før eventuell reduksjon etter bestem
melsene i etterfølgende ledd - svare til pen
sjon for gjenlevenåe ektefelle etter § 10-5 nr. 
2, likevel slik at det ikke skal settes lavere enn 
folketrygdens grunnbeløp. Som forsørget an
ses ektefelle som ikke har, eller kan ventes å 
få, egen inntekt av slik størrelse at tillegget i 
henhold til etterfølgende bestemmelser vil 
falle bort. 

V ed fastsettelse av tillegg for ektefelle etter 
foregående ledd og nr. 2 nedenfor kdmmer 
bestemmelsene i § 10-5 nr. 3 til anvendelse. 
Oppebærer ektefellen selv pensjon, fra folke-
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trygden eller fra annet hold, skal tillegget set
tes ned med pensjonsbeløpet. 

2. Hvis ektefelle som ikke mottar pensjon 
fra folketrygden, eller barn som det ytes til
legg for etter bestemmelsene i§ 7-9 nr. 3 an
net ledd, kommer under fri forpleining i hel
seinstitusjon m.v., skal tillegget omregnes fra 
og med den andre kalendermåned. Tillegget 
for ektefelle og for barn som nevnt i§ 7-9 nr. 
3 annet ledds annet punktum, skal utgjøre 25 
prosent av grunnbeløpet. For hvert av øvrige 
barn som har fri forpleining, skal tillegget ut-
gjøre 19 prosent av grunnbeløpet. · · 

3. Irvis begge ektefeller mottar pensjon fra 
folketrygden og er under fri forpleining, kom
mer bestemmelsene i lovens§ 7-9 nr. 3 første 
ledd om tillegg for ektefelle ikke til anven
delse. Tillegg etter § 7-9 nr. 3 andre ledd for 
eventuelle barn, utbetales til den av ektefel
lene som har størst pensjon. Er pensjonene 
like store utbetales tillegget til mannen. 

4. I tilfelle som nevnt i nr. 3, skal tille~get 
for barn beregnes etter bestemmelsene 1 1o
vens § 10-11 nr. 2 tredje ledd, jfr. dog bestem
melsene foran i nr. 2 i denne paragraf. 

5. Tillegg for fraskilt ektefelle som nevnt i 
lovens § 7-9 nr. 3 siste ledd, kan tilstås hvis 
det etter en samlet vurdering finnes rimelig. 
Ved avgjørelsen legges særlig vekt på de for
hold som er nevnt i lovens§ 10-6 annet ledd. 

Det er et vilkår for rett tif tillegg etter denne 
bestemmelse at det brukes til underhold av 
den fraskilte ektefelle. 

6. Ytes tillegg for ektefelle eller barn som 
nevnt i lovens § 7-9 nr. 3, skal det også ytes 
særtillegg og kompensasjonstillegg som for 
etterlatte bestemt. Slikt tillegg ytes også når 
forsørgingstillegg beregnes etter bestemmel
sen i forskriftenes § 5 nr. 2 annet punktum 
og skal i dette tilfelle utgjøre 10 prosent av 
særtillegget for enslig pluss kompensasjonstil
legg på Kr. 125 pr. år. 

7. Ved beregning av tillegg som omhandlet 
i denne paragraf kommer bestemmelsene i 
lovens §§ 7-4 og 8-6 ikke til anvendelse. 

§ 6. 
Uførepensjon i form av grunnpensjon ytes 

i samsvar med de bestemmelser som gjelder 
for alderspensjon, jfr. folketrygdlovens § 7-9 
nr. 2. Det samme gjelder tilleggspensjon som 
i denne forbindelse ytes som om uføregyaden 
var 100 prosent. Har pensjonisten rett til lønn 
under sykdom eller sykepenger ytes imidler-

. tid 10 prosent av den tilleggspensjon som sva
rer til den fastsatte uføregrad. 

Ved anvendelsen av begrensningsregelen i 
lovens § 7-9 nr. 4 brukes den uføregrad som 
utbetalingen til pensjonisten til enhver tid er 
beregnet etter. 

§ 7. 
For trygdet som har stønad som er regulert 

etter regler gitt med hjemmel i folketrygdlo
vens § 19-8, skal tilleggspensjonen utbetales 
med 10 prosent av den tilleggspensjon ved
kommende oppebærer etter at regulering et
ter bestemmelsene i lovens § 19-8 er foretatt. 

§ 8 nr. 2. 
2. Dersom den trygdede på omregningstids

punktet fortsatt har nødvendige utgifter til 
faste avgifter og til tilsyn med og vedlikehold 
av bolig og andre eiendeler som han ellers 
ikke har tilstrekkelige midler til å dekke, eller 

hvis andre særlige grunner taler for det, kan 
det for inntil tre måneder om gangen bestem
mes at det skal utbetales et høyere beløp enn 
det ellers følger av bestemmelser og forskrif
ter om utbetaling av ytelser til trygdet som får 
fri kur og pleie, jfr. dog folketrygdlovens§ 7-9 
nr. 4 siste ledd.» 

Den reduserte pensjonen skal etter dette 
utgjøre 25 prosent av grunnbeløpet og 10 pro
sent av tilleggspensjonen. Etter forskriftenes 
§ 6 første ledd skal tilleggspensjonen i denne 
forbindelse ytes som om uføregraden var 100 
prosent. Har pensjonisten rett til lønn under 
sykdom eller sykepenger, ytes det imidlertid 
10 prosent av den tilleggspensjonen som sva
rer til den fastsatte uføregraden. 

Et eventuelt særtillegg skal reduseres til 10 
prosent av det vedkommende ellers ville hatt 
rett til i særtillegg. Kompensasjonstillegget 
skal utgjøre 125 kroner ved institusjonsopp
hold, altså 25 prosent av vanlig kompensa
sjonstillegg til enslige. 

Ifølge forskriftenes § 7 skal tilleggspensjo
nen utbetales med 10 prosent av den innvil
gede tilleggspensjonen etter samordning med 
en tilsvarende utenlandsk pensjon på grunn
lag av bestemmelsene i folketrygdloven § 
19-8. 

Det skal dessuten ytes tillegg for forsørget 
ektefelle og barn under 18 år som svarer til 
etterlattepensjon og barnepensjon. Har pen
sjonisten omsorgen for barnet alene, ytes det 
barnepensjon som om begge foreldrene var 
døde. Det ytes særtillegg og kompensasjons
tillegg som for enslige bestemt, se forskrifte
nes § 5 nr. 6. Tillegget for ektefellen reduseres 
etter bestemmelsen i lovens § 10-5 nr. 3 der
som ektefellen har eller kan ventes å få egen 
arbeidsinntekt, se forskriftenes § 5 nr. 1. Det 
skal gjøres fradrag for pensjon som ektefellen 
eller barnet selv mottar fra folketrygden, se 
lovens § 7-9 nr. 4 andre ledd. 

Dersom ektefelle eller barn som det ytes til
legg for, kommer under fri forpleining i helse
institusjon m.v., skal tillegget etter forskrifte
nes § 5 nr. 2 omregnes fra og med den andre 
kalendermåneden. Tillegget for ektefelle skal 
da utgjøre 25 prosent av grunnbeløpet. Tilleg
get for barn skal utgjøre 10 prosent av grunn
beløpet. Hvis tillegget bygger på at begge for
eldrene er døde, skal tillegget utgjøre 25 pro
sent. Det ytes særtillegg med 10 prosent av 
det fastsatte særtillegget for enslige og kom
pensasjonstillegg på 125 kroner pr. år, se for-
skriftenes § 5 nr. 6. · 

Hvis begge ektefellene mottar pensjon fra 
folketrygden og er innlagt i institusjon, utbe
tales det ikke tillegg for ektefelle. Tillegg for 
barn svarer til barnepensjon som om begge 
foreldrene var døde, og utbetales til den av 
ektefellene som har størst pensjon. Se for-
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skriftenes § 5 nr. 3 og 4. Er pensjonene like 
store, utbetales tillegget til mannen. 

Etter forskriftenes § 5 nr. 5 kan det gis til
legg for fraskilt ektefelle hvis det etter en 
samlet vurdering finnes rimelig. 

Etter lovens § 7-9 nr. 6 siste punktum kan 
det bestemmes at det under institusjonsopp
holdet skal ytes pensjon med et høyere beløp 
enn redusert pensjon og tillegg for forsørgede 
personer. Det er gitt nærmere bestemmelser 
om dette i forskriftene. Etter § 8 nr. 2 i for
skriftene kan det bestemmes for opptil tre 
måneder om gangen at det skal utbetales et 
høyere beløp dersom pensjonisten fortsatt har 
nødvendige faste utgifter til tilsyn med og 
vedlikehold av bolig og andre eiendeler som 
han eller hun ellers ikke har tilstrekkelige 
midler til å dekke. Utgifter til husleie, renter 
ved lån på fast eiendom, brann- og tyverifor
sikring, faste avgifter, nødvendig oppvarming 
og elektrisitet og fast telefonavgift, kan be
grunne høyere utbetaling. 

Etter lovens § 7-9 nr. 4 tredje ledd skal den 
samlede ytelsen ikke overstige den pensjonen 
med tillegg som den trygdede ville hatt rett 
til etter lovens vanlige regler. 

Forskriftenes § 9 lyder: 

«I de tilfelle summen av forpleiningsutgif
tene og den omregnede pensjon er mindre enn 
den fulle pensjon, kan det for trygdet som er 
i privat pleie hos familie eller slektninger etter 
sykehuslovens § 1 tredje ledd, etter anmod
ning fra den trygdede eller hans familie og i 
samråd med vedkommendes helseinstitusjon, 
bestemmes at folketrygdlovens betalingsord
ning for pleien, jfr. folketrygdlovens § 2-3, 
ikke skal komme til anvendelse. Den trygdede 
skal da få utbetalt ytelser i samsvar med hva 
som gjelder for trygdet utenfor institusjon, jfr. 
folketrygdlovens § 7-9 nr. 7. 

I særhge tilfelle kan tilsvarende unntak fra 
betalingsordningen gjøres selv om forpleinin
gen skjer hos andre enn familie eller slektnin
ger.» 

Ifølge forskriftenes § 9 kan det bestemmes 
at pensjonisten skal få utbetalt uførepensjon 
etter lovens vanlige regler i tilfeller der for
pleiningsutgiftene i privat forpleining og den 
omregnede pensjon til sammen er mindre enn 
full pensjon. Folketrygdlovens betalingsord
ning ved institusjonsopphold skal da ikke an
vendes. Det vil i tilfelle bli utbetalt pensjon 
etter de vanlige reglene mot at pensjonæren 
selv betaler for forpleiningen. 

Forpleiningsutgiftene ved privat forpleining 
dekkes etter satser som Kommunenes Sen
tralforbund har fastsatt. Det er ikke sannsyn
lig i dag at forpleiningsomkostningene kan bli 
lavere enn pensjonen. Bestemmelsen må der
for nå anses som uaktuell. 

Forholdet til samordningspliktige pensjoner 
I folketrygdloven § 7-9 nr'. 5 er det gitt en 

bestemmelse om utbetaling av større folke-

trygdpensjon enn etter reduksjonsreglene i § 
7-9 til pensjonister som har rett til samord
ningspliktig pensjon fra en tjenestepensjons
ordning, eller som har rett til pensjon etter lov 
om yrkesskadetrygd eller lovene om krigs
pensjonering. Hvis forpleiningsutgiftene er 
mindre enn den delen av pensjonen som faller 
bort ved omregningen, skal differansen legges 
til den trygdedes nettopensjon fra folketryg
den. I dag er forpleiningsutgiftene så høye at 
bestemmelsen antakelig ikke er aktuell. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger stort sett på gjeld

ende rett. Men vi har foreslått vesentlige for
enklinger. 

Av forenklingsgrunner har utvalget bare 
tatt med de viktigste beregningsreglene i ut
kastet til lovtekst. Vi foreslår at det blir gitt 
utfyllende forskrifter på området, se utkastets 
sjette ledd. 

Utkastets første ledd gjelder beregning av 
grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg 
under institusjonsopphold. Forslaget svarer til 
folketrygdloven § 7-9 nr. 2 når det gjelder 
grunnpensjonen og tilleggspensjonen. Reduk
sjon av særtillegget er ikke nevnt her. Men 
det følger av § 7-9 nr. 4 at det skal ytes 10 
prosent av eventuelt særtillegg. 

Utkastets andre ledd gjelder fastsetting av 
et tillegg for dem som forsørger ektefelle. 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven§ 7-9 
nr. 3. Tillegget svarer til pensjon til gjenlev
ende ektefelle. Det er ikke foreslått materielle 
endringer. 

Utkastets tredje ledd handler om tillegg for 
barn, og svarer til lovens § 7-9 nr. 3 andre 
ledd. Tillegget utgjør samme beløp som bar
nepensjon. Utvalget har derfor i lovforslaget 
vist til utkastets § 11-18 om barnepensjon. 

Utkastets fjerde ledd svarer til de gjeldende 
forskrifters § 8 nr. 2 i en forenklet form. Den 
som har faste og nødvendige boutgifter, kan 
få beholde en større del av pensjonen enn det 
som følger av de ordinære reduksjonsregler. 
Bestemmelsen kan unntaksvis også benyttes 
på andre utgifter enn boutgifter, se uttrykket 
«o.a.». 

Utkastets femte ledd svarer til lovens § 7-9 
nr. 4 tredje ledd. Samlet pensjon etter reduk
sjonsbestemmelsene må ikke overstige uføre
pensjon fastsatt etter de vanlige reglene. 
Denne bestemmelsen er nødvendig av hensyn 
til at det under institusjonsopphold ytes til
legg for ektefelle og barn. Dersom pensjonis
ten har mange barn, kan redusert egenpensjon 
med alle tilleggene komme til å overstige pen
sjon etter de vanlige reglene. 

Utkastets sjette ledd inneholder en hjemmel 
for departementet til å gi forskrifter om bereg
ning av uførepensjon under opphold i institu-
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sjon. Med hjemmel i denne paragrafen kan 
det for eksempel fastsettes at et medlem som 
har fylt 67 år og som ikke mottar hel pensjon, 
kan gis ytelser med høyere beløp enn angitt 
i lovteksten, og at ytelser kan gis utover det 
tidspunkt som er forutsatt i lovteksten. Vi vi
ser for øvrig til en nærmere omtale av gjeld
ende rett ovenfor. 

Utkastets § 10-20 Uførepensjon under opp
hold i fengsel 

Til en uførepensjonist som sitter i varetekt, 
soner straff eller er sikret i en av fengselsvesen
ets anstalter, ytes det redusert pensjon etter 
bestemmelsene i §§ 10-18 og 10-19. 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av uførepen

sjon under opphold i fengselsvesenets anstal
ter er i dag å finne i folketrygdloven § 8-10, 
jf. § 7-9, og i forskrifter fastsatt av Sosialdepar
tementet den 5. juli 1972 med hjemmel i blant 
annet § 8-10 og § 7-9 nr. 6. Se merknader til 
utkastets § 12-16 om alderspensjon under so
ning av straff og ved sikring og varetekt. 

Gjeldende rett 
Etter§ 7-9 nr. 1 andre ledd første punktum 

gjelder reglene om reduksjon av pensjon ved 
innleggelse i helseinstitusjon også for «pensjo
nist som er innsatt i en av fengselsvesenets 
anstalter». Reduksjonsreglene gjelder ikke 
ved varetektsfengsling. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår en egen bestemmelse om 

uførepensjon under opphold i fengselsvese
nets anstalter. Det virker unaturlig å behandle 
fengselsopphold og opphold i helseinstitusjon 
i samme paragraf. Vi foreslår en tilsvarende 
bestemmelse om overgangsstønad under syk
dom og om etterlattepensjon og alderspen
sjon. 

Utkastets første ledd angir at reduksjonsreg
lene i§§ 10-18 og 10-19 skal gjelde under opp
hold i fengsel. 

Etter gjeldende rett reduseres ikke uføre
pensjonen under opphold i varetekt. Etter ut
valgets mening er det neppe noen grunn til å 
ha gunstigere regler for personer som sitter i 
varetekt, enn for personer som er innlagt i 
helseinstitusjon m.m. Vi foreslår derfor i para
grafens første ledd at uførepensjonen til perso
ner som sitter i varetekt, skal reduseres etter 
bestemmelsene som gjelder for personer som 
oppholder seg i helseinstitusjon. Reduksjon 
vil ikke innebære en tilleggs- eller forhånds
straff. Uførepensjonen må likestilles med or-

dinær inntekt, som vanligvis vil falle bort når 
en person sitter i varetekt. 

Bakgrunnen for bestemmelsene om redu
serte trygdeytelser under institusjonsopphold 
er at vedkommende da har kost og losji på 
det offentliges bekostning, og derved får la
vere utgifter til livsopphold. Utvalget mener 
at dette taler for at en ikke sondrer mellom 
personer som soner straff, og personer som 
sitter i varetekt. Selv om det strafferettslig 
sett er en vesentlig forskjell mellom det å sitte 
i varetekt og det å sone en dom, mener utval
get at det i forhold til reduksjonsbestemmel
sen her ikke er naturlig å ha ulike regler ved 
varetektsopphold og soning av straff. Vi har 
derfor foreslått endring i gjeldende rett, slik 
at varetektsopphold blir likestilt med soning 
av straff. 

Etter utkastets andre ledd utbetales pensjo
nen etter lovens vanlige bestemmelser fra og 
med den kalendermåned vedkommende blir 
løslatt. Et tilsvarende prinsipp gjelder for 
andre institusjoner. 

Utkastets § 10-21 Uførepensjon ved yrkes
skade 

Til den som er arbeidsufør på grunn av en 
skade eller sykdom som går inn under kapit
tel 17, ytes det uførepensjon etter følgende 
særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 10-2 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 10-3 om fortsatt medlemskap 

gjelder ikke. 
c) Vilkåret i§ 10-10 om minst tre poengår for 

rett til tilleggspensjon gjelder ikke. 
d) Grunnpensjon og tilleggspensjon ytes ved 

uføregrader ned til 30 prosent. 
Uførepensjon ved yrkesskade beregnes etter 

følgende særbestemmelser: 
a) Grunnpensjonen reduseres ikke selv om 

vedkommende har mindre enn 40 års tryg
detid, se § 10-9. 

b) Tilleggspensjonen reduseres ikke selv om 
vedkommende har mindre enn 40 poengår, 
se § 10-10. 

Uførepensjon som er innvilget etter en yr
kesskade før fylte 67 år, ytes ut vedkomm
endes levetid dersom vedkommende ikke har 
rett til alderspensjon. 

Merknader 
, Utkastet svarer til bestemmelsene i folke

trygdloven §§ 11-5 og 11-6 og § 11-13 siste 
punktum. Men det er her gjort vesentlige 
materielle endringer . . 

Historikk 
Bestemmelsene om ytelser ved yrkesskade 

ble tatt inn i folketrygdloven den 1. januar 
1971, se lov 19. juni 1970 nr. 67. Bestemme!-
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sene i syketrygden og arbeidsløysetrygden ble 
inkorporert ved samme lovendring. 

Bestemmelsene om ytelser ved yrkesskade 
bygger i stor utstrekning på loven om yrkes
skadetrygd av 1958. Denne loven bygde på 
de tidligere lover om ulykkestrygd. Se merk
nadene til utkastets kapittel 17 om vilkår for 
yrkesskadedekning og til utkastets kapittel 18 
om menerstatning ved yrkesskade. 

Etter yrkesskadetrygdloven § 12 hadde en 
yrkesskadd rett til full uførepensjon tilsva
rende 60 prosent av inntekten på skadetids
punktet dersom skaden hadde medført full
stendig tap av ervervsevnen. Det ble bare reg
net med inntekt opptil 30 000 kroner. Når er
vervsevnen var delvis tapt, ble det ytt en pen
sjon som var tilsvarende redusert. V ed be
dømmelsen av tapet av ervervsevne ble det 
tatt hensyn til den skaddes muligheter for er
vervsmessig inntekt . før og etter skaden. Det 
ble også tatt hensyn til skadens medisinske 
art og størrelse. Loven om yrkesskadetrygd 
bygde altså på en bedømmelse av både den 
ervervsmessige og den medisinske uførheten. 

Da bestemmelsene om stønad ved yrkes
skade ble tatt inn i folketrygdloven i 1970, 
forlot en dette kombinerte systemet ved ufør
hetsvurderingen. Uførepensjon ved yrkes
skade skulle da ytes i form av uførepensjon 
etter folketrygdloven kapittel 8, men pensjo
nen skulle gis og beregnes etter særlig gun
stige regler. I tillegg ble det innført en egen 
menerstatning, kalt yrkesskadeerstatning, 
som skulle gi kompensasjon for den medi
sinske invaliditet som var en følge av yrkes
skade. Det var en erstatning som skulle dekke 
det ikke-økonomiske tap etter en yrkesskade. 

Gjeldende rett 
I dag er bestemmelsene om yrkesskade 

samlet i et eget kapittel i folketrygdloven ka
pittel 11 når det gjelder hva som menes med 
yrkesskade, og med hensyn til særreglene for 
beregning av uførepensjon, etterlattepensjon 
og alderspensjon. Dessuten omhandler folke
trygdloven kapittel 11 en egen form for stønad. 
- yrkesskadeerstatning - som skal dekke det 
ikke-økonomiske tap etter en yrkesskade. 

Etter folketrygdloven § 11-5 gjelder det 
lempligere inngangsvilkår for rett til uføre
pensjon når" arbeidsuførheten skyldes en yr
kesskade. Og etter § 11-6 beregnes uførepen
sjonen etter visse særregler som ofte gir en 
høyere uførepensjon enn det som følger av de 
ordinære reglene i folketrygdloven kapittel 8. 
Særreglene i §§ 11-5 og 11-6 vil bli nevnt i 
tilknytning til utvalgets forslag. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått at vilkårene for at en 

skade eller sykdom skal kunne godkjennes 

som yrkesskade i folketrygdlovens forstand, 
blir behandlet i et eget kapittel, utkastets ka
pittel 17 om vilkår for yrkesskadedekning. 
Særbestemmelsene for innvilgning og bereg
ning av de forskjellige ytelsene ved yrkes
skade er tatt inn i de enkelte stønadskapit
lene. I utkast~ts kapittel 18 om menerstatning 
ved yrkesskade, har vi tatt inn bestemmelsene 
om yrkesskadeerstatning. 

I utkastet her har utvalget tatt med de sær
bestemmelsene som skal gjelde for innvilg
ning og beregning av uførepensjon ved yrkes
skade. 

Utkastetsførste ledd omhandler særbestem
melsene om vilkår for rett til uførepensjon ved 
yrkesskade. 

Vi har innledningsvis vist til utkastets kapit
tel 17, som gir en definisjon av begrepet yrkes
skade. Utkastets § 17-2 svarer til den gjeld
ende lovs § 11-4 nr. 1. Bestemmelsen innehol
der flere definisjoner. Det er presisert at be
grepet yrkesskade i folketrygdsammenheng 
er begrenset til skader og sykdommer som 
oppstår mens medlemmet er yrkesskadedek
ket. Utkastets §§ 17-3 til 17-9 har bestemmel
ser om hvilke persongrupper som .er yrkesska
dedekket. 

For det første skal en med yrkesskade forstå 
skade eller sykdom forårsaket av en arbeids
ulykke. Vi har dessuten presisert at skade på 
proteser og støttebandasjer også regnes som 
personskade. Visse yrkessykdommer, klima
sykdommer og epidemiske sykdommer like
stilles med yrkesskader. Departementet gis 
fullmakt til å fastsette forskrifter om sykdom
mene og vilkårene for at de skal regnes som 
yrkesskade i folketrygdlovens forstand. Vi vi
ser til merknadene til utkastets § 17-2. 

Etter utkastets første ledd bokstav a gjelder 
ikke vilkåret om forutgående medlemskap 
ved yrkesskade. Forslaget svarer til folke
trygdloven § 11-5 første ledd nr. 1. Unntaket 
fra vilkåret om forutgående medlemskap 
innebærer at en person som blir skadd i arbei
det den første timen han er i arbeid i Norge, 
kan få rett til uførepensjon. På skadetidspunk
tet må vedkommende høre til den personkret
sen som er dekket ved yrkesskade. Hvem som 
er yrkesskadedekket, er omtalt i merknadene 
til utkastets §§ 17-3 til 17-9. Disse paragrafene 
har bestemmelser om hvilke personer som er 
yrkesskadedekket, og når de er dekket. 

I utkastets første ledd bokstav b har utval
get foreslått at vilkåret om fortsatt medlem
skap ikke skal gjelde. Forslaget svarer stort 
sett til gjeldende rett. I dag er det ikke noe 
vilkår at en må oppholde seg i Norge for å få 
rett til uførepensjon eller for å kunne beholde 
pensjonen etter en yrkesskade. Se folketrygd
loven § 11-5 første ledd nr. 1. En utlending 
som blir yrkesskadd under arbeid i Norge, kan 
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således få uførepensjonen utbetalt i hjemlan
det. 

Utvalget har i utkastets § 10-3 foreslått at 
opphold i Norge som vilkår for rett til uføre
pensjon blir erstattet med et vilkår om fort
satt medlemskap i trygden. Som en logisk 
følge av innføringen av et krav om fortsatt 
medlemskap som vilkår for rett til uførepen
sjon må det ved yrkesskade gjøres unntak fra 
dette kravet, slik at uførepensjon fortsatt kan 
ytes til yrkesskadde i utlandet som ikke len
ger er medlemmer i trygden. Utvalgets forslag 
innebærer imidlertid ingen vesentlig materi
ell endring. 

Ettei: utkastets første ledd bokstav c skal det 
ikke gjelde noe vilkår om tre poengår for rett 
til tilleggspensjon etter en yrkesskade. Utkas
tet svarer til folketrygdloven § 11-5 første ledd 
nr. 2. Dette er en nødvendig regel dersom det 
skal kunne ytes tilleggspensjon til personer 
som blir yrkesskadd i ung alder, eller som 
ikke tidligere har vært yrkesaktive, og til ut
lendinger som ikke tidligere har hatt pen
sjonsgivende inntekt. 

I utkastets første ledd bokstav d er det fore
slått at grunnpensjon og tilleggspensjon skal 
ytes ved uføregrader ned til 30 prosent. For
slaget innebærer en materiell endring. I dag 
kan det ved yrkesskade ytes uførepensjon ved 
uføregrader helt ned til 15 prosent. Dersom 
uføregraden blir endelig fastsatt til mindre 
enn 30 prosent, løses pensjonen ut med et 
engangsbeløp. Se folketrygdloven § · 11-5 
første ledd nr. 4 og § 11-7. 

V ed uføregrader .· fra 25 til 29 prosent skal 
utløsningsbeløpet utgjøre ni ganger årspensjo
nen, ved uføregrader fra 20 til 24 prosent seks 
ganger årspensjonen, og ved uføregrader fra 
15 til 19 prosent tre ganger pensjonen. Utløs
ningsbeløpet må ikke overstige kapitalverdien 
av pensjonen. 

Med årspensjonen menes grunnpensjon og 
eventuell tilleggspensjon. Det ytes ikke sær
tillegg til uførepensjon når uføregraden er la
vere enn 50 prosent. Ektefelletillegg og barne
tillegg ytes heller ikke ved slike uføregrader. 

Bestemmelsene om engangsutløsning stam
mer fra den gamle loven om yrkesskadetrygd. 
Det foreligger tall som peker på at småpensjo
ner etter yrkesskadetrygdloven hadde karak
ter av menerstatninger/se NOU 1976:16, side 
78. Yrkesskadeerstatningen i folketrygdloven 
skal utelukkende kompensere for den medi
sinske invaliditet. Utvalget mener det er lite 
hensiktsmessig å gi kompensasjon for uføre- · 
grader under 30 prosent. Det er svært vanske
lig å fastsette «riktig» uføregrad ved så lav 
uførhet. Det tar mye tid å behandle saker som 
gjelder slike småskader. Og det er nå innført 
en .yrkesskadeforsikring som vil dekke hele 
tapet også for disse skadene. 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det 
ikke skal ytes uførepensjon ved lavere uføre
grader enn 30 prosent. Dette er en materiell 
endring. Forslaget innebærer både lovtek
niske og administrative forenklinger. 

Etter folketrygdloven § 11-5 nr. 6 ytes det 
ektefelletillegg bare i den utstrekning det føl
ger av lovens alminnelige regler. Dette prin
sippet gjelder ikke for barnetillegg. Utvalget 
foreslår at også barnetillegget skal følge de 
vanlige reglene for uførepensjon. Det følger 
(antitetisk) av utkastets § 10-21 første ledd 
bokstav d, der det heter at «grunnpensjon og 
tilleggspensjon» ytes ved uføregrader ned til 
30 prosent. Det er her foreslått en materiell 
endring når det gjelder barnetillegget. 

Utkastets andre ledd omhandler de særlige 
beregningsregler som gjelder for uførepensjon 
ved yrkesskade. 

Da yrkesskadetrygdordningen er sterkt pre
get av forsikrings- og erstatningshensyn, be
regnes uførepensjon ved yrkesskade etter sær
lig gunstige bestemmelser. Grunnpensjonen 
reduseres ikke på grunn av manglende tryg
detid, og tilleggspensjonen reduseres ikke på 
grunn av manglende opptjeningstid, se folke
trygdloven § 11-6 første ledd nr. 1 og 2. Det 
gjelder dessuten en særregel om at inntekten 
på skadetidspunktet skal legges til grunn for 
pensjonsberegningen dersom dette gir · guns
tigst resultat, se§ 11-6 første ledd nr. 3. Denne 
bestemmelsen vil bli nærmere omtalt neden
for. 

I utkastets andre ledd bokstav. a er det for
slått at grunnpensjonen ikke skal reduseres 
på grunn av manglende trygdetid. Dette går i 
dag fram av folketrygdloven § 11-6 første ledd 
nr. 1. 

I utkastets andre ledd bokstav b er det presi
sert at tilleggspensjonen ikke skal reduseres 
på grunn av manglende opptjeningstid. Utkas
tet svarer til lovens § 11-6 første ledd nr. 2. 

Utkastets tredje ledd svarer til lovens § 11-13 
siste punktum. Bestemmelsen er beregnet på 
yrkesskadde som ikke · har opparbeidet seg 
rett til alderspensjon. Det vil si personer som 
ikke har vært medlemmer i trygden i minst 
tre år. Slike personer får beholde en innvilget 
uførepensjon livet ut. De ville ellers miste 
ytelsen til livsopphold fra folketrygden ved 
fylte 67 år. Utvalget har foreslått at gjeldende 
rett skal opprettholdes. De øvrige bestemmel
sene i § 11-13 er ikke tatt med her, men i ut
kastets § 12-17. 

Utvalget har ikke foreslått å beholde adgan
gen til å få beregnet pensjonen etter såkalt 
antatt årlig arbeidsinntekt. Se folketrygdloven 
§ 11-6 første ledd nr. 3. Som nevnt gjelder det 
i dag en særregel om at inntekten på skade
tidspunktet kan legges til grunn for pensjons
beregningen dersom det gir gunstigst resultat. 
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Mer presist går reglen ut på følgende: Hvis 
den skaddes antatte årlige arbeidsinntekt på 
skadetidspunktet omregnet til pensjonspoeng 
gir et høyere poengtall enn sluttpoengtallet, 
skal den antatte årlige arbeidsinntekten leg
ges til grunn ved pensjonsberegningen. Med 
antatt årlig arbeidsinntekt menes inntekten 
på skadetidspunktet omregnet til årsinntekt. 
Det er den inntekten som er representativ på 
årsbasis en skal fram til. Det regnes ikke med 
godtgjørelse eller inntekt som er av midlerti
dig art. Overtidsgodtgjørelse regnes derfor 
sjelden med, og heller ikke inntekt fra midler
tidige ekstrajobber. Dersom inntekten på ska
detidspunktet ikke er representativ på årsba
sis, fastsettes den antatte årlige arbeidsinntekt 
ved skjønn. Det legges da vesentlig vekt på 
pensjonspoengene for de siste årene før ska
den. 

Bestemmelsen om at inntekten på skade
tidspunktet skal legges til grunn, stammer fra 
den tidligere yrkesskadetrygdloven. Full ufø
repensjon etter denne loven utgjorde 60 pro
sent av den trygdedes arbeidsinntekt på ska
detidspunktet, begrenset oppad til 30 000 kro
ner. Men den gang hadde en ikke det någjeld
ende pensjonssystemet, der pensjonen bereg
nes på grunnlag av opptjente pensjonspoeng. 

Sluttpoengtallet gir i dag uttrykk for inn
tektsnivået. I praksis er det ofte små forskjel
ler mellom pensjon beregnet etter sluttpoeng
tallet og pensjon beregnet etter inntekten på 
skadetidspunktet. Da den antatte årlige inn
tekten på skadetidspunktet alltid blfr justert 
dersom den ikke er representativ for den 
skadde, vil .den ofte være tilnærmet lik den 
inntekten sluttpoengtallet representerer. 

På denne bakgrunn mener utvalget at be
stemmelsen om inntekten på skadetidspunk
tet stort sett er unødvendig i dag. Det er bare 
behov for særbestemmelser for personer som 
har vært i arbeidslivet i så kort tid at de ikke 
kan godskrives framtidige pensjonspoeng. Ut
valget har beholdt de generelle bestemmel
sene om beregning av pensjon til unge uføre. 
Vi viser til utkastets § 3-9. 

Det gjelder i dag også andre særregler ved 
yrkesskade. Disse bestemmelsene har utval
get ikke tatt med i den nye loven av forenk
lingshensyn. 

Nedenfor kommer en kort redegjørelse for 
disse særreglene: 

Etter folketrygdloven § 11-5 første ledd nr. 
4 ytes det uførepensjon ved yrkesskade selv 
om uførheten ikke er varig. Det er ikke sagt 
noe i forarbeidene . om hvorfor det ikke bør 
gjelde noe varighetskrav ved yrkesskade. An
takelig stammer unntaket fra varighetskravet 
fra yrkesskadetrygdloven. Det var først i 1960 
at vi fikk en lov om attføringshjelp. Ettersom 

loven om yrkesskadetrygd kom allerede i 
1958, har det vært behov for å ha en hjemmel 
til å yte stønad ved yrkesskade også for ar
beidsuførhet av midlertidig karakter. 

Med hjemmel i folketrygdloven § 11-14 er 
det gitt en forskriftsbestemmelse som går ut 
på at når uførheten ikke er av varig karakter, 
kan det ikke ytes uførepensjon «så lenge den 
trygdede har rett til attføringspenger». Unnta
ket fra varighetskravet har derfor ingen betyd
ning i praksis. Vi viser til § 6 i forskrifter om 
fastsettelse av pensjon til den som samtidig 
fyller vilkårene for rett til ytelse etter kapittel 
11 og ytelser etter ett av kapitlene 5, 8 eller 
10. Forskriftene ble fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 5. mars 1971. Denne forskriftsbe
stemmelsen innskrenker yrkesskadeforde
lene. Dette er betenkelig når det gjelder perso
ner som ikke har rett til tilleggspensjon, for 
eksempel studenter. Det ytes nemlig ikke 
særtillegg til attføringspenger. 

Det er ikke særbestemmelser i folketrygdlo
ven om attføringspenger ved yrkesskader, 
men det er gitt noen særregler i forskrifts 
form, og ellers er bestemmelsene om bereg
ning av uførepensjon brukt på attføringspen
ger etter henvisning i lovens § 5-5 til bereg
ningen av uførepensjonen. Dette resulterer i 
at attføringspenger gis og beregnes på samme 
måte som uførepensjon, med det unntak at 
det ikke ytes særtillegg til attføringspenger 
ved yrkesskade. Av forenklingsgrunner har 
utvalget foreslått at den gjeldende praksis blir 
opprettholdt. 

I dag kan det ytes uførepensjon ved yrkes
skade selv om den skadde er under 16 år, se 
folketrygdloven § 11-5 første ledd nr. 5. Dette 
gjelder imidlertid ikke for den viktigste yrkes
skadegruppen under 16 år, nemlig skoleelever 
og studenter. Men hvis rimelige grunner til
sier det, kan også skoleelever og studenter få 
uførepensjon selv om de er under 16 år. Utval
get har sløyfet unntaket fra 16-årsgrensen for 
rett til uførepensjon. Uførepensjonens formål 
er å yte stønad til personer som ikke kan for
sørge seg selv ved eget arbeid. Barn under 16 
år forsørger sjelden seg selv. De blir forsørget 
av foreldrene. Etter barneloven varer foreldre
nes forsørgelsesplikt til barna fyller 18 år. På 
denne bakgrunn mener utvalget at det ikke 
er hensiktsmessig å yte uførepensjon til barn 
under 16 år. 

Utvalget har foreslått at bestemmelsen om 
forhøyet hjelpestønad i folketrygdloven§ 11-5 
nr. 3 skal oppheves. Vi viser til utkastets §§ 
14-10 og 14-11 om hjelpestønad til hjelp i hu
set og til tilsyn og pleie. 

Etter folketrygdloven § 11-11 nr. 1 gjelder 
det særregler for fastsetting av antatt årlig 
arbeidsinntekt for fiskere og fangstmenn 



408 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

m.m., jf.§ 11-1 nr. 1 bokstav b . Dette er perso
ner som står i fiskermanntallet som lottakere 
eller redere i stilling om bord på fiske- eller 
fangstfartøy, og sysselsatte i småskipsfart eller 
lektertransport. Det samme gjelder ansatte på 
fiske- og fangstfartøy selv om de ikke er tatt 
opp i manntallet. Den antatte årlige arbeids
inntekten settes til gjennomsnittet av ved
kommendes pensjonspoeng for de tre siste 
årene. Bakgrunnen for bestemmelsen er at fis
kere og lignende ofte har svært varierende 
inntektsforhold. Bestemmelsen fører ofte til 
resultater som ikke avviker vesentlig fra de 
som følger av de ordinære bestemmelsene om 
beregning av sluttpoengtallet, se folketrygdlo
ven§ 7-3 nr. 2 tredje ledd, jf. § 8-4 nr. 4 fjerde 
ledd. Som nevnt har utvalget foreslått å sløyfe 
den generelle bestemmelsen om beregning av 
uførepensjon på grunnlag av den antatte år
lige arbeidsinntekten på skadetidspunktet. 
Derfor er det naturlig også å sløyfe denne 
særregelen for fiskere m.m. 

Etter den gjeldende lovs § 11-11 nr. 2 skal 
den antatte årlige arbeidsinntekten for mili
tærpersoner ikke settes lavere enn tre ganger 
grunnbeløpet. Også ellers i folketrygdloven 
er det gitt særregler for militærpersoner. Etter 
lovens § 8-4 nr. 4 andre ledd skal det regnes 
med poengtall på minst 2 for militærpersoner. 
Utvalget har foreslått at denne bestemmelsen 
ikke skal tas inn i den nye loven, se merkna
dene til utkastets § 3-8. Dette kan begrunnes 
med at det er innført en bestemmelse om 3 
pensjonspoeng for dem som blir uføre før fylte 
22 år, se utkastets § 3-9. Etter utvalgets me-

. ning kan også bestemmelsen i § 11-11 nr. 2 
sløyfes. Det fører til en liten materiell inn
skrenkning og en viss forenkling. 

I folketrygdloven § 11-11 nr. 3 er det en 
særregel for ungdom. Ungdom som har liten 
inntekt på skadetidspunktet på grunn av 
ufullendt utdanning, manglende praksis eller 
lignende, skal få godskrevet en årlig arbeids
inntekt på minst to ganger grunnbeløpet. Inn
tekten skal forhøyes etter hvert i samsvar med 
den arbeidsinntekten som det må antas at 
vedkommende ville ha oppnådd dersom yr
kesskaden ikke hadde oppstått. Denne · be
stemmelsen går vesentlig lenger enn den · ge
nerelle bestemmelsen om fødte og unge uføre. 

Beregning av pensjon etter denne bestem
melsen må nødvendigvis skje på svært 
skjønnsmessig grunnlag. Det vil alltid være 
usikkert hvilken inntekt en person ville ha 
oppnådd i arbeidslivet dersom han ikke var 
blitt yrkesskadd som ung. Bestemmelsen er 
derfor vanskelig å administrere. Det er også 
vanskelig å komme fram til rettferdige resul
tater. Utvalget er derfor kommet til at bestem
melsen bør sløyfes. 

Flytting av bestemmelser fra det någjeldende 
kapittel 8 
Godskriving av framtidige pensjonspoeng 

Folketrygdloven § 8-4 nr. 3 andre ledd og 
nr. 4 inneholder bestemmelser om godskri
ving av framtidige pensjonspoeng. Disse be
stemmelsene har utvalget tatt inn i utkastets 
§ 3-8 i kapitlet om grunnbegreper. 

Det er lovteknisk vanskelig utelukkende å 
ha bestemmelsene om framtidige pensjonspo
eng i kapitlet om uførepensjon. Bestemmel
sene om godskriving av framtidige pensjons
poeng får også betydning ved beregning av 
alderspensjonens tilleggspensjonsdel og til
leggspensjondelen av etterlattepensjonen. 
Ved beregning av alderspensjon får bestem
melsen bare anvendelse i den utstrekning 
vedkommende ved nådd pensjonsalder mot
tar uførepensjon. Når det gjelder beregningen 
av etterlattepensjon, skal det ofte legges til 
grunn hva den avdøde ville ha fått i uførepen
sjon. 

Godskriving av framtidige pensjonspoeng for 
unge uføre 

Folketrygdloven§ 8-4 nr. 3 tredje ledd inne
holder bestemmelser om godskriving av fram
tidige pensjonspoengtall til såkalte fødte og 
unge uføre. Utvalget foreslår at disse bestem
melsene blir tatt inn i utkastets § 3-9. 

Utvalget har funnet det uhensiktsmessig å 
plassere disse bestemmelsene i utkastets ka
pittel 10 om uførepensjon. Bestemmelsene 
kan også få. betydning for alderspensjonens 
og etterlattepensjonens størrelse . 

Bestemmelser i den gjeldende lov som ikke 
er tatt med i utkastet 
Forholdet til avtalefestet pensjon 

Folketrygdloven §. 8-9 andre ledd innehol
der en bestemmelse om forholdet mellom fol
ketrygdens uførepensjon og avtalefestet pen
sjon med statstilskott. 

Bestemmelsene om avtalefestet pensjon ble 
tatt inn i folketrygdloven i forbindelse med 
vedtakelsen av lov 23. desember 1988 nr. 110 
om statstilskott til ordningen for avtalefestet 
pensjon. Bakgrunnen for denne loven og inn
holdet i den er nærmere omtalt i merknadene 
til utkastets § 12-11. 

Folketrygdloven § 8-9 andre ledd lyder: 
«Uførepensjon ytes ikke for tidsrom hvori ved-. 
kommende får avtalefestet pensjon med stats
tilskott.» Tilsvarende bestemmelse er tatt inn 
i § 5-6 bokstav a og § 10-10 andre ledd. 

I Ot.prp. nr. 15 for 1988-89 er disse bestem
melsene nærmere omtalt på side 14: 

«Etter § 2 første ledd bokstav f i utkastet til 
tilskottslov vil det ikke kunne ytes pensjon fra 
tilskottsberettiget ordning for så vidt gjelder 
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tidsrom hvor det ytes attføringspenger, etter
lattepensjon eller uførepensjon fra folketryg
den. Denne bestemmelsen vil for så vidt ivare
ta alle hensyn til samordning når det gjelder 
disse ytelsene. Det foreslås likevel at man for 
ordens skyld tar inn i de relevante paragrafer 
i folketrygdloven bestemmelse om at ytelsene 
ikke kan gis for tidsrom med avtalefestet pen-

sjon fra pensjonsordning som får statstilskott.» 

Som det går fram av forarbeidene, er den 
nye bestemmelsen i § 8-9 andre ledd ikke 
nødvendig. Den er derfor ikke tatt med i ut
kastet til kapittel 10. 
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KAPI'ITEL 11 

Etterlattepensjon 

OVERSIKT 
Bestemmelser om pensjon til gjenlevende ek

tefelle og barn står i dag i folketrygdloven ka
pittel 10. Kapittel 10 inneholder dessuten be
stemmelser om overgangsstønad til gjenlevende 
ektefelle, overgangsstønad . og pensjon til fra
skilt gjenlevende ektefelle, pensjon og over
gangsstønad til ugift familiepleier, barnepen- . 
sjon, fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og ut
danningsstønad. 

Historikk 
Pensjon til gjenlevende ektefelle: 

Den første loven om en alminnelig trygdeord
ning for gjenlevende ektefelle ble vedtatt den 
20. juni 1964. Loven var begrenset til bare å 
gjelde kvinner. Før 1964 gjaldt det forskjellige 
ordninger for enkelte grupper av enker: 

- Tjenestepensjon: 
En del enlcer ble omfattet av forskjellige offent
lige og private tjenestepensjonsordninger. Disse 
ordningene ytte enkepensjon og annen økono
misk hJelp til gjenlevende ektefelle på ulike vil
kår og etter forskjellige prinsipper. Ordningene 
omfattet bare visse de1er av befolkningen. 
- Personskadetrygd: 
Det ble ytt etterlattepensjon ved dødsfall som 
skyldtes yrkesskade etter loven om yrkesskade
trygd av 12. desember 1958 og tidligere ulykkes
trygder. Etter lovene om kngsJ,?ensjonering av 
13. desember 1946 blir .det ogsa ytt etterlatte
pensjon. 
- Arbeidsløysetrygd: 
Etter loven om trygd mot arbeidsløyse av 28. 
mai 1959 hadde enker adgang til å tre inn i den 
avdøde ektefellens rettigheter i arbeidsløyse
trygden. Dette innebar at enker kunne få ar
beiasløysetryg9. selv om de ikke tidligere hadde 
hatt noen tilknytning til arbeidslivet. Denne 
ordningen ble opprettholdt ved inkorporeringen 
av arbeidsløysetrygden i folketrygden i 1971. 
- Alminnelige trygaeordninger: 
Også etter de andre trygdeordningene var det 
visse muligheter for stønad til enKer. For eks
empel ble det etter loven om alderstrygd av 6. 
juli 1957 ytt grunnpensjon som for enkeltperson 
til enker som var 60 år eller mer ved mannens 
død. Det var et vilkår at det var gitt ekteparpen
sjon i alderstrygden eller forsørgingstillegg for 
hustruen etter loven om uføretrygd av 1960. 
- Kommunale enketrygder: 
I enkelte kommuner bie det opprettet enketryg
der og/eller morstrygder. Dessuten kunne det 
gis stønad etter fattigloven, forsorgsloven og lo
ven om sosial omsorg. 

- Enkje- og morstrygd: 
Spørsmålet om innføringen av en alminnelig en
ketrygd hadde vært tatt opp flere ganger tidli-

gere, men en hadde vært reservert og i stedet 
satset på en forsørgertrygd for barn. Loven om 
enkje- og morstrygd ble vedtatt samtidig som 
arbeidet med folketrygdordningen pågikk. På 
dette tidspunktet innså en at det var et påtreng
ende behov for en alminnelig stønadsordning 
for enker. Det ble forutsatt at loven senere 
skulle inkorporeres i folketrygdloven. 

Av forarbeidene til loven om enkje- og mors
trygd går det fram det at trygden skulle være 
behovsprøvd i forhold til enkens muligheter til å 
skaffe seg arbeidsinntekt. Det ble vist til den 
utvikling som allerede var i gang. Det var stadig 
flere gifte kvinner som tok seg arbeid utenfor 
hjemmet. Trygden ble derfor behovsprøvd etter 
hvor stor inntekt enken kunne forventes å 
skaffe seg i forhold til en normalinntekt. 

Loven om enkje- og morstrygd ble inkorpo
rert i folketrygdloven allerede i 1967. Bestem
melsene i folketrygdloven kapittel 10 og 12 
bygde i hovedtrekk på prinsippene i loven om 
enkje- og morstrygd. Det ble innført likestilling 
mellom kvinner og menn i kapittel 10 alt i 1967. 
I kapittel 12 ble det innført likestilling først ved 
lov 25. april 1980 nr. 9. 

Barnepensjon: 
Bestemmelser om stønad til etterlatte barn var 
tidligere å finne i loven om forsørgertrygd for 
bam av 26. april 1963. Forsørgertrygd ble ytt til 
barn som hadde mistet en eller begge foreldre, 
og til barn født utenfor ekteskap når farskapet 
ikke var rettskraftig fastslått. 

Forsørgertrygden utgjorde 1200 kroner i året 
hvis en av barnets foreldre døde, og det dob
belte beløp hvis begge foreldrene var døde. Det 
var et vilkår for rett til stønad at barnet var bo
satt her i landet. Stønaden ble ytt til barn under 
18 år. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har disponert utkastet til ny lov slik 

at det sondres helt klart mellom ytelser til livs
opphold og ytelser som skal dekke nærmere an
gitte utgifter. 

Utkastets kapitel 11 omhandler langtidsytel
ser til livsopphold for gjenlevende ektefelle og 
barn. Bestemmelser om overgangsstønad til 
gjenlevende ektefelle er tatt inn i utkastets ka
pittel 8 om overgangsstønad til enslig mor eller 
far; Bestemmelser om overgangsstønad til gjen
levende familepleier er tatt inn i utkastets ka-
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pittel 9 om overgangsstønad til tidligere fami
liepleier. Bestemmelser om fødselsstønad til 
enslig mor, stønad til barnetilsyn og utdan
ningsstønad er tatt inn i utkastets kapittel 15. 

Utvalget har funnet det hensiktmessig å ha 
bestemmelser om pensjon til gjenlevende ekte
·felle og bestemmelser om pensjon til barn i 
samme kapittel. Grunnen er fordi det er relativt 
få bestemmelser om barnepensjon, slik at det 
ville være upraktisk å samle disse bestemmel
sene i et eget kapittel. 

Utvalget har brukt «etterlattepensjon» som 
betegnelse for et overbegrep som omfatter pen
sjon til gjenlevende ektefelle og barnepensjon. 
Det er nyttig med et overbegrep når kapitlet 
skal omhandle begge stønadsformer. Bestem
melsene om pensjon tii gjenlevende ektefelle er 
tatt inn først i kapitlet. Deretter følger bestem
melsene om barnepensjon. Det er tatt inn sær
skilte bestemmelser om institusjonsopphold og 
yrkesskade for hver av persongruppene. 

Utvalget foreslår at pensjon til gjenlevende 
ektefelle skal ytes dersom den gjenlevende har 
vært gift i mer enn fem år, eller dersom det er 
barn i ekteskapet eller den gjenlevende tar seg 
av den avdødes barn. Personkretsen for rett til 
overgangsstønad etter utkastets kapittel 8, er 
begrenset til gjenlevende som har barn. En gjen
levende ektefelle som har vært gift i kortere tid 
enn fem år, og som ikke har barn med den av
døde eller tar seg av den avdødes barn, vil etter 
utvalgets forslag således verken få rett til over
gangsstønad eller rett til etterlattepensjon. Det 
dreier seg imidlertid om en meget liten gruppe. 
Da disse personene neppe kan ha fått arbeidsev
nen nedsatt på grunn av ekteskapet, finner ut
valget at de ikke bør være med i ordningene for 
gjenlevende. 

Gjenlevende ektefeller som har barn eller tar 
seg av den avdødes barn, vil etter utvalgets for
slag oftest fylle vilkårene både for overgangs
stønad etter utkastets kapittel 8 og for etterlat
tepensjon etter utkastets kapittel lL De bør da 
kunne velge den ytelsen som er gunstigst. For de 
fleste gjenlevende vil etterlattepensjon være den 
gunstigste ytelsen, da det gis tilleggspensjon til 
etterlattepensjon beregnet etter den avdødes 
pensjonspoeng og poengår. Overgangsstønaden 
består bare av grunnpensjon og særtillegg. 
Overgang~stønad vil derfor som regel være den 
minst gunstige ytelsen. Men da utvalget har fo
reslått at overgangsstønaden skal være uavhen
gig av trygdetidens lengde, kan det oppstå til
feller der overgangsstønaden vil utgjøre et 
større beløp enn etterlattepensjonen. Hensikten 
med en generell overgangsstønad til alle enslige 
mødre og fedre skal være å sikre denne gruppen 
en garantert minsteinntekt. 

Utvalget har vurdert om det i framtiden fort
·satt bør være en egen pensjonsordning for gjen-

levende ektefeller. Etterlattepensjon bygger på 
prinsippet om avledede rettigheter. Den gjenle"'. 
vendes rettigheter avhenger i stor grad av den 
avdødes forhold til folketrygden og de rettighe
ter vedkommende har opparbeidet seg. Når det 
gjelder stønad til voksne mennesker, kan det 
stilles spørsmål om det i et moderne samfunn er 
riktig å bygge på dette prinsippet. Stadig flere 
kvinner tar seg utdanning, og yrkesfrekvensen 
er økende. Det blir derfor i framtiden mindre 
behov for forsørgelsesordninger for kvinner som 
baserer seg på tidligere ekteskap. Det ville være 
ønskelig å se ethvert voksent menneske som 
selvforsørgende. Stønad etter folketrygdloven 
burde være aktuelt bare når en person ikke kan 
skaffe seg arbeidsinntekt på grunn av sykdom, 
skade eller lyte, svangerskap og fødsel, alene
omsorg for barn, arbeidsløshet, uførhet eller al
derdom. 

Stadig flere kvinner opparbeider seg egne ret
tigheter til tilleggspensjon som kommer til utbe
taling ved en eventuell yrkesmessig uførhet. 
Dersom en kvinne ikke er ufør; burde hun for
ventes å være yrkesaktiv, og behovet for etter
lattepensjonering er minimalt. Dette vil likevel 
ikke gjelde for eldre gjenlevende ektefeller som 
ikke har vært yrkesaktive. Men det er et over
gangsfenomen. 

I Danmark og Sverige har en tatt konsekven
sen av utviklingen i samfunnet, og ordningene 
med etterlattepensjon til gjenlevende ektefelle 
er opphevet, men det er gitt viktige overgangs
regler. Utvalget er klar over at det ligger uten
for mandatet å foreslå dyptgripende endringer i 
etterlattepensjonsordningen. Derfor har utval
get nøyd seg med disse betraktningene, 

Utkastets§ 11-1 Innledning 
Formålet med etterlattepensjon er å dekke ut

gifter til livsopphold for gjenlevende ektefelle og 
barn. 

Pensjonen til gjenlevende ektefelle består av 
grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg. 

Bestemmelser om 
- vilkår for rett til pensjon til gjenlevende ekte

felle står i §§ 11-2 til 11-4 
- beregning av pensjon til gjenlevende ektefelle 

står i §§ 11-5 til 11-8 
- bortfall av pensjon til gjenlevende ektefelle og 

ny rett til pensjon står i § 11-9 
- forholdet mellom pensjon til gjenlevende ekte

felle og andre folketrygdytelser står i§ 11-10 
- pensjon til gjenlevende ektefelle under insti

tusjonsopphold står i§§ 11-11 til 11-13 
- pensjon til gjenlevende skilt person står i 

§ 11-14 
- vilkår for rett til barnepensjon står i§§ 11-15 

til 11-17 
- beregning av barnepensjon står i§ 11-18 
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- bortfall av barnepensjon ved adopsjon står i 
§ 11-19 

- forholdet mellom barnepensjon og andre fol
ketrygdytelser står i§ 11-20 

- barnepensjon under institusjonsopphold står i 
§§ 11-21 til 11-23 

- pensjon etter dødsfall som skyldes yrkes
skade, står i§§ 11-24 og 11-25. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og angir formålet med 

etterlattepensjon. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om ytelser til etterlatte (gjen

levende ektefelle og barn) står i dag i lovens ka
pittel 10 med tilhørende forskrifter. 

Hovedvilkåret for rett til etterlattepensjon er 
at ektefellen er død. Pensjonen er derfor først og 
fremst en avledet rettighet, selv om den gjenle
vendes trygdetid legges til grunn i visse tilfeller. 

Etterlattepensjonen er en stønad til livsopp
hold for den gjenlevende ektefelle. Det inne
bærer et krav om at den gjenlevende må ha vært 
gift med den avdøde; samboerforhold likestilles 
ikke med ekteskap. Trygderetten har ved kjen
nelse den 5. juli 1972 slått fast at det kreves for
melt ekteskap for å få rett til etterlattepensjon 
(Ankesak nr. 227 /1970). Partene hadde levd 
sammen i 25 år, og de hadde fem barn sammen. 
Den ankende part viste til at den avdøde hadde 
vært en meget beskjeden og tilbakeholden 
mann, og at han hadde lidd av en uhelbredelig 
nervesykdom som gjorde ham sky. Trygderetten 
la utelukkende vekt på at det ikke forelå for
melt ekteskap. 

Barnepensjon ytes til den avdødes barn. 
Adoptivbarn likestilles med ens biologiske barn. 
Derimot kan fosterbarn ikke få barnepensjon 
når fosterforeldre dør. 

Utvalgets forslag 
Etterlattepensjon er en stønad til livsopphold. 

Men det er et vilkår for pensjon til gjenlevende 
ektefelle at vedkommende ikke greier å forsørge 
seg selv ved egen arbeidsinntekt. Dette går fram 
indirekte av bestemmelsene i utkastets § 11-9 
om reduksjon av pensjonen på grunn av forven
tet arbeidsinntekt. Det gjelder ikke en slik re
duksjonsregel for barnepensjon. I lovutkastet er 
det derfor sondret mellom pensjon til gjenlev
ende ektefelle og pensjon til barn. 

I utkastets første ledd er det tatt inn en be
stemmelse om formålet med etterlattepensjon. 
Pensjonens formål går ikke klart fram av den 
gjeldende lov. Lovens § 10-5 sier bare at rett til 
pensjon til gjenlevende ektefelle foreligger når 
visse formelle kriterier er oppfylt, og at pensjo
nen reduseres på grunn av forventet ervervsinn
tekt. Utvalget mener det er viktig at lovens for
mål går fram av lovteksten. 

Utvalget har i første ledd brukt betegnelsen 
«etterlattepensjon» som en fellesbetegnelse på 
pensjon til gjenlevende ektefelle og pensjon til 
barn. Utkastets kapittel 11 omfatter også skilt 
gjenlevende ektefelle. Etterlattepensjon kan 
altså ytes i form av pensjon til gjenlevende ekte
felle, pensjon til skilt gjenlevende ektefelle, og 
barnepensjon. 

Utkastets andre ledd angir hvilke delytelser 
pensjonen til en gjenlevende ektefelle kan bestå 
av. Hvilke av disse ytelsene den gjenlevende 
faktisk får, følger av andre bestemmelser i dette 
kapitlet. 

Utkastets tredje ledd har en innholdsforteg
nelse over hvor i kapitlet de ulike bestemmelser 
er å finne. 

Det gjelder ikke noe inngangsvilkår om å 
være trygdet for å få rett til etterlattepensjon, 
eller vilkår om å være fortsatt trygdet for å 
kunne motta pensjon. Utvalget har derfor ikke 
brukt betegnelsen «medlem» . i innledningsbe
stemmelsen. Også ellers i dette kapitlet har ut
valget unngått å bruke betegnelsen «medlem» 
om den som søker eller mottar pensjon. I stedet 
har vi brukt betegnelsene «den gjenlevende», 
«barnet» og «vedkommende». 

Denne innledende bestemmelsen er ikke ment 
å være uttømmende. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
sondre mellom vilkår som må være oppfylt ute
lukkende på søknadstidspunktet og vilkår som 
må være oppfylt hele tiden for at etterlattepen
sjon skal kunne ytes. Det samme er gjort i kapit
let om uførepensjon. Vi viser ellers til merkna
der til utkastets § 10-1 om uførepensjon, og til 
§§ 11-2 og 11-3 i kapitlet her. 

I PENSJON TIL GJENLEVENDE EKTEFELLE 

Utkastets § 11-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til pensjon at enten 

den gjenlevende ektefellen eller den avdøde var 
medlem i trygden på dødsfallstidspunktet og i 
minst tre år umiddelbart før dødsfallet. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flyktnin
ger (se § 3-21) som er medlemmer i trygden. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdlove:p. 

§ 10-1 første ledd bokstavbog delvis til § 5 nr. 
1 første punktum, samt§ 7 første ledd i forskrif
ter fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. mai 
1978 med hjemmel i folketrygdloven § 10-1 
tredje ledd. · 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-1 første ledd bokstav b 

lyder: 
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«Gjenlevende ektefelle . som er yngre enn 67 år 
har rett til ytelser som nevnt i § 10-2 til § 10-5 
hvis 
a .... 
b.vedkommende har vært trygdet i minst tre år 

umiddelbart før krav om ytelser settes fram, 
eller avdøde var trygdet mmst tre år umiddel

. bart før sin død.» 

Som ellers i folketrygden gjelder det også for 
rett til pensjon for gjenlevende ektefelle et vil
kår om umiddelbart forutgående trygdetid. Det 
er tilstrekkelig enten at den avdøde hadde tre 
års sammenhengende trygdetid fram til døds
fallstidspunktet eller at den gjenlevende har tre 
års trygdetid umiddelbart før han eller hun set
ter fram kravet (søknadstidspunktet). 

Det er altså nok at den gjenlevende fyller vil
kåret på søknadstidspunktet. Det har da ingen 
betydning om den avdøde fylte vilkåret eller 
ikke. 

Dette innebærer blant annet at den gjenlev
ende ved å flytte til Norge etter dødsfallet kan 
opparbeide seg rett til etterlattepensjon selv om 
verken den gjenlevende eller den avdøde tidli
gere hadde noen tilknytning til Norge. Her svik
ter hovedprinsippet om at etterlattepensjon er 
en avledet rett. 

Vilkåret om forutgående trygdetid er et vilkår 
som skal være oppfylt bare en gang. Det er der
for et inngangsvilkår. 

Ved forskrifter fastsatt den 26. mai 1978 med 
hjemmel i lovens § 10-1 siste ledd er det i § 7 
gjort unntak for flyktninger når det gjelder fqr
utgående trygdetid. Dessuten er det åpnet ad
gang til å dispensere også i andre tilfeller. 

Forskriftenes § 7 lyder: 

«Vilkåret om å ha vært trygdet skal ikke gjelde 
for utenlandsk flyktning som er bosatt i riket. 

I andre tilfelle fravikes vilkåret om å ha vært 
trygdet når særlige grunner gjør det rimelig. 

Under opphold i utlandet omfatter dispensa
sjon etter andre ledd bare ytelser på grunnlag 
av faktiske poengår og faktisk botid.» 

Vilkåret om umiddelbart forutgående trygde
tid må ses i sammenheng med spørsmålet om at 
vedkommende må være trygdet. Da etterlatte
pensjon i prinsippet er en avledet rettighet, kre
ves det ikke at den gjenlevende ektefellen er 
trygdet. Trygdetidsvilkåret må også ses sammen 
med vilkåret i den gjeldende lovs § 10-1 første 
ledd bokstav a om opphold i riket. Dette vilkå
ret er omtalt i merknadene til utkastets § 11-3 
om fortsatt medlemskap. 

Vilkåret om umiddelbart forutgående trygde
tid er et sentralt vilkår for rett til pensjon for en 
gjenlevende ektefelle. 

Etter forskriftenes § 7 første ledd gjelder ikke 
vilkåret om umiddelbart forutgående trygdetid 
for utenlandske flyktninger som er bosatt her i 
Norge. Det vil si flyktninger som er trygdet. 
Pensjon til gjenlevende ektefelle kan således gis 

uten at vilkåret om trygdetid er oppfylt, dersom 
enten den avdøde var flyktning eller den gjen- . 
levende ektefellen er flyktning og trygdet på 
søknadstidspunktet. 

Hvem som anses som flyktning i folketrygdlo
vens forstand, er omtalt i utkastets § 3-21, der 
utvalget har foreslått en definisjon av begrepet 
flyktning. 

Etter forskriftenes § 7 andre ledd kan vilkåret 
om umiddelbart forutgående trygdetid ellers 
fravikes når særlige grunner gjør det rimelig. 
Forskriftenes § 3 angir hva det skal legges vekt 
på ved denne rimelighetsvurderingen. Det skal 
legges vekt på søkerens og den avdødes tilknyt
ning til Norge, søkerens økonomiske forhold, og 
om dødsfallet inntraff i tidsrom som regnes som 
botid for søkeren eller den avdøde. 

Forskriftenes § 3 lyder: 

«Hvor en avgjørelse etter disse forskrifter om 
ytelser til gjenlevende ektefelle skal tas etter en 
rimelighetsvurdering i den enkelte sak, legges 
det særlig vekt på søkerens og avdødes tilknyt
ning til Norge, søkerens økonomiske forhold og 
om dødsfallet inntraff i et tidsrom som regnes 
som botid enten for søkeren eller avdøde. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsva
rende for avgjørelse vedrørende barnepensjon.» 

. Forskriftene bruker begrepet botid i stedet for 
trygdetid, da det også skal regnes med botid før 
folketrygdloven trådte i kraft den 1. januar 
1967. Hva som regnes som botid, er nærmere 
omtalt i forskriftenes § 2, som lyder: 

«Med botid menes i disse forskrifter 
a. tidsrom hvori vedkommende etter fylte 16 år 

har vært trygdet etter folketrygdloven med 
rett til ytelser etter lovens kap. 10, og 

b. tidsrom før 1. januar 1967 hvori vedkom
mende etter fylte 16 år ville ha fylt vilkårene 
i folketrygdlovens ~.1-2, jfr. § 1-3, for å være 
trygdet med rett til ytelser etter lovens kap. 
10 eller i utlandet var ansatt ved virksomhet 
med hovedsete i Norge og var norsk statsbor
ger.» 

Dersom dispensasjonen gjelder personer som 
heller ikke fyller vilkåret om opphold i Norge, 
skal dispensasjon etter forskriftenes § 7 bare 
omfatte pensjon på grunnlag av faktiske poen
går og faktisk trygdetid og/eller botid. 

Utvalgets forslag 
De gjeldende bestemmelser om forutgående 

trygdetid (medlemskap) er innfløkte, og utval
get har funnet det nødvendig å foreslå visse re
elle endringer for å få et enklere regelverk. 

I utkastets første ledd foreslår utvalget at vil
kåret om umiddelbart forutgående medlemskap 
skal knyttes bare til dødsfallstidspunktet, ikke 
til søknadstidspunktet. Dermed blir retten · til 
etterlattepensjon avledet av ektefellens død og 
tidligere trygdetilknytning. Utvalget mener det 
bør være tilknytningen til Norge på dødsfalls-
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tidspunktet som skal være avgjørende. Det er 
lite rimelig at en ektefelle kan opparbeide seg 
rett på selvstendig grunnlag etter dødsfallet. Et
ter dagens regler kan for eksempel en enke med 
liten eller ingen tidligere tilknytning til Norge 
«sitte seg til» en etterlattepensjon etter tre års 
opphold i Norge. Dispensasjonsadgangen etter 
en rimelighetsvurdering er også tatt ut. 

Utkastets andre ledd omhandler unntak fra 
vilkåret om umiddelbart forutgående medlem
skap for flyktninger som er medlemmer i tryg
den. Utvalget har tatt inn en definisjon av flykt
ning i utkastets§ 3-21. Norske statsborgere som 
er i en lignende stilling som flyktninger, kan li
kestilles med flyktninger. Vi viser til merkna
dene til utkastets § 3-21. 

Utkastets§ 11-3 Medlemskap 
Det er et vilkår for at den gjenlevende ektefel

len skal ha rett til pensjon, at han eller hun er 
medlem i trygden. 

Likevel ytes det pensjon til den som ikke er 
medlem i trygden, dersom 
a) den gjenlevende ektefellen hadde vært med

lem i minst 20 år før dødsfallet, 
b) den avdøde ektefellen hadde vært medlem i 

minst 20 år, eller 
c) den avdøde ektefellen hadde minst tre poen

går (se § 3-13). 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til de gjeldende bestem

melser om opphold i Norge i den gjeldende lovs 
§ 10-1 første ledd bokstav a og til§§ 4 og 5 i for
skrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. 
mai 1978 med hjemmel i folketrygdeloven 
§ 10-1 tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-1 første ledd bokstav a 

lyder: 

«Gjenlevende ektefelle som er yngre enn 67 år 
har rett til ytelser som nevnt i § 10-2 til § 10-5 
hvis 
a. vedkommende oppholder seg i riket, og» 

Utgangspunktet er at den gjenlevende ekte
fellen må oppholde seg i Norge for å få rett til 
pensjon. Men det er dispensasjonsadgang. · Da 
etterlattepensjon først og fremst er en avledet 
rettighet og det ikke gjelder noe vilkår om at 
vedkommende skal være trygdet på søknads
tidspunktet, forutsettes det at det ofte blir dis
pensert fra oppholdsvilkåret. Bestemmelser om 
dette er gitt i §§ 4 og 5 i forskrifter fastsatt med 
hjemmel i lovens § 10-1 siste ledd. 

Forskriftenes § 4 lyder: 

«Vilkåret om opphold i riket skal ikke gjelde 
for rett til tilleggspensjon.» 

Det er altså gjort unntak fra kravet om opp
hold i Norge når det gjelder tilleggspensjon. 
Opphold i utlandet påvirker heller ikke tilleggs
pensjonens størrelse. Når den gjenlevende har 
rett til tilleggspensjon, har vedkommende etter 
forskriftenes § 5 nr. 1 bokstav c også rett til 
grunnpensjon under opphold i utlandet selv om 
vilkårene i paragrafens bokstav a eller b ikke er 
oppfylt. Grunnpensjonen beregnes da på grunn
lag av en trygdetid som minst svarer til det an
tall poengår tilleggspensjonen ytes etter. 

Forskriftenes § 5 lyder: 

«1. Dersom dødsfallet inntraff i et tidsrom som 
regnes som botid enten for søkeren eller av
døde, og vilkåret i folketrygdlovens § 10-1 
første ledd bokstav b om å ha vært trygdet 
er oppfylt, gjelder følgende regler for rett til 
grunnpensjon eller overgangsstønad: 

a. Vilkåret om opphold i riket skal ikke gjelde 
dersom enten søkeren eller avdøde har 
(hadde) minst 20 års botid. 

b. Dersom søkeren eller avdøde har (hadde) 
minst 10, men ikke 20 års botid, fravikes vil
kåret om opphold i riket for sa vidt gjelder 
grunnbeløpet fastsatt på grunnlag av denne 
botiden. 

c. Uansett vilkårene i bokstavene a og b, skal 
søker som har rett til tilleggspensjon alltid 
ytes grunnpensjon under o_pphold i utlandet 
på grunnlag av en trygdetid minst svarende 
til det antall poengår tilleggspensjonen ytes 
etter.» 

Kravet om opphold i Norge må ses i sammen
. heng med vilkåret om forutgående trygdetid. Vi 

viser til merknadene til utkastets § 11-2. 
Vilkåret om umiddelbart forutgående trygde

tid er det sentrale. Som regel dispenseres det fra 
oppholdsvilkåret bare når· trygdetidsvilkåret er 
oppfylt. Dette følger av forskriftenes § 5 nr. 1. 

Dispensasjonsforskriftene sondrer mellom til
leggspensjon og grunnpensjon. Etter § 4 skal 
oppholdsvilkåret ikke gjelde rett til tilleggspen
sjon, forutsatt at vilkåret om forutgående tryg
detid er oppfylt. Dette er i overenstemmelse 
med ILO-konvensjonene nr. 118 og nr. 128, som 
fastsetter plikt til å utbetale ytelser som bygger · 
på forutgående innbetaling av avgifter. Norge 
har ratifisert disse konvensjonene. 

Etter forskriftenes § 5 nr. 1 gjøres det unntak 
fra oppholdsvilkåret med hensyn til grunnpen
sjon når enten den avdøde eller den gjenlevende 
har minst 10 års botid. Det kreves dessuten at 
dødsfallet inntraff i tidsrom som regnes som bo
tid enten for søkeren eller for den avdøde, og at 
vilkåret om forutgående trygdetid i lovens 
§ 10-1 første ledd bokstav b er oppfylt. 

Dersom den gjenlevendes eller den avdødes 
botid er mellom 10 og 20 år, ytes det grunnpen
sjon bare på grunnlag av faktisk trygdetid. Der
som botiden er mer enn 20 år, ytes det grunn
pensjon etter de vanlige bestemmelsene. Det vil 
si at grunnpensjonen også ytes på grunnlag av 
framtidig trygdetid. 
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Til tilleggspensjon i utlandet ytes det alltid 
grunnpensjon på grunnlag av minst samme an
tall trygdeår som antall poengår tilleggspensjo
nen er beregnet etter. Se forskriftenes § 5 nr. 1 
bokstav c. 

Når vilkårene i § 5 nr. 1 er oppfylt, har den 
gjenlevende rett til etterlattepensjon forutsatt 
at vilkåret om forutgående trygdetid er oppfylt. 

Dersom vilkårene i forskriftenes§ 5 nr. 1 ikke 
er oppfylt, kan det likevel dispenseres fra opp
holdsvilkåret når særlige grunner gjør det rime
lig, se forskriftenes § 5 nr. 2. Dispensasjon etter 
denne bestemmelsen omfatter bare grunnpen
sjon fastsatt på grunnlag av søkerens eller den 
avdødes faktiske botid. Forskriftenes § 5 nr. 2 
lyder: 

«I tilfelle hvor vilkårene i nr. 1 ikke er opp
fylt, kan vilkåret om opphold i riket fravikes for 
rett til grunnpensjon eller overgangsstønad når 
særlige grunner gJør det rimelig. 

Dispensasjon i medhold av første ledd omfat
ter bare w,innpensjon eller overgangsstønad 
fastsatt pa grunnlag av søkerens eller avdødes 
faktiske :botid.» 

Etter forskriftenes § 3, som er gjengitt i merk
nadene til utkastets§ 11-2, skal det ved rimelig
hetsvurderingen legges særlig vekt på søkerens 
og den avdødes tilknytning til Norge, søkerens 
økonomiske forhold, og om dødsfallet inntraff i 
tidsrom som regnes som botid enten for søkeren 
eller for den avdøde. 

Utvalg'}tS forslag 
Utvalget har i utkastet her sløyfet oppholds

kravet. I stedet har utvalget foreslått en hoved
regel om at den gjenlevende ektefellen må være 
medlem i trygden for å opprettholde etterlatte
pensjon. Trygden bør etter utvalgets oppfatning 
først og fremst ta ansvaret for personer som er 
medlemmer. Det bør ikke sondres mellom per
soner som er bosatte medlemmer og personer 
som er medlemmer under utenlandsopphold når 
det gjelder stønad til livsopphold. 

Etter utkastets første ledd er det satt som vil
kår for rett til pensjon at den gjenlevende er 
medlem i trygden. Dette innebærer at det også 
skal ytes pensjon til personer som oppholder seg 
i utlandet, så lenge de fortsatt er medlemmer i 
trygden. 

Medlemmer· som er på ferie i utlandet en tid, 
vil fortsatt ha rett til pensjon. I dag må pensjo
nister som er på · ferie i utlandet i prinsippet 
søke dispensasjon fra oppholdsvilkåret. Men det 
gjøres sjelden. Pensjonistene får likevel fortsatt 
pensjon under slike ferieopphold, da trygdeeta
ten ikke er klar over at de oppholder seg i utlan
det. Utvalgets forslag innebærer derfor ingen 
vesentlige endringer i praksis. 

Pensjon til medlemmer under utenlandsopp-, 
hold skal etter utvalgets forslag beregnes etter 
vanlige regler. 

Etter utkastets andre ledd skal vilkåret om 
fortsatt medlemskaplikevel ikke gjelde hvis den 
avdøde eller den gjenlevende har hatt minst 20 
års medlemskap, eller hvis den avdøde hadde 
minst tre poengår. Etter forskriftenes § 5 nr. 1 
bokstav b har den gjenlevende rett til grunn
pensjon beregnet etter faktisk botid for enten 
den avdøde eller den gjenlevende dersom boti
den er mellom 10 og 20 år. Bakgrunnen for for
slaget er at det her dreier seg om små ytelser, og 
et synspunkt om at en først og fremst skal ta seg 
av gjenlevende som er medlemmer i trygden. 
Forslaget er ellers i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets§ 11-4 Ekteskapets varighet - barn 
Det er et vilkår for rett til pensjon at den gjen

levende 
a) var gift med den avdøde i minst 10 år, 
b) var gift med den avdøde i minst 5 år, og var 

over 40 år ved dødsfallet, 
c) har eller har hatt barn med sin avdøde ekte

felle, eller 
d) hadde omsorgen for den avdødes barn på 

dødsfallstidspunktet. Ekteskapet og omsor
gen for barnet etter dødsfallet må til sammen 
ha vart i minst 5 år. 

Merknader 
Med unntak av endringsforslaget i bokstavene 

a og b om ekteskapets varighet svarer utkastet 
til lovens § 10-5 nr. 1. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 10-5 nr. 1 lyder: 

«Gjenlevende ektefelle har rett til J,?ensjon 
dersom ekteskapet har vart i minst 5 ar eller 
gjenlevende har eller har hatt barn med avdøde. 

Gjenlevende ektefelle som på tidspunktet for 
ektefellens død har omsorg for avdødes barn el
ler adoptivbarn, har rett til pensjon dersom ek
teskapet og omsorgen for avdødes barn etter 
dødsfallet har vart i til sammen minst fem år. 
Som omsorgsperiode regnes bare tidsrom før 
barnet fyller f8 år.» 

Vilkåret om minst fem års ekteskap er abso
lutt, unntatt når dødsfallet er en følge av yrkes
skade, se lovens§ 11-9 nr. 1. Det er ikke adgang 
til å fravike vilkåret selv om det mangler meget 
kort tid på at ekteskapet har vart i fem år. Se 
Trygderettens kjennelse av 4. mars 1971, publ. 
nr. 10/2. Her manglet det bare noen få dager på 
at ekteskapet hadde vart i fem år. 

Ved fastsettingen av ekteskapets varighet er · 
det bare det ekteskapet som opphørte ved det 
aktuelle dødsfallet, som legges til grunn. At den 
gjenlevende også har vært gift med den avdøde 
eller med andre i tidligere ekteskap, er uten be
tydning i forhold til femårsregelen. 

Hvis den gjenlevende ektefellen har eller har 
hatt barn med den avdøde, har den gjenlevende 
rett til pensjon selv om ekteskapets varighet var 
kortere enn fem år. Dette gjelder uten hensyn til 
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om den gjenlevende ektefellen har omsorgen for 
barn etter dødsfallet. Det er således uten betyd
ning at «barnet» har nådd myndighetsalderen. 
Dessuten har den gjenlevende rett til pensjon 
selv om barnet er avgått ved døden, eller om det 
er født før ekteskapet ble inngått. 

Det må dokumenteres ved fødselsattest at den 
gjenlevende ektefellen og den avdøde er barnets 
foreldre. Hvis barnet er født i løpet av det tids
rommet moren er gift, regnes hennes ektefelle 
som barnets far med mindre det ved dom eller 
annen avgjørelse er fastsatt at ektemannen ikke 
er faren. Blir barnet født etter at ektemannen er 
død, skal han regnes som far dersom moren kan 
ha blitt med barn før han døde. Er barnet født 
før ekteskapet ble inngått, må det være fastslått 
at ektemannen er .barnets far. Se lov av 8. april 
1981 om barn og foreldre, kapittel 2. 

Hvis den gjenlevende ektefellen har eller har 
hatt barn med den avdøde, har den gjenlevende 
rett til pensjon uten hensyn til ekteskapets va
righet. Det samme gjelder hvis den gjenlevende 
ektefellen ved dødsfallet har omsorg for den av
dødes barn eller adoptivbarn. I det sistnevnte 
tilfellet må ekteskapet enten alene eller sammen 
med omsorgsperioden etter dødsfallet og før 
barnet fyller 18 år, ha vart i minst fem år. Dette 
kan føre til at en gjenlevende som på grunn av 
ekteskapets varighet ikke får rett til etterlatte
pensjon ved dødsfallet, kan få rett til slik pen
sjon flere år etter dødsfallet. 

For at det skal kunne yte pensjon på det sist
nevnte grunnlag, må den gjenlevende dokumen
tere at barnet er den avdødes barn. Dessuten må 
det være godtgjort at den gjenlevende har om
sorgen for barnet. Men det er ikke noe vilkår at 
omsorgen for barnet fører til at den gjenlevende 
ikke kan ta seg arbeid. Det er altså ikke noe vil
kår at det er årsakssammenheng mellom om
sorgsforholdet og den gjenlevendes ervervsmes
sige situasjon. Dette er det motsatte prinsipp av 
det som gjelder for rett til overgangsstønad etter 
den gjeldende lovs § 10-4 og utkastets § 8-5. 

Det er tilstrekkelig at det foreligger et faktisk 
omsorgsforhold i den forstand at den gjenlev
ende ektefellen tar hånd om barnet både når det 
gjelder tilsyn og når det gjelder økonomiske for
hold. Har barnet nådd myndighetsalderen (18 
år) · på dødsfallstidspunktet, kan det ikke gis 
pensjon på grunnlag av barn. Dersom ved
kommende mottar pensjon, opphører likevel 
ikke pensjonsretten ved a.t barnet når myndig
hetsalderen eller dør. Det er på det rene at alle 
de alternativene som er omtalt i utkastet her er 
inngangsvilkår, da det er tilstrekkelig at vilkå
rene blir oppfylt en gang. 

· Dersom den gjenlevende har barn på døds
fallstidspunktet, har han eller hun rett til pen- · 
sjon også etter at barnet flytter hjemmefra, Vil
kårene i loven indikerer hvor fast ekteskapet må 
være for at det skal kunne gis pensjon. 

Utvalgets forslag 
I utkastets bokstav a har utvalget foreslått en 

endring i forhold til gjeldende rett om at ekte
skapet må ha vart i minst 5 år. Utvalget mener 
at et så kortvarig og barnløst ekteskap ikke kan 
sies å ha påvirket den gjenlevendes inntekts
muligheter i nevneverdig grad. Utvalget foreslår 
derfor at varighetskravet blir skjerpet til 10 år. 
Enkelte av utvalgets medlemmer er imidlertid i 
tvil om kravet til ekteskapets varighet bør 
skjerpes. Disse medlemmene legger særlig vekt 
på det vanskelige arbeidsmarked for kvinner i 
dag. Men også disse medlemmene er enige i at 
etterlattepensjonsordningen på lengre sikt må 
innskrenkes, og etter hvert avskaffes. 

I utkastets bokstav b foreslår utvalget at kra
vet om 5 års varighet opprettholdes i tilfeller 
der den gjenlevende var fylt 40 år på dødsfalls
tidspunktet. 

Utkastets bokstaver c og d gjelder tilfeller der 
det er barn i bildet. Utvalget har også vært i tvil 
når det gjelder barn som grunnlag for etterlatte
pensjon. Spørsmålet er om det skal være til
strekkelig for rett til pensjon at den gjenlevende 
har hatt barn med den avdøde, eller at den gjen
levende har den avdødes barn boende hos seg. I 
disse tilfellene kan det for eksempel settes en 
aldersgrense for barnet. Dersom barnet nærmer 
seg 18 år, er barnet ikke lenger noe hinder for 
at den gjenlevende kan skaffe seg arbeidsinn
tekt. Vi viser til at overgangsstønad til enslig 
mor eller far i utgangspunktet bare ytes til bar
net går ut av tredje skoleår. Vilkårene for rett til 
etterlattepensjon har imidlertid alltid vært 
svært liberale. Og da personer som ikke har 
barn, har rett til pensjon bare på grunnlag av 
ekteskapets varighet, er det rimelig også å yte 
pensjon til pe:rsoner som har store og voksne 
barn, Disse personene har jo vanligvis også hatt 
omsorg for barn i en lang periode, og et langt 
samliv med den avdøde. Utvalget er derfor kom
met til at gjeldende .rett bør opprettholdes. 

Utkastets§ 11-5 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av grunn

beløpet. 
Full grunnpensjon etter første ledd ytes der

som den gjenlevende ektefellen har minst 40 års 
trygdetid (se§ 3-14). Er trygdetiden kortere, blir 
grunnpensjonen tilsvarende mindre. 

Tiden fram til den gjenlevende fyller 67 år, 
skal regnes med i trygdetiden hvis den gjenlev
ende var medlem i trygden da ektefellen døde. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av den 
avdødes trygdetid dersom den er lengre enn den 
gjenlevendes trygdetid. Tiden fram til den av
døde ville ha fylt 67 år, skal regnes med i tryg
detiden hvis den avdøde var medlem i trygden 
da han eller hun døde. 

Når den gjenlevende har rett til tilleggspen
sjon, ytes det grunnpensjon etter en trygdetid 
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som svarer til minst det antall poengår som til
leggspensjonen er beregnet etter. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i tryg
den, får full grunnpensjon uten hensyn til be
stemmelsene om trygdetid. 

Merknader 
Bestemmelsene svarer til den del av den gjeld

ende lovs § 10-5 nr. 2 som gjelder grunnpensjo
nen. 

Utvalget har foreslått generelle bestemmelser 
om beregning av grunnpensjon i definisjonska
pitlet, se utkastets § 3-15. Men u,tvalget har li
kevel funnet det hensiktsmessig å ta inn hoved
reglene om grunnpensjon i de enkelte stønads
kapitlene. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 2 lyder: 

«Full pensjon består av en grunnpensjon som 
svarer til grunnbeløpet, tillagt 55 pst. av den til
leggspensJon som avdøde ville fått dersom av
døde på tidspunktet for dødsfallet var blitt be
rettiget til full uførepensjon, eventuelt 55 pst. av 
den tilleggspensjon avdøde var berettiget til 

- som uførepensjonist regnet etter full uførhet el
ler som alderspensjonist. 

Hvis avdøde på &runn av trygdetidens lengde 
ville ha fått eller hadde redusert grunnpensjon, 
jf. § 7-2 nr. 3, reduseres gjenlevendes grunnpen
sjon tilsvarende, dog sHk at gjenlevendes egen 
trygdetid regnet fram til fylte 67 år legges til 
grunn hvis cfen er lenger.» 

I § 10-5 nr. 2 slås det innledningsvis fast at 
grunnpensjonen· svarer til grunnbeløpet. Dette 
gjelder imidlertid bare dersom enten den gjen
levende eller den avdøde ville fått minst 40 års 
trygdetid ved fylte 67 år. Dette følger av§ 10-5 
nr. 2 andre ledd der det går fram at grunnpen
sjonen beregnes på grunnlag av den avdødes 
faktiske og framtidige trygdetid. Hvis den gjen
levendes egen trygdetid regnet fram til fylte 67 
år er lengst, legges den til grunn for beregnin
gen. 

Det går ikke direkte fram av lovteksten at det 
også beregnes framtidig trygdetid for den av
døde. Sett i sammenheng med§ 10-5 nr. 2 første 
ledd, der dødsfallstidspunktet likestilles med 
uføretidspunktet, er det en naturlig tolkning at 
dette gjøres. Rettigheter etter den avdøde blir 
beregnet 'som om den avdøde var ufør. Det er 
imidlertid ikke noe vilkår at avdøde på døds
fallstidspunktet faktisk ville hatt rett. til uføre
pensjon dersom han eller hun var blitt ufør. Det 
kreves med andre ord ikke at den avdøde ville 
fylt inngangsvilkårene i den gjeldende lovs§ 8-1 
om forutgående trygdetid og opphold i Norge. 
Den gjenlevende «arver» den avdødes trygdetid 
selv om den avdøde på dødsfallstidspunktet 
ikke ville fått utbetalt pensjon som ufør. 

Det er ikke adgang til å kombinere den avdø
des og den gjenlevendes trygdetid. 

Folketrygdloven § 7-2 nr. 3 andre ledd som 
også gjelder gjenlevende, har bestemmelser om 
grunnpensjon til flyktninger. Bestemmelsen ly
der: 

«Hvis særlige grunner gjør det rimelig, kan 
utenlandsk flyktning som er bosatt i riket, til
stås inntil full grunnpensjon uten hensyn til be
stemmelsene om trygdetid i første ledd og i nr. 
1. Departementet gir nærmere forskrifter og 
kan herunder bestemme at det samme skal 
gjelde norsk statsborger som kan anses å stå i 
lignende stilling som utenlandsk flyktning.» 

I to kjennelser fra 1981 har Trygderetten ut
talt at det er lite aktuelt med behovsprøving når 
det gjelder grunnpensjon til flyktninger. Dette 
har ført til at flyktninger nå alltid . får full 
grunnpensjon. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd slås det fast at full 

grunnpensjon slik som i dag utgjør 100 prosent 
av grunnbeløpet. Se lovens § 10-5 nr. 2 første 
ledd. ' 

I utkastets andre ledd foreslår utvalget at 
pensjon til gjenlevende ektefelle i utgangspunk
tet skal beregnes på grunnlag av den gjenleven
des trygdetid. I loven i dag er det tatt utgangs
punkt i den avdødes trygdetid. 

Utkastets tredje ledd gjelder den gjenlevendes 
framtidige trygdetid, som skal regnes med etter 
utkastets § 3-14 fjerde ledd bokstav d. I utkas
tets § 11-5 tredje ledd har utvalget presisert at 
den gjenlevende får medregnet sin trygdetid 
fram til fylte 67 år bare dersom vedkommende 
var medlem i trygden på dødsfallstidspunktet. 
Den gjeldende bestemmelse om beregning av 
framtidig trygdetid står i lovens § 8-4 nr. 2. Det 
gjelder ingen nærmere vilkår for å få medregnet 
framtidig trygdetid. På grunn av inngangsvilkå
rene om forutgående trygdetid og opphold i 
Norge i lovens § 8-1 med tilhørende forskrifter, 
vil imidlertid uførepensjonister alltid ha en til
knytning til Norge. Pensjon på grunnlag av 
framtidig trygdetid utbetales i utlandet bare til 
person som har minst 20 års faktisk trygdetid. 
Med hensyn til etterlattepensjon er det tilstrek
kelig at den avdøde hadde denne tilknytningen. 
Etter de gjeldende regler vil en enke som aldri 
har bodd i Norge, men som kommer hit etter 
dødsfallet, få medregnet framtidig trygdetid på 
eget grunnlag. Reiser hun senere til utlandet, 
kan hun få med seg hele grunnpensjonen hvis 
den avdøde ektefellen fylte vilkåret om 20 års 
trygdetid. Utvalget foreslår på denne bakgrunn 
at den gjenlevende må ha en viss tilknytning til 
Norge for å få godskrevet mer enn sin egen fak
tiske trygdetid. Det er flere mulige alternativer 
når det gjelder hvilken tilknytning som skal 
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kreves. I utgangspunktet er det en forutsetning 
for å få utbetalt pensjon på grunnlag av framti
dig trygdetid at vedkommende er medlem i 
trygden. Denne forutsetningen gjenspeiles i at 
etter de gjeldende regler må vedkommende ha 
20 års medlemskap i trygden for å få utbetalt 
grunnpensjon beregnet etter framtidig trygdetid 
i utlandet. Utvalget har derfor ansett det natur
lig å legge vekt på medlemskap da stønadstilfel
let inntraff. 

Av utkastets fjerde ledd går det fram at den 
avdødes trygdetid skal legges til grunn dersom 
den er lengst. Det er foreslått at framtidig tryg
detid skal medregnes bare hvis den avdøde var 
medlem i trygden på dødsfallstidspunktet. I dag 
kreves det ikke at den avdøde faktisk ville 
kunne fått utbetalt en pensjon som ufør på 
dødsfallstidspunktet. Den gjenlevende «arver» 
dermed rettigheter etter den avdøde, som den 
avdøde selv ikke ville fått. Når den gjenlevende 
selv fyller inngangsvilkårene og den avdøde 
ikke gjorde dette på dødsfallstidspunktet, er det 
lite rimelig å beregne pensjonen på grunnlag av 
en framtidig trygdetid som den avdøde ikke 
ville fått. 

Etter utkastets femte ledd har en gjenlevende 
ektefelle som har rett til tilleggspensjon, rett til 
grunnpensjon på grunnlag av minst det antall 

· poengår som tilleggspensjonen er beregnet etter. 
Dette følger av utkastets§ 3-14 tredje ledd, men 
er av informasjonshensyn også tatt med her. 
Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets sjette ledd er i samsvar med gjeld
ende rett, og gjelder pensjon til flyktninger og 
personer som er i en lignende stilling. Slike per
soner kan få full grunnpensjon selv om de ikke 
har full trygdetid. 

Utvalget har foreslått en egen . bestemmelse 
om flyktninger i definisjonskapitlet, se utkas
tets§ 3-21. Bestemmelsen angir hvem som faller 
inn under begrepet flyktning, og hvem som like
stilles med flyktning. Utvalget mener at «flykt
ning» kan brukes som en fellesbetegnelse. Vi vi
ser til merknadene til utkastets § 3-21. 

Utkastets§ 11-6 Tilleggspensjon 
En gjenlevende ektefelle har rett til tilleggs

pensjon dersom den avdøde ektefellen hadde 
minst tre poengår (se § 3-13). 

Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent av grunn
beløpet multiplisert med 55 prosent av det slutt
poengtallet (se § 3-12) som er fastsatt for den 
avdøde. Dersom det ikke er fastsatt sluttpoeng
tall for den avdøde, skal sluttpoengtallet fastset
tes som om den avdøde på dødsfallstidspunktet 
hadde fått rett til uførepensjon eller alderspen
sjon. 

Full. tilleggspensjon ytes dersom den avdøde 
hadde minst 40 poengår. Dersom den avdøde 

hadde færre poengår, blir tilleggspensjonen til
svarende mindre. 

Hvis den avdøde var født før 1937, gjelder det 
særlige bestemmelser. Se § 3-16 femte til sju
ende ledd. 

Merknader 
Bestemmelsene svarer til den del av folke

trygdloven § 10-5 nr. 2 første ledd som gjelder 
tilleggspensjonen. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsen om tilleggspensjon til etterlat

tepensjon i lovens § 10-5 nr. 2 første ledd lyder 
som følger: 

«Full pensjon består av grunnpensjon som 
svarer til grunnbeløpet, tillagt 55 pst. av den til
leggspenSJOn som avdøde ville fått dersom av
døde på tidspunktet for dødsfallet var blitt be
rettiget til full uførepensjon, eventuelt 55 pst. av 
den tilleggspensjon avdøde var berettiget til 
som uførepensjonist regnet etter full uførhet el
ler som alderspensjonist.» 

Etter lovens ordlyd skal tilleggspensjonen til 
etterlattepensjon utgjøre 55 prosent av den til
leggspensjon som den avdøde ville fått dersom 
vedkommende på tidspunktet for dødsfallet 
ville fått rett til uførepensjon etter en uføregrad 
på 100 prosent. Ved beregningen av pensjonen 
skal både faktisk opptjente pensjonspoeng og 
fremtidige pensjonspoeng tas med. Dersom den 
avdøde ved dødsfallet var uførepensjonist eller 
alderspensjonist, utgjør den gjenlevendes til
leggspensjon 55 prosent av den avdødes ugra
derte tilleggspensjon. Etterlattepensjonen blir 
oppjustert i takt med reguleringen av grunnbe
løpet. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd må den avdøde ha 

hatt minst tre poengår for at den gjenlevende 
skal få rett til tilleggspensjon. År med framti
dige poeng regnes med. Bestemmelsen svarer til 
gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd gjelder utregningen av 
tilleggspensjonen for gjenlevende ektefelle, se 
lovens § 10-5 nr. 2 første ledd. Bestemmelsen 
svarer til gjeldende rett, men er noe omformu
lert. Det er viktig at man kan lese direkte ut av 
lovteksten hvordan tilleggspensjonen beregnes. 

Av utkastets tredje ledd går det fram at den 
avdøde må ha hatt minst 40 poengår, dvs. år 
med pensjonspoeng, for at den gjenlevende skal 
få full tilleggspensjon. Både opptjente og fram
tidige pensjonspoeng regnes med. Færre poen
går gir tilsvarende mindre tilleggspensjon. Be
stemmelsen svarer til gjeldende rett. 

I utkastets fjerde ledd er det vist til at det 
gjelder særlige regler når den avdøde var født 
før 1937, de såkalte regler om overkompensa-
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sjon. Bestemmelser om dette er tatt inn i utkas
tets § 3-16 femte til sjuende ledd. 

Utkastets§ 11-7 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter 
§ 11-5. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 40 
års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, 
blir særtillegget tilsvarende mindre. Bestemmel
sene i § 11-5 tredje og fjerde ledd gjelder tilsva
rende. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter § 11-6. 

Merknader 
Bestemmelsene er i samsvar med lov om sær

tillegg til ytelser fra folketrygden § 1 bokstav c 
og § 2 første ledd første punktum, § 2 andre 
ledd og§ 3. 

Gjeldende rett 
Særtilleggsloven § 1 lyder: 

«Særtillegg ytes til personer som oppebærer 
ytelser etter lov om folketrygd i form av: 
a) alderspensjon, 
b) uførepensjon etter kapittel 8, 
c) overgangsstønad og pensjon til gjenlevende 

ektefeller etter §§ 10-4 og 10-5, Jfr. § 10-6, 
overgangsstønad og pensjon til ugift person 
etter § 10-9, pensjon til foreldreløst barn et
ter ~ 10-11 nr. 2 tredje ledd første punktum, 
jfr. rjerde ledd, og overgangsstønad til ugift, 
skilt eller separert mor eller far etter§ 12-3.» 

Bestemmelsens bokstav c hjemler rett til sær
tillegg når den gjenlevende har rett til etterlat
tepensjon. 

I likhet med grunnpensjonen er særtillegget 
en såkalt grunnytelse, og fastsettes uavhengig 
av tidligere inntekt. Særtillegget beregnes etter 
samme trygdetid som grunnpensjonen er bereg
net etter. Hvis den gjenlevendes trygdetid reg
net fram til 67 år er lengst, skal følgelig grunn
pensjon og særtillegg beregnes på grunnlag av 
denne trygdetiden. Men den avdødes faktiske og 
framtidige trygdetid kan legges til grunn der
som det gir gunstigst resultat. Dette følger av 

• særtilleggsloven § 2 andre ledd, som lyder: 

«Er grunnpensjonen satt ned som følge av at 
trygdetiden er kortere enn 40 år, skal særtilleg
get settes ned forholdsmessig.» 

Særtilleggets størrelse fastsettes av Stortinget . 
i prosent av folketrygdens grunnbeløp, se sær
tilleggsloven § 2 første ledd. 

Særtillegget faller bort i den utstrekning det 
ytes tilleggspensjon. Dette følger av særtilleggs
loven§ 3, som lyder: 

«Særtillegg faller bort i den utstrekning det ytes 
tilleggspensjon og ventetillegg til tilfeggspen
sjon fra folketrygden.» 

Om reduksjon av pensjon til gjenlevende ekte
felle på grunn av arbeidsinntekt, se merknadene 
til utkastets § 11-8. 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets før ste ledd er det et vilkår for 

rett til særtillegg at vedkommende har rett til 
grunnpensjon. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd har bestemmelser om at 
40 års trygdetid er en forutsetning for fullt sær
tillegg, og at kortere trygdetid fører til at særtil
legget blir tilsvarende mindre. I siste punktum 
er det vist til utkastets § 11-5 tredje og fjerde 
ledd, som gjelder beregning av trygdetid. For
slaget er i samsvar med gjeldende rett, se særtil
leggsloven§ 2 og merknadene ovenfor. 

Utkastets tredje ledd er i samsvar med særtil
leggsloven § 2 første ledd første punktum, der 
det er bestemt at særtilleggets størrelse fastset
tes av Stortinget. 

Utkastets fjerde ledd inneholder en bestem
melse om at særtillegget faller bort i den ut
strekning det ytes tilleggspensjon. Bestemmel
sen svarer til gjeldende rett, se særtilleggsloven 
§ 3. 

Utkastets§ 11-8 Arbeidsinntekt m.m. 
Pensjonen til gjenlevende ektefelle reduseres 

på grunnlag av arbeidsinntekt som den gjenlev
ende har eller kan forventes å få. Ved fastsetting 
av forventet inntekt legges det vekt på alder, 
evner, utdanning, yrkesbakgrunn, arbeidsmulig
heter på hjemstedet, og arbeidsmuligheter på 
andre steder der det er rimelig at vedkommende 
tar arbeid. Det legges også vekt på eventuelle 
barns tilsynsbehov. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til livs
opphold etter kapitlene 4, 5 og 6. 

Pensjonen skal ikke reduseres hvis den fak
tiske eller forventede arbeidsinntekten på årsba
sis er mindre enn halvparten av grunnbeløpet. 
Pensjonen reduseres med 40 prosent av inntekt 
over halvparten av grunnbeløpet. 

Merknader · 
Bestemmelser om reduksjon av pensjon til 

gjenlevende ektefelle på grunn av forventet ar
beidsinntekt står i folketrygdloven § 10-5 nr. 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 3 lyder: 

«Pensjon som nevnt i nr. 2 ytes til gjenlevende 
e_ktefelle som ut fra _alder og ervervsevne, fore
liggende ervervsmuligheter o~ omstendighetene 
for øvrig ikke kan ventes å fa en årlig ervervs
inntekt som overstiger 50 pst. av grunnbeløpet. 
Hvis den forventecfe ervervsinnteKt overstiger 
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50 pst. av grunnbeløpet, skal pensjonen utgjøre 
forskjellen mellom full pensjon og 40 pst. av den 
overskytende inntekt. Som ervervsinntekt reg
nes i denne forbindelse også sykepenger etter 
kapittel 3 og fødselspenger etter § 3-21 nr. 1-5. 

Bestemme1sen i § 8-5 tredje ledd, får tilsva
rende anvendelse.» 

Reduksjonsbestemmelsene gjelder for grunn
pensjon og tilleggspensjon. Særtillegget reduse- · 
res etter regler som er mindre gunstige. Vi viser 
til "forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
den 3Q. desember 1969 med hjemmel i særtil
leggsloven § 2 siste ledd. Disse forskriftene er 
nærmere omtalt i utkastets kapittel 8 om over
gangsstønad til enslige forsørgere, se merkna
dene til utkastets § 8-7. 

Ifølge lovens § 10-5 nr. 3 er det et vilkår for 
rett til full pensjon at det «ut fra alder og er
vervsevne, foreliggende ervervsmuligheter og 
omstendighetene for øvrig ikke kan ventes» at 
den gjenlevende ektefellen får en årlig ervervs
inntekt som overstiger 50 prosent av grunnbelø
pet. Dersom inntekten overstiger dette beløpet, 
skal pensjonen utgjøre forskjellen mellom full 
pensjon og 40 prosent av den overskytende inn
tekt. Utgangspunktet er her brutto arbeidsinn
tekt før skatt er trukket fra. 

Utvalget har brukt betegnelsen «arbeidsinn
tekt» i stedet for «ervervsinntekt», men uttryk
ket har samme innhold. Med ervervsinntekt me
nes inntekt som resultat av arbeidsinnsats. Inn
tekten kan man ha enten som arbeidstaker, som 
oppdragstaker eller som selvstendig nærings
drivende. Enhver inntekt som framstår som ve
derlag for arbeid regnes med, selv om vederlaget 
betegnes som for eksempel tantieme, provisjon 
eller honorar. Også verdien av naturalinntekt 
eller arbeid uten noen form for betaling kan set
tes som forventet ervervsinntekt. Forventet er
vervsinntekt fastsettes da etter hva som er van
lig betaling for slikt arbeid. Kapitalinntekt, 
pensjonsinntekt, underholdsbidrag og stønad 
etter lov om sosial omsorg er ikke ervervsinn
tekt. 

Forholdet mellom etterlattepensjon etter lo
vens kapittel 10 og dagpenger under arbeidslø
yse etter kapittel 4 reguleres i forskrifter gitt av 
Kommunal- og arbeidsdepartementet den 12. · 
juni 1973 med hjemmel i folketrygdloven § 4-2 
nr. 3 første ledd bokstavene i og k. Etter for
skriftenes § 2 har den som mottar uredusert 
pensjon, ikke rett til dagpenger. Ytes det redu
sert pensjon, skal stønaden samordnes etter § 4 
i forskriftene. Dagpenger kan da ytes med et 
beløp som svarer til reduksjonen av stønaden. 
Samlet ytelse skal likevel ikke utgjøre mindre 
enn fulle dagpenger. De samlede ytelser kan et
ter denne bestemmelsen bli høyere enn uredu
sert pensjon. 

Etter gjeldende rett skal det fastsettes en årlig 
forventet ervervsinntekt. I praksis gjøres det 
ved at det tas utgangspunkt i den faktiske må
nedsinntekt som den gjenlevende har. Denne 
inntekten multipliseres med 12 slik at en får 
årsinntekten. 

I tilfeller der det klart må legges til grunn at 
den trygdede bare skal arbeide i et begrenset og 
kortere tidsrom, settes «forventet ervervsinn
tekt» til den arbeidsinntekt som det kan påreg
nes at den trygdede vil få i den aktuelle perio
den. Dersom denne inntekten ikke kommer til å 
overstige halvparten av grunnbeløpet, foretas 
det ingen reduksjon i pensjonen. 

Forutsetningen for uredusert pensjon er at 
vedkommende på årsbasis ikke kan forventes å 
få inntekt over 50 prosent av grunnbeløpet. Det 
er ikke adgang til å tjene et beløp tilsvarende 
fribeløpet før stønaden reduseres. Se Rikstryg
deverkets rundskriv Kom 10 - 00, side 47. 

Dersom den gjenlevende ikke har arbeidsinn
tekt, skal det etter gjeldende rett fastsettes en 
forventet eller hypotetisk ervervsinntekt. Det er 
når vedkommendes individuelle. forutsetninger 
og arbeidsmuligheter tilsier at vedkommende 
burde kunne ta seg arbeid eller tjene mer enn 
det han eller hun faktisk gjør. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd slås det fast at pensjo

nen skal reduseres på grunnlag av arbeidsinn
tekt som den gjenlevende har eller kan forventes 
å få. Dessuten nevnes det en del momenter som 
det skal legges vekt på ved vurderingen av hvor 
stor inntekt den gjenlevende burde ha. Oppreg
ningen er ikke ment å være uttømmende. For
slaget svarer stort sett til gjeldende rett. 
. Etter utkastets andre ledd skal sykepenger, 

fødselspenger o.l. og dagpenger under arbeids
løshet likestilles med arbeidsinntekt. Vi antar at 
det er denne samordningsmåten som i dag van
ligvis benyttes i praksis. Forslaget vil derfor 
ikke føre til dårligere resultater for pensjonister 
eller til merutgifter for trygden. 

Utkastets tredje ledd inneholder selve reduk,
sjonsbestemmelsen. Det er gjort visse materielle 
endringer. 

Utvalget foreslår at pensjonen ikke skal redu
seres dersom den forventede arbeidsinntekt på 
årsbasis er mindre enn halvparten av grunnbe
løpet. Forslaget svarer her til gjeldende rett. 

Pensjonen skal reduseres med 40 prosent, sli),{ 
som i den gjeldende lov. Denne prosentsatsen 
skal anvendes på den samlede etterlattepensjo
nen. I dag gjelder det forskjellige reduksjons
regler for tilleggspensjon og særtillegg. Særtil
legget reduseres etter strengere regler enn til
leggspensjonen. Reduksjonsreglene for tilleggs
pensjon er de samme som for grunnpensjon. 
Forskjellen på de to reduksjonsmåtene er omtalt 
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i merknadene til utkastets § 8-7, som gjelder 
overgangsstønad til enslig mor eller far. Utval
get mener at forslaget om å ha samme redu
sjonsprosent for alle pensjonskomponentene vil 
gi en klarere sosial profil. Det virker urimelig at 
personer som bare har rett til særtillegget i til
legg til grunnpensjonen, skal ha en betydelig 
hardere reduksjon av sin pensjon på grunn av 
arbeidsinntekt enn personer som også har rett 
til tilleggspensjon. 

Etter lovens § 10-5 nr. 3 andre ledd får § 8-5 
tredje ledd tilsvarende anvendelse. Dette inne
bærer at den fastsatte «forventede ervervsinn
tekt» skal endres hvis arbeidsinntekten endres 
vesentlig. 

I praksis anses arbeidsinntekten for å være 
endret vesentlig når den fraviker den registrerte 
«forventede ervervsinntekt» med minst 10 pro
sent. Den fastsatte forventede ervervsinntekt 
kan endres uten nærmere vurdering når ar
beidsinntekten er steget. Hvis arbeidsinntekten 
er blitt mindre enn forutsatt, må det vurderes 
om det er en rimelig grunn til at arbeidsinntek
ten er redusert. 

Utvalget mener at bestemmelsen i lovens 
§ 8-5 tredje ledd er en generell saksbehand
lingsregel, og har tatt den inn i utkastets kapit
tel 20 om saksbehandling. Vi viser til utkastets 
§ 20-6. 

Utkastets§ 11-9 Bortfall av pensjon og ny rett 
til pensjon 

En gjenlevende ektefelles rett til pensjon fal
ler bort 
a) når vedkommende fyller 67 år, 
b) i tidsrom da den gjenlevende mottar avtale

festet pensjon med statstilskott, 
c) når den gjenlevende ektefellen gifter seg 

igjen. 
Blir det nye ekteskapet oppløst ved skilsmisse 

før det er gått to år, får den gjenlevende igjen 
rett til pensjon. 
· Dør den nye ektefellen, får den gjenlevende 

rett til pensjon etter ham eller henne uten hen
syn til varigheten av ekteskapet. 

Merknader 
Bestemmelser om bortfall av pensjon ved fylte 

67 år og inngåelse av ekteskap står i dag i folke
trygdloven §§ 10-8 og 10-10. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-10 lyder: 

«Ytelser etter kapitlet her til gjenlevende ek
tefelle, skilt ektefelle og ugift person som nevnt 
i § 10-9, faller bort når vedkommende fyller 67 
år eller får rett til uførepensjon eller attførings
penger i ventetid før uførepensjon kan tilstås. 

Pensjon eller overgangsstønad etter kapitlet 
her kan ikke ytes for tidsrom hvori vedkom
mende får avtalefestet pensjon med statstil
skott.» 

At etterlattepensjon faller bort ved fylte 67 år, 
følger både av § lQ..,10 og av § 10-1, der det går 
fram at 67 år er øvre aldersgrense for rett til et
terlattepensjon. 

De gjenlevende som har rett til alderspensjon, 
vil etter denne alderen få rett til alderspensjon 
med etterlattefordeler. Alderspensjonen bereg
nes da etter særlig gunstige regler. Se bestem
melsene om særlig gunstig pensjonsberegning 
for gjenlevende ektefelle i utkastets § 12-10 om 
alderspensjon til gjenlevende ektefelle. 

Etter andre. ledd ytes det ikke etterlattepen
sjon for tidsrom da det ytes avtalefestet pensjon 
med statstilskott. Den sistnevnte pensjonsytel
sen er ny fra 1. januar 1989. Den er ikke en fol
ketrygdytelse. I folketrygdloven er det likevel 
tatt inn bestemmelser som regulerer rett til ytel
ser fra folketrygden når den trygdede mottar 
avtalefestet pensjon. Se merknadene til kapittel 
12. 

De øvrige bestemmelsene om bortfall av pen
sjon til gjenlevende ektefelle står i lovens 
§ 10-8, som lyder: 

«Ytelser etter bestemmelsene i dette kapittel 
faller bort når gjenlevende ektefelle eller skilt 
ektefelle inngår nytt ekteskap. 

Dør den nye ektefellen, får vedkommende rett 
til pensjon etter siste ektefelle uten hensyn til 
varigheten av det siste ekteskap. 

Bhr det siste ekteskap o:i,:,pløst ved skilsmisse 
før det har vart i 2 år, ~enoppstår retten til 
ytelser :i,:,å grunnlag av forrige ell:teskap. 

Rett til ytelser etter annet eller tredje ledd fo
religger bare dersom vilkårene i li 10-5 nr. 1 var 
opprylt ved forrige ektefelles død.» 

I§ 10-8 første ledd er det bestemt at etterlat
tepensjon faller bort ved inngåelse av nytt ekte
skap. 

De følgende tre leddene inneholder særregler 
som gjelder retten til etterlattepensjon hvis det 
nye ekteskapet blir oppløst enten ved død eller 
ved skilsmisse. I visse tilfeller har den gjenlev
ende da rett til etterlattepensjon på grunnlag av 
enten det første eller det andre ekteskapet. Etter 
siste ledd er det en forutsetning at vilkårene i 
lovens § 10-5 nr. 1 var oppfylt da den forrige 
ektefellen døde. Det vil si at ekteskapet hadde 
vart i minst fem år, eller at den gjenlevende 
hadde eller hadde hatt barn med den avdøde, 
eller at den gjenlevende hadde omsorgen for den 
avdødes barn og ekteskapet og omsorgen etter 
dødsfallet til sammen har vart i minst fem år. 
Se ellers merknadene til utkastets § 11-4. 

Dersom vilkårene i lovens § 10-5 nr. 1 var 
oppfylt da den forrige ektefellen døde, og den 
siste ektefellen dør, får den gjenlevende rett til 
etterlattepensjon på grunnlag av det siste ekte
skapet uansett hvor lenge det har vart. Blir det 
siste ekteskapet oppløst ved skilsmisse innen to 
år, får den gjenlevende under samme forutset
ninger rett til etterlattepensjon på grunnlag av 
det forrige ekteskapet. 
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Utvalgets forslag 
Etter utkastets første ledd faller etterlatte

pensjonen til gjenlevende ektefelle bort når ved
kommende fyller 67 år og får rett til alderspen
sjon,i tidsrom da vedkommende mottar avtale
festet pensjon med statstilskott og ved gjengifte. 
Dette leddet svarer til lovens § 10-8 første ledd 
og delvis til lovens § 10-10. 

Etter den gjeldende lovs § 10-10 faller etter
lattepensjonen også bort når den gjenlevende 
får rett til uførepensjon eller attføringspenger i 
ventetid. Utvalget har kommet til at den tryg
dede bør kunne velge ytelse i disse tilfellene. Vi 
viser til utkastets § 7-14, 10-17 og 11-10. 

Utkastets andre ledd har en bestemmelse om 
at den gjenlevende får rett til pensjon igjen hvis 
det nye ekteskapet blir oppløst ved skilsmisse 
innen to år. Utvalget finner det ikke nødvendig 
å si uttrykkelig at pensjonsytelsene gis på 
grunnlag av det forrige ekteskapet, som ble 
oppløst ved dødsfall. Dette burde være selvsagt, 
siden det dreier seg om en etterlattepensjon. For 
øvrig svarer bestemmelsen til den gjeldende lovs 
§ 10-8 tredje ledd. 

Etter utkastets tredje ledd får den gjenlev
ende rett til pensjon på grunnlag av det siste 
ekteskapet dersom den siste ektefellen dør. Det 
gjelder uten hensyn til varigheten av det siste 
ekteskapet. Bestemmelsen svarer til lovens 
§ 10-8 andre ledd. 

I lovens § 10-8 fjerde ledd er det en bestem
melse om at vilkårene i folketrygdloven § 10-5 
nr. 1 måtte være oppfylt da den forrige ektefel
len døde, for at man skal få rett til etterlatte
pensjon etter paragrafens andre og tredje ledd. 
Slik forslaget er utformet, er denne bestemmel
sen overflødig, siden det er klart at den gjenlev
ende opprinnelig hadde etterlattepensjon på 
grunnlag av det forrige ekteskapet. Etter forsla
get er det dessuten situasjonen på dødsfallstids
punktet som avgjør om den gjenlevende har rett 
til etterlattepensjon, se utkastets § 11-2. 

Utkastets§ 11-10 Forholdet mellom pensjon til 
gjenlevende ektefelle og 
andre folketrygdytelser 

Dersom en gjenlevende ektefelle har rett til 
pensjon etter dette kapitlet, og samtidig fyller 
vilkårene for rett til en annen ytelse til livsopp
hold etter folketrygdloven som skal dekke 
samme inntektstap i samme tidsrom, kan han 
eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom pensjon til gjenlevende ektefelle og 
andre folketrygdytelser til livsopphold. 

Merknader 
Gjeldende rett 

I den gjeldende lovs kapittel 10 om pensjon til 
etterlatte er det få samordningsregler. I § 10-7 

er det en samordningsregel for dem som fyller 
vilkårene både for etterlattepensjon og for ufø
repensjon. Men det finnes en del samordnings
bestemmelser i de øvrige stønadskapitlene. 

Sykepenger etter lovens kapittel 3 
Etter folketrygdloven § 10-5 nr. 3 likestilles 

sykepenger med ervervsinntekt. Bestemmelsen 
er tatt inn i utvalgets forslag til § 11-8 andre 
ledd. 

Dagpenger etter lovens kapittel 4 
Den som mottar uredusert pensjon etter lo

vens kapittel 10, har etter de gjeldende bestem
melser ikke rett til dagpenger. Dette følger av 
§ 2 i forskrifter fastsatt av Kommunal- og ar
beidsdepartementet den 12. juli 1973 med hjem
mel i folketrygdloven § 4-2 nr. 3 første ledd 
bokstavene i og j. Ytes det redusert pensjon, 
skal ytelsene samordnes etter § 4 i forskriftene. · 

Blir en person som mottar redusert pensjon 
etter kapittel 10 arbeidsløs, vil det ofte være 
gunstigere for vedkommende å få uredusert 
pensjon. Det kan da ikke ytes dagpenger, se 
ovenfor. 

Utvalget har foreslått at dagpenger likestilles 
med sykepenger og behandles som forventet ar
beidsinntekt. Vi viser til utkastets § 11-8 andre 
ledd. 

Attføringspenger etter lovens kapittel 5 
Etter den gjeldende lovs § 5-6 bokstav b faller 

attføringspenger bort i den utstrekning ved
kommende mottar pensjon etter kapittel 10. I 
utkastets kapittel 7 er det foreslått at en skal 
kunne velge ytelse. 

Alderspensjon etter lovens kapittel 7 
Etter den gjeldende lovs § 7-4 nr. 1 og 2 ytes 

det alderspensjon med etterlattefordeler både 
når en person med etterlattepensjon går over på 
alderspensjon, og når en alderspensjonist blir 
etterlatt. 

Uførepensjon etter lovens kapittel 8 
Når den som har rett til etterlattepensjon, fyl

ler vilkårene for rett til uførepensjon, ytes det 
uførepensjon med etterlattefordeler etter den 
gjeldende lovs § 8-6 nr. 1. 

Får vedkommende rett til etterlattepensjon på 
et senere tidspunkt enn virkningstidspunktet 
for uførepensjon, gjelder også bestemmelsene. i 
lovens § 8-6. Det følger av lovens § 10-7. 

Overgangsstønad til enslig mor eller far 
Etter den gjeldende lovs § 12-4 første ledd 

faller retten til overgangsstønad til enslig for
sørger bort i den utstrekning vedkommende 
mottar etterlattepensjon. Se utvalgets merkna
der til utkastets § 8-9, som også gjelder forhol
det til andre ytelser til livsopphold. 
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Overgangsstønad til etterlatt familiepleier 
Det er ingen bestemmelser i dag om samord

ning av overgangsstønad til etterlatt familie
pleier og etterlattepensjon. For å få rett til over
gangsstønad til etterlatt familiepleier må ved
kommende være ugirt eller skilt, og må ha vært 
det i minst fem år som familiepleier. Det vil føl
gelig i disse tilfellene bare være aktuelt med et
terlattepensjon som skilt. Overgangsstønad til 
enslig familiepleier gis imidlertid etter en rime
lighetsvurdering. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd bestemmer at den som 

har rett til flere ytelser til livsopphold som skal 
dekke samme inntektstap i samme periode, skal 
kunne velge ytelse. Dette er den enkleste be
stemmelsen sett fra en lovteknisk synsvinkel. 
Men i praksis kan det være vanskelig å finne ut 
hva som er den gunstigste ytelsen. Det er ,også 
nødvendig å ta i betraktning skattereglene når 
en skal finne ut hva som er den gunstigste ytel
sen. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en full
makt for departementet til å gi forskrifter. I ste
det for åta inn en rekke bestemmelser om sam
ordning av etterlattepensjon med andre ytelser 
til livsopphold har utvalget funnet det hensikts
messig at ytelsene samordnes ved forskrifter. 

Utkastets§ 11-11 Pensjon til gjenlevende ekte-
felle under opphold i helse
institusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for 
pensjonister som er innlagt i en institusjon som 
går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om syke
hus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om psykisk 
helsevern. Departementet kan gi forskrifter om 
at bestemmelsene også skal gjelde for pensjonis
ter som er innlagt i andre institusjoner enn de 
som går inn under disse lovene. Departementet 
kan gjøre unntak for institusjoner som går inn 
under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleggel
sesmåneden og de to påfølgende månedene. Der
etter blir pensjonen redusert etter bestemmel
sene i§ 11-12. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike institu
sjoner som omfattes av paragrafen her og insti
tusjoner der pasienten etter lov betaler en del av 
oppholdsutgiftene selv, skal ses under ett. Med 
sammenhengende oppholdstid skal også forstås 
opphold som tar til før det er gått tre måneder 
etter utskrivingen fra en institusjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det pen
sjon etter lovens vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av etterlattepen

sjon til gjenlevende ektefelle under opphold i 

helseinstitusjon er i dag å finne i folketrygdlo
ven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9. Dertil kommer for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 5. 
juli 1982 med hjemmel i blant annet§ 7-9 nr. 6, 
§ 8-10 og§ 10-5 nr. 4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 10-5 nr. 4 lyder: 

_«Ti~ gjenlevende e~tefelle som er innlagt i in
stitusJon som nevnt 1 § 7-9 nr. 1, skal pensjonen 
fra og med den andre kalendermåned etter den 
måned da forpleiningen tok til, utgjøre 25 pst. 
av grunnbeløpet og 10 pst. av tilleggspensjonen 
etter nr. 2, jfr. nr. 3. Bestemmelsene 1 § 7-9 får 
for øvrig tilsvarende anvendelse. 

Departementet fastsetter nærmere forskrifter 
om ytelse av pensjonen.» 

Se merknader til utkastets §§ 10-18 og 12-14, 
der det er gjort rede for disse bestemmelsene. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til bestemmelsene i utkastets 

§§ 10-18 og 12-14. 

Utkastets§ 11-12 Beregning av pensjon under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert pensjon til gjenlevende ektefelle un
der opphold i institusjon utgjør 25 prosent av 
grunnbeløpet pluss lO prosent av tilleggspensjo
nen etter§ 11-6 og/eller 10 prosent av særtilleg
get etter§ 11-7. 

Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra om
regningstidspunktet, se § 11-11, et tillegg som 
svarer til barnepensjon etter§ 11-18. 

Dersom den gjenlevende etter innleggelsen 
fortsatt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at pensjonen ikke skal 
reduseres, eller at· den skal reduseres mindre 
enn nevnt i før ste ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke overstige pensjon til gjenlevende ekte
felle beregnet etter lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning av 
pensjon etter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av etterlattepen

sjon til gjenlevende ektefelle under opphold i 
helseinstitusjon er i dag å finne i folketrygdlo
ven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9. Dertil kommer for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 5. 
juli 1982 med hjemmel i blant annet§ 7-9 nr. 6, 
§ 8-10 og § 10-5 nr. 4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 4 lyder: 

_«Ti~ gjenlevende e½:tefelle som er innlagt i in
stitusJon som nevnt 1 § 79 nr. 1 skal _pensjonen 
fra og med den andre kalendermåned etter den 
måned da forpleiningen tok til, utgjøre 25 pst. 
av grunnbeløpet og 10 pst. av tiHeggspensjon~n 
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etter nr. 2, jfr. nr. 3. Bestemmelsene i § 7-9 får 
for øvrig tilsvarende anvendelse. 

Departementet fastsetter nærmere forskrifter 
om ytelse av pensjonen.» 

For øvrig viser vi til merknadene til utkastets 
§§ 10-19 og 12-15. 

Utvalgets forslag 
Utkastet har ingen bestemmelser om forsør

gelse av ektefelle. Bortsett fra dette svarer ut
kastet til tilsvarende bestemmelser i utkastets 
§§ 10-19 og 12-15. 

Utkastets§ 11-13 Pensjon til gjenlevende ekte
felle under opphold i fengsel 

Til en gjenlevende ektefelle som sitter i vare
tekt, soner straff eller er sikret i en av fengsels
vesenets anstalter, ytes det redusert pensjon et
ter bestemmelsene i§§ 11-11 og 11-12. 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av etterlattepen

sjon til gjenlevende ektefelle under opphold i en 
av fengselsvesenets anstalter er i dag å finne i 
folketrygdloven § 10-5 nr. 4, jf. § 7-9. Dertil 
kommer forskrifter fastsatt av Sosialdeparte
mentet den 5. juli 1972 med hjemmel i blant an
net § 10-5 nr. 4 og § 7-9 nr. 6. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-5 nr. 4 er gjengitt i 

merknadene til utkastets §§ 11-11 og 11-12 
Etter gjeldende rett reduseres etterlattepen

sjonen etter de vanlige regler for institusjons
opphold når pensjonisten soner straff eller er 
sikret i en av fengselsvesenets anstalter. Se 
merknadene til utkastets § 12-16. 

Etterlattepensjonen reduseres ikk:e når en 
person sitter i varetekt. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til utkastets§ 10-20, og vi vi

ser derfor til merknadene til den paragrafen. 

Il PENSJON TIL GJENLEVENDE SKILT 
PERSON 

Utkastets§ 11-14 Pensjon til gjenlevende skilt 
person 

En gjenlevende skilt person har rett til pen-
sjon dersom · 
a) vilkårene i§§ 11-2 og 11-3 er oppfylt, 
b) vedkommende ikke har giftet seg igjen, 
c) den tidligere ektefellen døde innen 5 år etter 

skilsmissen, og 
d) ekteskapet varte i minst 25 år, eller i minst 

15 år hvis ektefellene hadde barn sammen. 

Pensjonen beregnes etter bestemmelsene i 
§§ 11-5 til 11-8. 

Bestemmelsene i §§ 11-9 til 11-13 gjelder til
svarende. 

Merknader 
. Bestemmelsene svarer i hovedsak til folke- · 

trygdloven§ 10-6. 
Folketrygdloven§ 10-6 lyder: 

«Skilt ektefelle som ikke har inngått nytt ek
teskap før den tidligere ektefelles død, har rett 
til ytelser etter bestemmelsene i kapitlet her 
dersom dødsfallet finner sted innen 5 år etter 
skilsmissen og 
a) ekteskapet varte i minst.25 år, eller 
b) ekteskapet varte i minst 15 år og det var 

barn i ekteskapet.» . 

Etter denne bestemmelsen kan også en skilt 
ektefelle få rett til pensjon når den tidligere ek
tefellen dør. Kravene til ekteskapets varighet er 
imidlertid strengere enn for vanlige enker og 
enkemenn. Dessuten må dødsfallet inntreffe se
nest 5 år etter skilsmissen. 

Begrepet ektefelle innebærer at det må ha fo
religget et formelt ekteskap mellom vedkom
mende og den avdøde. Samboerforhold likestil
les ikke med ekteskap. 

Det er bare når ektefellene er formelt skilt at 
denne bestemmelsen skal anvendes. Dersom ek
tefellene var separert på tidspunktet for døds
fallet, regnes de etter gjeldende rett som fortsatt 
gift, og etterlattepensjon kan gis etter de vanlige 
reglene. 

Det er et vilkår for rett til pensjon at den 
skilte ikke har giftet seg på nytt. 

Det har imidlertid ingen betydning for den 
skiltes rett til pensjon om den tidligere ektefel
len hadde giftet seg på nytt og ved dødsfallet 
etterlot seg en ektefelle som også har rett til 
ytelser som gjenlevende. 

Det kreves videre at den gjenlevende fyller de 
generelle vilkårene i lovens kapittel 10. Det vil 
si at vilkårene om umiddelbart forutgående 
trygdetid og opphold i Norge må være oppfylt. 

Av bestemmelsen går det fram at en gjenlev
ende skilt ektefelle har rett til de samme ytelser 
som en gjenlevende ektefelle når vilkårene i 
§ 10-6 er oppfylt. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd inneholder de vilkårene 

som må være oppfylt for at en skilt person ska~ 
kunne få etterlattepensjon. Dette leddet svarer 
til gjeldende rett, se lovens § l0-6: I utkastet til 
§ 11-14 er alle vilkårene for rett til pensjon pre
sentert i en punktoppstilling for at man lettere 
skal få oversikt over dem. 

Etter utkastets andre ledd skal pensjonen 
også for skilte personer beregnes etter §§ 11-5 
til 11-8. Pensjonen beregnes altså etter samme 
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regler som for andre gjenlevende. Bestemmelsen 
svarer til gjeldende rett, se lovens § 10-6. 

I utkastets tredje ledd er det vist til utkastets 
§§ 11-9 til 11-13. Det vil si at de vanlige bestem
melsene om bortfall av rett til pensjon, om sam
ordning av flere ytelser til livsopphold og om 
opphold i institusjon også skal gjelde for skilte 
gjenlevende. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett, se lovens § 10-6. 

Ill BARNEPENSJON 

Utkastets§ 11-15 Hovedvilkår for rett til 
barnepensjon 

Barnepensjon ytes dersom en av foreldrene el
ler begge er døde. 

Pensjon ytes inntil barnet fyller 18 år. 
Dersom begge foreldrene er døde og barnet er 

under utdanning, ytes det pensjon inntil barnet 
fyller 20 år. Praktikanter og lærlinger har rett 
til barnepensjon inntil fylte 20 år dersom begge 
foreldre er døde og arbeidsinntekten etter fra
drag for skatt er mindre enn grunnbeløpet pluss · 
særtillegg for enslige. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 10-11 

nr. 2 første ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 2 første ledd ly

der: 

«Barnepensjon _ytes dersom en av foreldrene 
eller begge er døde. Bestemmelsen i § 10-1 
andre ledd gjelder tilsvarende. Pensjon ytes inn
til barnets fylte 18 år, men inntil fylte 20 år der
som begge foreldrene er døde og barnet er under 
utdanning. Også foreldreløse lærlinger, prakti
kanter o.I. har rett til barnepensjon etter fylte 
18 år, men bare dersom arbeidsinntekt i utdan
ningsfasen fratrukket skatt utgjør mindre enn 
full minstepensjon (grunnpensJon med særtil
legg_ og kompensasjonstillegg) etter satsene for 
enslig.» 

Barnepensjon ytes bare etter de biologiske 
foreldre eller adoptivforeldre. Det er ikke nok 
at den avdøde forsørget barnet, var en av dets 
fosterforeldre eller var gift med en av barnets 
foreldre. 

Hovedregelen er at barnepensjon kan ytes 
inntil barnet fyller 18 år. Hvis vedkommende er 
under utdanning, kan pensjon ytes til fylte 20 
år. Hvis dødsfallet er en følge av yrkesskade, 
kan barnepensjon ytes til fylte 21 år. 

I de sistnevnte tilfellene må utdanningen være 
vedkommendes hovedbeskjeftigelse. Det er da 
ikke noe krav om at utdanningen skal være yr
kesrettet. 

Etter loven anses praktikanter og lærlinger 
for å være under utdanning. De kan få barne-

pensjon fram til fylte 20 år (21 år) såfremt deres 
inntekt ikke er for høy. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd angir at en av foreldrene 

eller begge må være døde for at det skal kunne 
ytes barnepensjon. Dette er i samsvar med 
gjeldende rett, se lovens§ 10-11 nr. 2. 

Utkastets andre ledd gjelder aldersgrensen for 
barnepensjon, som er 18 år. Dette er hovedrege
len etter lovens § 10-11 nr. 2. Forslaget er såle
des i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd inneholder en særlig al
dersgrense for barn under utdanning. Barne
pensjon kan i dag ytes helt til fylte 20 år dersom 
barnet har mistet begge foreldrene og barnet er 
under utdanning. Praktikanter og lærlinger kan 
få barnepensjon til fylte 20 år hvis inntekten 
ikke er for høy. Forslaget er i samsvar med 
gjeldende rett. Utvalget antar at barn under ut.
danning har stort behov for økonomisk støtte 
når de har mistet begge foreldrene. 

Utkastets§ 11-16 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til barnepensjon at 

enten barnet eller en av barnets foreldre var 
medlem i trygden i minst tre år umiddelbart før 
dødsfallet. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for barn som 
er flyktninger (se§ 3-21), og som er medlemmer 
i trygden. 

Merknader 
Bestemmelser om forutgående trygdetid som 

vilkår for rett til barnepensjon finnes i dag i fol
ketrygdloven § 10-11 nr. 1 første ledd bokstav 
b. Dertil kommer bestemmelsene i § 10 i for
skrifter om fravikelse av vilkårene i folketrygd
loven § 10-1 nr. 1 første ledd, fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 26. mai 1978 med hjemmel 
i lovens § 10-11 nr. 1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 1 lyder: 

«Rett til barnepensjon etter bestemmelsene i 
denne paragraf har et trygdet barn dersom 
a. barnet er bosatt i riket, og 
b. en av foreldrene eller barnet har vært tryg

det de siste tre år før krav om pensjon settes 
fram. 

Vilkårene i første ledd kan fravikes etter for
skrifter som fastsettes av Kongen. Bestemmel
sene i § 8-1 annet ledd annet punktum gjelder 
tilsvarende.» 

For rett til barnepensjon gjelder i dag et vil
kår om tre års umiddelbart forutgående trygde
tid. Det er enten barnet eller en av foreldrene 
som må fylle vilkåret om forutgående trygdetid. 

Med hjemmel i folketrygdloven § 10-1 tredje 
ledd; § 10-11 nr. 1 andre ledd og § 14-7 nr. 3 
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siste ledd, kan vilkåret om forutgående trygde
tid i lovens§ 10-11 nr. 1 første ledd fravikes når 
særlige grunner gjør det rimelig. 

Forskriftenes § 7 lyder: 

«Vilkåret om å ha vært trygdet skal ikke 
gjelde for utenlandsk flyktning som er bosatt i 
riket. 

I andre tilfelle fravikes vilkåret om å ha vært 
trygdet når særlige grunner gjør det rimelig. 

Under opphold~i utlandet omfatter dispensa
sjon etter annet ledd bare ytelser på grunnlag av 
faktiske poengår og faktisk botid.» 

Forskriftenes § 10 lyder: 

«Vilkåret om å ha vært trygdet kan fravikes 
når særlige grunner gjør det rimelig. Besemmel
sen i § 7 treaje ledd gjelder tilsvarende ved be
regning av pensjon til første barn etter lovens 
§ 10-11 nr. 2 tredje ledd.» 

Det følger her av henvisningen til forskrifte
nes§ 7 at dispensasjon under opphold i utlandet 
bare omfatter ytelser på grunnlag av faktiske 
poengår og faktisk botid. Denne bestemmelsen 
er bare aktuell for pensjon til barn som har mis
tet begge sine foreldre. Pensjon til barn som 
bare har mistet en av sine foreldre, beregnes 
som en viss prosent av grunnbeløpet, og er uav
hengig av poengår og trygdetid. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd er oppbygd på samme 

måte som utkastets§ 11-2 om forutgående med
lemskap for rett til pensjon til gjenlevende ekte
felle. Vilkåret om umiddelbart · forutgående 
medlemskap som vilkår er gjort absolutt. 

Videre er det foreslått i utkastets første ledd 
at dødsfallstidspunktet settes som skjærings
punkt i stedet for søknadstidspunktet. Vi viser 
til nærmere drøfting i merknadene til utkastet_s 
§ 11-2. 

Utkastets andre ledd gjør unntak fra kravet 
om tre års umiddelbart forutgående medlem
skap når barnet er flyktning og medlem i tryg
den. Dette følger i dag av forskriftenes § 10, jf. 
§ 7, og er således i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets § 11-17 Medlemskap 
Det er et vHkår for at et barn skal ha rett til 

pensjon, at det er medlem i trygden. 
Likevel ytes det pensjon til et barn som ikke 

er medlem i trygden, dersom det fikk rett til 
pensjon på et tidspunkt da en av foreldrene var 
medlem i trygden. 

Merknader 
Denne bestemmelsen om fortsatt medlemskap 

som vilkår for rett til barnepensjon erstatter 
den gjeldende lovs§ 10-11 nr. 1 bokstav a og§ 9 
i forskrifter gitt ved kongelig resolusjon den 26. 
mai 1978 med hjemmel i folketrygdloven 
§ 10-11 nr. 1 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 1 er gjengitt i 

merknadene til § 11-16. 
I folketrygdloven gjelder det i dag et vilkår 

om at barnet skal være bosatt i Norge, for å ha 
rett til barnepensjon. Men det kreves ikke at 
vedkommende oppholder seg her. Dette er spe
sielt for barnepensjon. Vanligvis gjelder det et 
vilkår om opphold i Norge for rett til en ytelse 
til livsopphold. 

I dag gjelder det ikke noe vilkår om at en 
gjenlevende ektefelle skal være trygdet. Men i 
lovens § 10-11 brukes betegnelsen «trygdet 
barn». Dette har neppe selvstendig betydning. 

Ved forskriftenes § 9 nr. 1 første ledd er det 
gjort unntak fra bostedskravet hvis en av for
eldrene var bosatt i Norge ved dødsfallet. Forut
setningen er at enten barnet eller en av foreld.:. 
rene har vært trygdet de siste tre årene før krav 
om pensjon blir satt fram, se lovens § 10-11 nr. 
1-bokstav b. Bestemmelsen lyder: 

«Vilkåret om bosted i riket skal ikke gjelde 
dersom vilkåret om å ha vært trygdet er oppfylt 
og stønadstilfellet inntraff i et tidsrom som reg
nes som botid for en av foreldrene.» 

Etter § 9 nr. 2 første ledd er det også ellers 
adgang til å dispensere. 

·Utvalgetsforslag 
Etter utkastets første ledd må barnet være 

medlem i trygden for å få barnepensjon. 
Etter utkastets andre ledd kan et barn få bar

nepensjon selv om det ikke.er medlem i trygden, · 
dersom en av foreldrene var medlem da barnet 
fikk rett til pensjonen. Det vil si at inngangsvil
kåret i utkastets § 11-16 må være oppfylt. 

Bestemmelsen svarer til gjeldende rett, se 
merknadene til gjeldende rett ovenfor. 

Utkastets§ 11-18 Beregning av barnepensjon 
Dersom en av foreldrene er død, skal pensjo

nen for det første barnet utgjøre 40 prosent av 
grunnbeløpet. Pensjonen for hvert av de øvrige 
barna utgjør 25 prosent av grunnbeløpet. 

Dersom begge foreldrene er døde, skal pensjo
nen for det første barnet utgjøre samme beløp 
som pensjon til gjenlevende ektefelle, se§§ 11-5 
til 11-7, for den av foreldrene som ville ha fått 
størst pensjon. Pensjonen for det neste barnet 
utgjør 40 prosent av grunnbeløpet, og pensjonen 
for hvert av de øvrige barna utgjør 2 5 prosent a,v 
grunnbeløpet. 

Dersom moren er død og farskapet ikke er 
fastslått, beregnes pensjonen etter bestemmel
sene i andre ledd. 

Barnepensjon for to eller flere barn summeres, 
og gis med like stort beløp til hvert barn. 

Etterlater den avdøde seg flere barnekull som 
blir oppdratt hver for seg, beregnes pensjonen 
særskilt for hvert barnekull, og gis med like 
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stort beløp til hvert barn i det enkelte barnekul
let. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs 

§ 10-11 nr. 2 andre til fjerde ledd, og nr. 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 2 andre til fjerde 

ledd lyder: 

«Når en av foreldrene er død, utgjør pensjo
nen for første barn 40 prosent av grunnbeløpet 
og pensjonen for hvert av de øvrige oarn 25 pro
sent av grunnbeløpet. Er moren aød og ~arska_p 

· ikke fastslått, ytes pensjon etter reglene 1 tredJe 
ledd. . 

Er begge foreldrene døde, utgjør pensJor!-en 
for første barn samme beløp som full pensJon 
etter § 10-5 for den av forelårene som 1 tilfelle 
ville fått størst slik pensjon. Dette gjelder selv 
om barnets foreldre ikke har vært gift med 
hverandre, eller ekteskapet er blitt opplø~t ved 
skilsmisse. Pensjonen for neste barn utgJør 40 
prosent av grunnbelø:pet, og pensjonen for hvert 
av de øvrige barn utgJør 25 prosent av grunnbe
løpet. 

Barnepensjon som er ber~gnet for to ell~r 
flere barn, anses gitt med hlte stort beløp til 
hvert barn.» 

Når en av foreldrene er død, utgjør pensjonen 
40 prosent av grunnbeløpet for det første barnet 
og 25 prosent av grunnbeløpet for hvert av de 
øvrige barna. Pensjonen utregnes i forhold til 
grunnbeløpet og ikke i forhold til grunnpensjo
nen. Dette innebærer at barnepensjonens stør
relse i disse tilfellene ikke er avhengig av tryg
detiden til barnet eller foreldrene. 

Når begge foreldre er døde eller moren er død 
og farskapet ikke fastslått, utgjør pensjonen et 
beløp som svarer til full etterlattepensjon for 
den av foreldrene som i tilfelle ville ha fått 
størst pensjon uten reduksjon for arbeidsinn
tekt. Se utkastets §§ 11-5 til 11-7. Dette gjelder 
selv om barnets foreldre ikke har vært gift med 
hverandre eller ekteskapet er blitt oppløst ved 
skilsmisse. 

Pensjon for neste barn utgjør 40 prosent av 
grunnbeløpet. For de øvrige barna beregnes en 
pensjon på 25 prosent av grunnbeløpet. 

Selv om barnepensjonen beregnes etter for
skjellige regler for første barn, andre barn osv., 
skal barnepensjonen gis med samme beløp til 
det enkelte barn. En deler den samlede barne
pensjon for barna på antall barn, slik at hvert 
barn får samme beløp. 

Når den avdøde etterlater seg flere barnekull · 
som oppdras hver for seg, beregnes samlet bar
nepensjon særskilt for hvert kull. Innenfor hvert 
barnekull skal det enkelte barn ha like stor pen
sjon. Dette følger av den gjeldende lovs § 10-11 
nr. 3, som lyder: 

«Etterlater avdøde seg flere barnekull som 
oppdras hver for seg, beregnes barnepensjonen 
særskilt for hvert barnekull og anses gitt med 
like stort beløp til hvert barn innen det enkelte 
kull.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet første ledd gjelder beregning av bar

nepensjon når en av foreldrene er død. Forslaget 
svarer til gjeldende rett, se lovens § 10-11 nr. 2 
andre ledd. 

Utkastets andre ledd gjelder beregning av 
barnepensjon når begge foreldrene er døde. 
Pensjonen for første barn skal utgjøre samme 
beløp som pensjon til gjenlevende ektefelle for 
den av foreldrene som ville fått størst pensjon. 
Det dreier seg her om full pensjon uten reduk
sjon for arbeidsinntekt. Utvalget har ikke fun
net det nødvendig å presisere at slik pensjon gis 
selv om foreldrene ikke var gift. Pensjonen for 
neste barn skal utgjøre 40 prosent av grunnbe
løpet, og pensjonen for de øvrige barna 25 pro
sent av grunnbeløpet. Forslaget svarer til gjeld
ende rett. 

Etter utkastets tredje ledd gjelder bestemmel
sene i andre ledd også når moren er død og far
skapet ikke . er fastslått. Bestemmelsene svarer 
til gjeldende rett, se lovens § 10-11 nr. 2 andre 
ledd siste punktum. 

Utkastets fjerde ledd har bestemmelser om 
fordelingen av barnepensjonen mellom flere 
barn i samme barnekull. Når det er flere barn, 
skal den samlede barnepensjonen for hele kullet 
fordeles med like beløp til hvert barn. De for
skjellige satsene som er nevnt i utkastets første 
og andre ledd har i slike tilfeller bare betydning 
som beregningsregler for å komme fram til den 
samlede pensjonen for hele barnekullet. Forsla
get svarer til gjeldende rett, se lovens § 10-11 
nr. 2 siste ledd. 

I utkastets femte ledd er det bestemmelser om 
barnepensjon når den avdøde etterlater seg flere , 
barnekull. Barnepensjonen beregnes da særskilt 
for hvert kull dersom kullene oppdras hver for 
seg. Bestemmelsen svarer til lovens § 10-11 nr. 
3, og er således i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets§ 11-19 Bortfall ved adopsjon 
Retten til barnepensjon faller bort dersom 

barnet blir adoptert av et ektepar, eller dersom 
en ektefelle adopterer den andre ektefellens 
barn. Ved adopsjon ellers beholder barnet pen
sjonsretten, men pensjonen beregnes etter be
stemmelsene i§ 11-18 første ledd. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven 

§ 10-11 nr. 5 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 5 andre ledd ly

der: 
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«Retten til barnepensjon faller bort dersom 
barnet blir adoptert av et ektepar, eller dersom 
en ektefelle adopterer den annen ektefelles barn 
eller adoptivbarn. Ved adopsjon ellers beholder 
barnet pensjonsretten, men pensjonene regnes 
om etter bestemmelsene i nr. 2 annet ledd.» 

Bestemmelsen innebærer at barnepensjonen 
faller bort når adopsjonen fører til at barnet får 
to foreldre. Dersom en enslig adopterer, ytes det 
barnepensjon etter de regler som gjelder hvis en 
av foreldrene er død. 

Utvalgets forslag 
Forslaget er i samsvar med gjeldende rett. 

Utkastets § 11-20 Forholdet mellom barnepen
sjon og andre folketrygd
ytelser 

Dersom et medlem har rett til barnepensjon, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en annen 
ytelse til livsopphold etter folketrygdloven som 
skal dekke samme forsørgelsestap i samme tids
rom, kan han eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom barnepensjon og andre folketrygdytelser 
til livsopphold. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs 

§ 10-11 nr. 5 første ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 5 første ledd ly

der: 

«Barnepensjon fastsatt etter bestemmelsene i 
nr 2 annet, tredje og fjerde ledd og nr 4 faller 
bort i den utstrekning barnet har eller får rett 
til uførepensjon etter kapittel 8 eller attførings
penger i ventetid før uførepensjon etter kapittel 
8 kan tilstås.» 

Denne bestemmelsen gjelder bare for forhol
det mellom barnepensjon og uførepensjon og 
mellom barnepensjon og attføringspenger i ven
tetid før det kan gis uførepensjon. Barnepensjon 
faller bort i den utstrekning barnet mottar slike 
ytelser. I folketrygdloven kapittel 10 er det in
gen flere samordningsregler som gjelder for bar
nepensjon. 

Utvalgets forslag 
I forhold til gjeldende rett har utvalget fore

slått visse materielle endringer. Etter loven 
samordnes barnepensjon med uførepensjon og 
med attføringspenger i ventetid før det kan gis 
uførepensjon. Utvalget foreslår i tillegg at bar
nepensjon skal samordnes med overgangsstønad 
ved sykdom, overgangsstønad til enslig mor el
ler far og etterlattepensjon. 

I utkastets første ledd har utvalget foreslått at 
medlemmet skal kunne velge ytelse. I dag er det 
barnepensjonen som reduseres eller faller bort. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en be
stemmelse som gir departementet fullmakt til å 
gi forskrifter om forholdet mellom barnepen
sjon og andre folketrygdytelser til livsopphold. 

Utkastets § 11-21 Barnepensjon under opphold 
i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for 
barn som er innlagt i en institusjon som går inn 
under lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 
eller lov 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helse
vern. Departementet kan gi forskrifter om at be
stemmelsene også skal gjelde for barn som er 
innlagt i andre institusjoner enn de som går inn 
under disse lovene. Departementet kan gjøre 
unntak for institusjoner som går inn under disse 
lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleggel
sesmåneden og de to påfølgende månedene. Der
etter blir pensjonen redusert etter bestemmel
sene i § 11-22. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike institu
sjoner som omfattes av paragrafen her og insti
tusjoner der pasienten etter lov betaler en del av 
oppholdsutgiftene selv, skal ses under ett. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det bar
nepensjon etter lovens vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av barnepensjon 

ved institusjonsopphold er i dag å finne i lovens 
§ 10-11 nr. 4, jf. § 7-9 nr. 1, og i forskrifter gitt 
ved kongelig resolusjon med hjemmel i folke
trygdloven§ 10-11 nr. 4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 10-11 nr. 4 lyder: 

«Til barn som er innlagt i institusjon som 
nevnt i § 7-9 nr. 1, ytes barnepensjon etter for
skrifter som fastsettes av Kongen. Det kan her
under fastsettes at barnepensJon til søsken av 
barn i institusjon som nevnt, og til søsken av 
barn som forpleies i henhold til lov om barne
vern, skal omregnes og ytes med inntil det beløp 
som vedkommende søsken ville få om de alene 
var berettiget til barnepensjon.» 

Hvilke institusjoner dette gjelder, er omtalt i 
merknadene til utkastets §§ 10-18 og 12-14 om 
uførepensjon og alderspensjon under institu
sjonsopphold. Videre er det for barn særlig ak
tuelt med opphold i elevhjem etter grunnskole
loven § 4 nr. 4. Fylkeskommunene skal dekke 
oppholdsutgiftene i slike elevhjem. Pensjon fra 
folketrygden skal derfor reduseres under opp-

. hold i elevhjem. 
Opphold i barnevernsinstitusjoner er særlig 

aktuelt i relasjon til barnepensjon. Barneverns
institusjoner går inn under barnevernloven. Et
ter denne lovens § 66 kan helse- og sosialstyret 
kreve refusjon i barnets midler til dekning av 
forpleiningsutgiftene i slike institusjoner. Opp-
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hold i barnevernsinstitusjoner omfattes derfor 
ikke av folketrygdlovens reduksjonsbestemmel
ser, og det utbetales full barnepensjon under 
opphold i barnehjem o.l. 

Utvalgets forslag 
· Utkastet svarer til tilsvarende bestemmelser i 
kapittel 10. Det vises til merknadene til utkas
tets § 10-18. 

Utkastets§ 11-22 Beregning av pensjon under 
opphold i helseinstitusjon o.l. 

Redusert pensjon til et barn som har mistet en 
av foreldrene, utgjør 10 prosent av grunnbelø
pet. 

Redusert pensjon til et barn som har mistet 
begge foreldrene, utgjør 25 prosent av grunnbe
løpet pluss 10 prosent av tilleggspensjonen og! 
eller særtillegget til den av foreldrene som ville 
ha fått størst pensjon som gjenlevende ektefelle. 
Redusert pensjon etter disse prosentsatsene gis 
også til et barn som har mistet sin mor, hvis far
skapet ikke er fastslått. 

Dersom barnet etter innleggelsen har faste og 
nødvendige utgifter til bolig o.a., kan det be
stemmes at pensjonen ikke skal reduseres, eller 
at den skal reduseres mindre enn nevnt i første 
og andre ledd. 

Departementet gir forskrifter om beregning av 
barnepensjon etter · denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av barnepensjon 

ved institusjonsopphold er i dag å finne i lovens 
§ 10-11 nr. 4, jf. § 7-9 nr. 1. Dertil kommer for
skrifter gitt ved kongelig resolusjon den 14. juli 
1972 med hjemmel i folketrygdloven§ 10-11 nr. 
4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 4 er gjengitt i 

merknadene til utkastets § 11-21. 
Hovedbestemmelsen om beregning av barne

pensjon når barnet er innlagt i institusjon, er § 1 
i forskrifter gitt ved kongelig resolusjon den 14. 
juli 1972 med hjemmel i folketrygdloven§ 10-11 
nr. 4, som lyder: 

«Barnepensjon til barn som er innlagt i insti
tusjon som nevnt i folketrygdlovens § 7-9 nr. 1, 
ska1 fra· og med den andre Kalendermåned etter 
den månea da forpleiningen tok til, omregnes 
slik: 
a) Til barn med barnepensjon etter lovens 

§ 10-11 nr. 2 annet ledd, ytes pensjon med 10 
prosent av grunnbeløpet. 

b) Til barn med barnepensjon etter lovens 
§ 10-11 nr. 2 tredje ledd, ytes pensjon med 25 
prosent av grunnbeløpet og av fullt kompen
sasjonstillegg, og 10 prosent av tilleggspen
sjonen eller særtillegget.» 

Etter bestemmelsen her skal barnepensjonen 
reduseres fra og med andre kalendermåned etter 

den måned barnet ble innlagt i institusjon. Det 
vil si at det utbetales uredusert pensjon for inn
leggelsesmåneden og den påfølgende måned. 
Deretter reduseres pensjonen. 

Når den ene av foreldrene er død, ytes det 
pensjon med 10 prosent av grunnbeløpet. Dette 
følger av bokstav a og henvisningen til lovens 
§ 10-11 nr. 2 andre ledd. Vanligvis er barnepen
sjonen etter denne bestemmelsen 40 prosent av 
grunnbeløpet for første barn og 25 prosent av 
grunnbeløpet for de øvrige barna. 

Når begge foreldrene er døde, ytes det 25 pro
sent av grunnbeløpet og kompensasjonstillegget · 
pluss 10 prosent av tilleggspensjonen eller sær
tillegget. Dette følger av bokstav b og av henvis
ningen til lovens § 10-11 nr, 2 tredje ledd. 

Årsaken til at tilleggspensjonen og særtilleg
get er tatt med når begge foreldrene er døde, er 
at ytelsene for første barn utenfor institusjon 
svarer til etterlattepensjon etter lovens § 10-5 
for den av foreldrene som ville fått størst pen
sjon. Pensjonen for neste barn utgjør da 40 pro
sent av grunnbeløpet. For de øvrige barna ut
gjør den 25 prosent av grunnbeløpet. 

Som det går fram ovenfor, er det ikke bare 
forskjell i stønadsnivå for barn i og utenfor in
stitusjon. For barn utenfor institusjon er pensjo
nen størst for første barn · og mindre for de 
øvrige, mens pensjonen er lik for alle barn som 
oppholder seg i institusjon, enten det dreier seg 
om den førstefødte eller ikke. 

Dersom et barn som oppholder seg i institu
sjon, har søsken som ikke er i institusjon, ser 
man helt bort fra den som er i institusjon når 
barnepensjonen for de øvrige søsknene bereg
nes. Hvis den eldste i en søskenflokk oppholder 
seg i institusjon, beregnes pensjonen for den 
nest eldste som om han eller hun var eldst. Dette 
følger av forskriftenes § 1 nr. 1 som lyder: 

«Hvis barn med pensjon som er omregnet et
ter ~ 1, har søsken som ikke er under forpleining 
i helseinstitusjon m.v., skal barnepensl·onen ti1 
disse beregnes uten hensyn til den forp eiede.» 

Etter§ 3 i forskriftene av 14. juli 1972 gjelder 
forskrifter om fri kur og pleie av 5. juli 1972, 
som er gitt med hjemmel i folketrygdloven 
§ 7-9, tilsvarende for barnepensjon. Disse for
skriftene er gjengitt i merknadene til utkastets 
§ 12-15. 

Utvalgets forslag . . 
Utvalgets forslag bygger stort sett på gjeld

ende rett, men er noe forenklet. Dertil er for
skriftene innarbeidet i lovteksten. 

Utkastets første ledd gjelder beregning av 
barnepensjon når barnet har mistet en av for
eldrene. Forslaget svarer tilgjeldende rett. 

Utkastets andre ledd gjelder beregning av 
barnepensjon når begge foreldrene er døde. Be
stemmelsen er i samsvar med gjeldende rett. 



430 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

Etter utkastets tredje ledd kan det bestemmes 
at barnepensjonen ikke skal reduseres eller re
duseres mindre dersom barnet har utgifter til 
bolig og andre nødvendige utgifter. En tilsva ... 
rende bestemmelse finnes i dag i § 8 i forskrifter 
av 5. juli 1972, som er gitt med hjemmel i lovens 
§ 7-9. 

Etter utkastets fjerde ledd kan departementet 
gi forskrifter om beregning av barnepensjon ved 
institusjonsopphold. Det kan for eksempel med 
dette som hjemmel gis regler om barnepensjon 
til søsknene til et barn som oppholder seg i in
stitusjon. 

Utkastets § 11-23 Barnepensjon under opphold 
i fengsel 

Til en person som sitter i varetekt, soner straff 
eller er sikret i en av fengselsvesenets anstalter, 
ytes det redusert barnepensjon etter bestemmel
sene i§§ 11-21 og 11-22. 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir løslatt, ytes det barnepensjon etter 
lovens vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av barnepensjon 

under fengselsopphold finnes i dag i lovens 
§ 10-11 nr. 4, jf. § 7-9. Dertil er det ved kongelig 
resolusjon den 14. juli 1972 fastsatt forskrifter 
med hjemmel i folketrygdloven§ 10-11 nr. 4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-11 nr. 4 er gjengitt i 

merknadene til utkastets § 11-21. 
Barnepensjon under fengselsopphold ytes i 

dag etter samme regler som under institusjons
opphold ellers. Ved fengselsopphold sondres det 
mellom varetekt og soning. I praksis reduseres 
ikke ytelser etter folketrygdloven når mottake
ren sitter i varetekt, mens de reduseres ved so
ning. 

Utvalget foreslår en egen bestemmelse, om 
opphold i fengselsvesenets anstalter. Det samme 
er foreslått for uførepensjon, alderspensjon, 
pensjon til gjenlevende ektefelle og overgangs
stønad ved sykdom, Vi viser til de mer uførlige 
merknader til utkastet om alderspensjon og 
merknadene til utkastets § ll-13, som gjelder 
gjenlevende ektefelle. 

Utvalgets forslag 
Se merknadene til § 10-20. 

IV PENSJON ETTER DØDSFALL SOM 
SKYLDES YRKESSKADE 

Utkastets§ 11-24 Pensjon til gjenlevende ekte
felle 

Ved dødsfall som skyldes en skade eller syk
dom som går inn under kapittel 17, ytes det pen-

sjon til gjenlevende ektefelle etter følgende sær
bestemmelser: 
a) Vilkåret i § 11-2 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 11-3 om medlemskap gjelder 

ikke. 
c) Vilkårene i § 11-4 om ekteskapets varighet 

eller om barn gjelder ikke. 
Pensjon et~er denne paragrafen beregnes på 

grunnlag av den uførepensjon eller alderspen
sjon som den avdøde ville ha hatt som yrkes
skadd. Se§ 10-21 andre ledd og§ 12-17. 

Merknader 
Bestemmelser om innvilgning og beregning av 

pensjon til gjenlevende ektefelle etter dødsfall 
som følge av en yrkesskade står i dag i folke
trygdloven§ 11-9 nr. 1 og 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 11-9 nr. 1 og 3 lyder: 

«Ved dødsfall som følge av yrkesskade ytes 
stønad til etterlatte etter bestemmelsene i kapit
tel 10, jfr. dog § 11-5 og § 11-6, men med følg-
ende tillempnmger: · 

1. 
a. Pensjon til gjenlevende ektefelle ytes uten 

hensyn til ekteskapets varighet, jfr. § 10-5, 
nr. 1. 

b. Til person som ikke var gift med avdøde, 
men som har omsorg for avdødes barn og 
som var underholdt av avdøde, kan Riks
trygdeverket tilstå hel eller delvis pensjon 
etter§ 10-5, eller annen stønad som nevnt i 
kapittel 10. 

2 .... 
3. Vilkårene i§ 10-1, første ledd, bokstav a og b 

og § 10-11, nr. 1, bokstavene a og b gjelder 
iKke.» 

Bestemmelser om hva som skal forstås med 
yrkesskade, og særreglene for beregning av ufø
repensjon, etterlattepensjon og alderspensjon 
etter en yrkesskade er i dag samlet i et eget ka
pittel i folketrygdloven kapittel 11. Dessuten 
omhandler folketrygdloven kapittel 11 en egen 
form for stønad - yrkesskadeerstatning - som 
skal dekke det ikke-økonomiske tap etter en yr
kesskade. Vilkårene for at en skade eller syk
dom skal kunne godkjennes som yrkesskade, er 
behandlet i utkastets kapittel 1 7. Utkastets ka
pittel 18 handler om yrkesskadeerstatning, 
Særbestemmelser for innvilgning og beregning 
av de andre ytelsene ved yrkesskade er tatt inn 
til slutt i utkastets stønadskapitler. 

Bestemmelsene om yrkesskadetrygd ble in
korporert i folketrygdloven den 1. januar 1971. 
Dette skjedde samtidig med at syketrygden og 
arbeidsløysetrygden ble tatt inn. 

Yrkesskadetrygdloven av 1958 hadde bestem
melser om ytelser til gjenlevende ektefelle. Det 
var først og fremst enker som hadde rett til ytel
ser. Men en enkemann hadde rett til pensjon 
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dersom han var varig ervervsufør og hadde vært 
forsørget av hustruen. 

En enke hadde automatisk rett til pensjon 
dersom hun hadde omsorg for barn under 18 år 
som selv hadde rett til barnepensjon. Dersom 
enken ikke hadde omsorg for barn som nevnt og 
hun var under 40 år, hadde hun bare rett til en 
overgangsstønad som svarte til to års pensjon. 
Hvis hun var mellom 38 år og 40 år, ble over
gangsstønaden forholdsmessig avkortet. Fra 
fylte 40 år hadde enker en ubetinget rett til en
kepensjon. Videre kunne det gis hel eller delvis 
pensjon til en ervervsufør enke som ikke hadde 
automatisk rett til pensjon. Dette innebar at 
pensjon for eksempel kunne gis til en enke un
der 40 år som ikke hadde omsorg for et barn 
som hadde rett til. pensjon. Dessuten kunne det 
i særlige tilfeller ytes pensjon til en kvinne som 
hadde vært samboer med den avdøde. 

Enkepensjon etter yrkesskadetrygdloven ut
gjorde 40 prosent av den avdødes «trygdede ar
beidsinntekt». Som regel skulle den trygdedes 
arbeidsinntekt svare til den antatte årlige ar
beidsinntekt. Det ble ikke regnet med inntekt 
utover 30 000 kroner. 

Da yrkesskadetrygden ble inkorporert i folke
trygden, ble bestemmelsene om etterlattepen
sjon ved yrkesskade regulert etter de bestem
melser som gjaldt i folketrygdloven kapittel 10 
om etterlattepensjon. Se Ot.prp. nr. 42 for 
1969-70, side 31. Men ved yrkesskade skulle et
terlattepensjon i likhet med uførepensjon alltid 
beregnes på grunnlag av full trygdetid når det 
gjaldt grunnpensjon, og full opptjeningstid når 
det gjaldt tilleggspensjon. Dessuten ble det ved 
inkorporeringen lovfestet at etterlattepensjon 
ved yrkesskade skulle fastsettes på grunnlag av 
den avdødes antatte årlige arbeidsinntekt på 
skadetidspunktet dersom · det gav et gunstigere 
resultat enn beregning etter de vanlige regler i 
folketrygdloven. Ved yrkesskade ble det også 
gjort unntak fra vilkåret om at ekteskapet måtte 
ha vart i minst fem år for at den gjenlevende 
skulle få rett til etterlattepensjon dersom han 
eller hun ikke hadde omsorg for barn. 

Adgangen i yrkesskadetrygdloven til å gi et
. terlattepensjon til en kvinne som ikke hadde 
vært gift med den avdøde, ble beholdt ved in
korporeringen. 

Etter yrkesskadetrygdloven skulle pensjonen 
som regel ikke behovsprøves. Ved inkorporerin
gen fikk bestemmelsene om inntektsprøving i 
folketrygdlovens etterlattekapittel også gyldig
het ved yrkesskade. Det ble uttalt i Ot. prp. nr. 
42 for 1969-70 at det ikke ville få stor betyd
ning, da bestemmelsene i folketrygdloven om 
inntektsprøving var meget lempelige. 

Etter yrkesskadetrygdloven ble det ikke gitt 
pensjon dersom ekteskapet var inngått etter at 
yrkesskaden inntraff. Denne begrensningen ble 
ikke tatt inn i folketrygdloven. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Men det er gjort visse materielle endringer. 
Utkastets første ledd omhandler de gunstigere 

innvilgningsregler som skal gjelde ved yrkes
skade. Det skal ikke gjelde noe inngangsvilkår 
om forutgående trygdetid, og pensjon skal 
kunne ytes til gjenlevende som ikke er medlem
mer i trygden. Det er tilstrekkelig at den avdøde 
var trygdet på tidspunktet for yrkesskaden. Vi
dere skal det ikke gjelde noe stønadsvilkår om 
ekteskapets varighet eller om barn i ekteskapet. 
Disse unntakene gjelder også i dag, se beskrivel
sen av gjeldende rett ovenfor. 

Utkastets andre ledd gjelder beregning av 
pensjon til gjenlevende ektefelle ved yrkes
skade. Det angis bare kort at etterlattepensjon 
skal beregnes på grunnlag av den pensjon som 
den avdøde ville ha fått etter yrkesskaden. Det 
vil si at dersom den avdøde var under 67 år på 
dødsfallstidspunktet, ville han eller hun hatt 
rett til uførepensjon med yrkesskadefordeler, og 
senere alderspensjon med de samme fordeler. 
Derfor er det ikke foreslått egne bestemmelser 
om beregning av pensjon til gjenlevende ekte
felle etter en yrkesskade. 

Utvalget har sløyfet bestemmelsen i lovens 
§ 11-9 nr. 1 bokstav b om at det i visse tilfeller 
også kan ytes pensjon til en person som ikke var 
gift med den avdøde. Bestemmelsen er av liten 
betydning, og er sløyfet av forenklingshensyn. 

Utkastets§ 11-25 Barnepensjon 
Ved dødsfall som skyldes en skade eller syk

dom som går inn under kapittel 17, ytes det bar
nepensjon etter følgende særbestemmelser: 
a) Vilkåret i § 11-16 om minst tre års forutgå

ende medlemskap gjelder ikke. 
b) Vilkåret i § 11-17 om medlemskap gjelder 

ikke. 
c) Dersom barnet er under utdanning, ytes det 

pensjon inntil barnet fyller 21 år. 
Når begge foreldrene er døde, skal barnepen~ 

sjonen utgjøre samme beløp som den pensjonen 
faren eller moren ville ha hatt som gjenlevende 
etter at ektefellen var død på grunn av en yrkes
skade, se § 11-24. Barnepensjonen skal likevel 
ikke være mindre enn pensjon etter§ 11-18. 

Merknader 
Bestemmelser om barnepensjon etter dødsfall 

som følge av en yrkesskade står i dag;i folke
trygdloven § 11-9 nr. 2 og 3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 11-9 nr. 2 og 3 lyder: 

«Ved dødsfall som følge av yrkesskade ytes 
stønad til etterlatte etter bestemmelsene i kapit
tel 10, jfr. dog § 11-5 og § 11-6, men med følg
ende tillempnmger: 
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1. ... 
2. 

a. Rikstrygdeverket kan tilstå barnepensjon 
også etter at et barn er fylt 18 år, men ikke 
utover den måned da barnet fyller 21 år, 
dersom det finnes rimelig av hensyn til 
barnets utdannelse. Det samme gJelder 
når den trygdede dør etter at barnet er 
fylt 18 år, 

b. Pleiebarn som avdøde uten vederlag 
hadde tatt på seg oppfostringen av før 
skaden inntraff, har rett til barnepensjon. 
For slike barn faller retten til barnepen
sjon etter de virkelige foreldre bort. 

3. Vilkårene i§ 10-1, første ledd, bokstav a og b 
og § 10-11 nr. 1, bokstavene a og b gjelder 
ikKe.» 

Se merknadene til utkastets § 11-24 om pen
sjon til gjenlevende ektefelle etter dødsfall som 
følge av en yrkesskade. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd omhandler de gunstige 

innvilgningsreglene som gjelder for barnepen
sjon ved dødsfall som skyldes yrkesskade. 

For det første skal det ikke gjelde noe inn
gangsvilkår om tre års forutgående trygdetid. 
Det vil si at verken den yrkesskadde eller barnet 
inå oppfylle kravet om forutgående trygdetid. 

Videre skal det ikke gjelde noe vilkår om fort
satt medlemskap i trygden for rett til pensjon. 
Barnepensjon kan derfor utbetales til barn som 
ikke er medlemmer i trygden. 

I utkastets § 3-20 er barn definert som perso
ner under 18 år. 

Vanligvis ytes barnepensjon til barnet har fylt 
18 år. Men ved yrkesskade kan det ytes barn
pensjon helt til barnet fyller 21 år dersom bar
net holder på med utdanning. Bestemmelser om 
dette er i dag å finne i lovens § 11-9 nr. 2 bok
stav a. Loven gir anvisning på en rimelighets
vurdering. Utvalget foreslår at det er tilstrekke
lig for å yte forlenget barnepensjon at barnet er 
under utdanning. 

Utkastets andre ledd presiserer at barnepen
sjonen skal gis med yrkesskadefordeler når 
begge foreldrene er døde. Forslaget er i samsvar 
med gjeldende rett. 

Utvalget har foreslått å sløyfe bestemmelsen i 
lovens § 11-9 nr. 2 bokstav b om at barnepen
sjoz:ien også kan gis til pleiebarn som den av
døde hadde påtatt seg oppfostringen av. Med 
pleiebarn menes det samme som fosterbarn. 

Utvalget har kommet til at det ikke er behov 
for å likestille fosterbarn med egne barn og 
adoptivbarn. Vi viser til nærmere drøfting i 
merknadene til utkastets § 3-20. Sløyfingen av 
regelen om pleiebarn representerer også en for
enkling. 

Bestemmelser i den gjeldende lov som ikke er 
tatt med i utkastet 
Forholdet til avtalefestet pensjon 

Folketrygdloven § 10-10 andre ledd innehol
der en bestemmelse om forholdet mellom folke
trygdens etterlattepensjon og avtalefestet pen
sjon med statstilskott. 

Bestemmelsene · om avtalefestet pensjon ble 
tatt inn i folketrygdloven i forbindelse med ved
takelsen av lov 23. desember 1988 nr. 110 om 
statstilskott til ordningen for avtalefestet pen
sjon. Bakgrunnen for og innholdet i denne loven 
er omtalt i merknadene til utkastets§ 12-11. 

Folketrygdloven § 10-10 lyder: 

«Ytelser etter kapitlet her til gjenlevende ek
tefelle, skilt ektefelle og ugift person som nevnt 
i § 10-9, faller bort når veakommende fyller 67 
år eller får rett til uførepensjon eller attførings
penger i ventetid før uførepensjon kan tilstås. 

Pensjon eller overgangsstønad .etter kapitlet 
her kan ikke ytes for tidsrom hvori vedkom
mende får avtalefestet pensjon med statstil
skott.» 

Tilsvarende bestemmelser som i andre ledd er 
tatt inn i folketrygdloven § 5-6 bokstav a og 
§ 8-9 andre ledd. 

I Ot.prp. nr. 15 .for 1988-89 er disse bestem
melsene nærmere omtalt på side 14: . 

«Etter § 2 første ledd bokstav f i utkastet til 
tilskottslov vil det ikke kunne ytes pensjon fra 
tilskottsberettiget ordning for så vidt gjelder 
tidsrom hvor det ytes attføringspenger, etterlat
tepensjon eller uførepensjon fra folketrygden. 

· Denne bestemmelsen vil for så vidt ivareta alle 
hensyn til samordning når det gjelder disse ytel
sene. Det foreslås likevel at man for ordens 
skyld tar inn i de relevante paragrafer i folke
trygdloven bestemmelse om at ytelsene ikke kan 
gis for tidsrom med avtalefestet pensjon fra 
pensjonsordning som får statstilskott.» 

Som det går fram av forarbeidene, er ikke 
disse nye bestemmelsene i § 10-10 andre ledd 
nødvendige. De er derfor ikke tatt med i utkas
tet til kapittel 11. 
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KAPITTEL 12 

Alderspensjon 

OVERSIKT 
Bestemmelsene om alderspensjon står i dag i 

folketrygdloven kapittel 7 med tilhørende for
skrifter. Alderspensjon skal dekke utgifter til 

· livsopphold til personer som har nådd pensjons
alderen. Den er i dag 67 år. Alderspensjon mel
lom 67 og 70 år ytes bare dersom vedkommende 
reduserer sin tidligere arbeidsinntekt. Dessuten 
reduseres pensjonen for denne aldersgruppen i 
forhold til den faktiske arbeidsinntekten. 

Alderspensjon er en ytelse som er basert på 
opparbeidede rettigheter. Alderspensjon ytes til 
personer som har vært trygdet i til sammen tre 
år fra de var 16 år til de var 67 år, uansett om 
de er trygdet ved fylte 67 år. Grunnpensjon og 
særtillegg til alderspensjon ytes på grunnlag av 
opparbeidet trygdetid, mens tilleggspensjon 
ytes på grunnlag av opptjente pensjonspoeng. 
Det kreves ikke at vedkommende er trygdet el
ler oppholder seg i Norge ved nådd alders
grense. 

De øvrige ytelsene til livsopphold fra trygden, 
med unntak for pensjon til gjenlevende ektefelle 
og ytelser ved yrkesskade, ytes som regel bare 
til personer som er trygdet, og som oppholder 
seg i landet. 

I lovens kapittel 11 om ytelser ved yrkesskade 
er det en særbestemmelse om alderspensjon til 
yrkesskadde, se§ 11-13. En person som har fått 
uførepensjon med yrkesskadefordeler, får også 
alderspensjonen med yrkesskadefordeler, se ut
kastets § 10-21. Bestemmelser om vilkårene for 
at en skade eller sykdom skal kunne godkjennes 
som yrkesskade i folketrygdlovens forstand, har 
utvalget samlet i et eget kapittel - kapittel 17 
om yrkesskade. 

Historikk 
Den første loven om alderstrygd ble vedtatt al
lerede i 1923. Men den ble aldri satt i kraft. Det 
ble foretatt omfattende utredninger og vurde
ringer før loven ble vedtatt. Vi viser her til Per 
Arnt Pettersens bok «Linjer i norsk sosialpoli
tikk» og Anne Lise Seips bok «Om ·velferdssta-
tens framvekst». · 

Før loven ble vedtatt, var det strid i Stortin
get om alderstrygdordningen skulle bygges på 
skatteprinsippet eller forsikringsprinsippet. En 
lov bygd på skatteprinsippet innebar i korthet 
av hvert års utgifter til alderspensjoner skulle 
finansieres via skatteinntektene, og at pensjo-

nens størrelse skulle være helt uavhengig av om 
den som hadde rett til pensjon, hadde ytt noen 
form for innbetaling til trygden. Forsikrings
prinsippet, eller innskuddsprinsippet som det 
også ble kalt, bygde derimot på at enhver per
son i arbeidsdyktig alder hvert år skulle betale 
en premie til trygden. Pensjonens , størrelse 
skulle fastsettes etter forsikringsmatematiske 
beregninger. Pensjonen skulle utgjøre et beløp 
som svarte til den enkeltes innskudd med ren
ter. Dessuten skulle det ytes et tillegg som ut
gjorde det «overskudd» som oppstod på grunn 
av dødsfall i vedkommendes aldersklasse. Vi vi
ser til omtalen av 1923-loven i Ot.prp. nr. 59 for 
1936. 

Den alderstrygdloven som ble vedtatt i 1923, 
bygde imidlertid på en blanding av skatteprin
sippet og, forsikringsprinsippet. Trygden skulle 
omfatte hele folket. Trygdens hovedytelse var 
alderspensjon ved fylte 70 år. For ektepar var 
det tilstrekkelig at en av ektefellene hadde fylt 
70 år. · 

Pensjonens størrelse skulle fastsettes etter le
vekårene på pensjonistens bosted. Videre skulle 
det tas hensyn til familiens størrelse og famili
ens påregnelige inntekter. Pensjonen skulle 
altså være behovsprøvd. Utgiftene til alders
trygden skulle deles likt mellom staten og pen
sjonistens bostedskommune. 

Denne loven ble som nevnt aldri satt i kraft. 
Dette hadde først og fremst økonomiske årsa
ker, se Ot.prp. nr. 59 for 1936, side 2. Etter at 
loven ble vedtatt ble det økonomiske nedgangs
tider i Norge, som gjorde det vanskelig å skaffe 
midler til å finansiere trygden. De nærmere år,
saker til at loven bare ble en «papirlov» er om
talt i Per Arnt Pettersens bok. 

Den første virksomme loven om alderstrygd 
ble derfor loven om alderstrygd av 16. juli 1936. 
Loven omfattet i utgangspunktet norske stats
borgere og utenlandske flyktninger som hadde 
oppholdt seg i landet i minst fem år. Utlendin
ger kunne også få rettigheter på visse vilkår. 

Aldersgrensen for rett til pensjon var 70 år. 
Men for personer som var gift, var det tilstrek
kelig at en av ektefellene fylte vilkåret om alder. 
Loven hadde også visse bestemmelser om enke
pensjon. 

Loven hadde bestemmelser om minstepensjon 
til enslige og til ektefeller. Ekteparpensjonen 
var 50 prosent høyere enn pensjonen for enslige. 
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Loven hadde også bestemmelser om kommunal · 
tilleggspensjon. Kommunene kunne fastsette 
høyere pensjonssatser enn minstesatsene. Den 
pensjon som oversteg lovens minstebeløp, ble 
kalt kommunal tilleggspensjon. Vi viser . til 
framstillingen av gjeldende rett i Ot.prp. nr. 59 
for 1957. 

Alderspensjonen var behovsprøvd. Det ble 
tatt hensyn til både inntekt og formue. Det 
gjaldt et fribeløp for inntekt som svarte til lo
vens minstepensjon. For den inntekt som over
steg dette fribeløpet, skulle 60 prosent gå til fra
drag i pensjonen. Dette reduksjonsprinsippet 
ligner mye på det vi i dag har for etterlattepen

. sjon og overgangsstønad til enslige forsørgere og 
gjenlevende ektefeller. Se lovens § 10-5 nr. 3, § 
10-4 fjerde ledd og§ 12-3 første ledd. 

Når det gjaldt finansieringen av alderstryg
den etter loven av 1936, skulle 7 /8 av utgiftene 
til minstepensjonene dekkes av staten og Al
derstrygdfondet og 1/8 av utgiftene skulle dek
kes av kommunene. Det var Stortinget som fast
satte fordelingen mellom staten og Alderstrygd
fondet. I prinsippet bar staten den del av utgif
tene som ikke ble dekket av den årlige alders
trygdavgiften. 

Til Alderstrygdfondet ble det innkrevd en al
derstrygdavgift. Den ble utlignet med en viss 

· prosent av den antatte inntekt på personlige 
skattytere og på skattepliktige utenlandske sel
skaper. Personer under 18 år og over 69 år var 
unntatt fra plikten til å betale avgift. Likeså v?r 
personer med særlig lav inntekt unntatt. Vi vi
ser til framstillingen av gjeldende rett i Ot.prp. 
nr. 59 for 1957. 

I 1948 kom folketrygdmeldingen (St.meld. nr. 
58 for 1948), og i 1952 gav sosialkomiteen sin 
innstilling om folketrygden (Innstilling nr. 265 
for 1952). Folketrygdkomiteens innstilling om 
alderstrygd ble avgitt i mai 1956. Den 6. juli 
1957 ble det så vedtatt en ny alderstrygdlov. Da 
ble behovsprøvingen i alderstrygden opphevet. 

Personkretsen for rett til alderspensjon etter 
loven av 1957 var tilnærmet den Samme som et
ter loven av 1936. Aldersgrensen var fortsatt 70 
år. Alderspensjonen bestod av grunnpensjon 
med eventuelt tillegg for barn. Dessuten hadde 
loven bestemmelser om kommunal tilleggspen
sjon. 

Grunnpensjonen var lik for alle uansett tidli
gere inntekt. Det var som tidligere en sats for 
ektepar og en for enslige. 

I 1963 ble det avgitt en særskilt utredning om 
alderspensjon (Pensjonsutredningskomiteens 
innstilling av 25. november 1963). Videre ble det 
i 1964 lagt fram en melding om folkepensjonen 
(St.meld. nr. 75 for 1963-64). Bestemmelser om 
alderspensjon ble gitt ved folketrygdloven i 
1966. 

Personkretsbestemmelsene i folketrygdloven 
tilsvarte stort sett omfangsbestemmelsene i de 

tidligere alderstrygdlover. Aldersgrensen på 70 
år ble overført fra alderstrygdloven av 1957 til 
folketrygdloven kapittel 7. 

En beholdt også betegnelsene grunnpensjon 
og barnetillegg på to av pensjonskomponentene. 
Men det ble innført en ny tilleggspensjonsord
ning basert på opptjening av pensjonspoeng et
ter inntekt. Formålet med denne tilleggspen
sjonsordningen var å sikre at pensjonistene 
kunne opprettholde den tilvante levestandard. 
Dessuten ble det innført en ordning med ekte
felletillegg. 

Grunnpensjonen i folketrygden utgjorde fol
ketrygdens grunnbeløp, men bare 75 prosent av 
grunnbeløpet for den som var gift med en pen
sjonist. Allerede i 1969 ble imidlertid denne 
minsteytelsen utvidet ved vedtakelsen av lovene 
om særtillegg og kompensasjonstillegg. 

Særtillegget skulle være et minste garantert 
tillegg til pensjonister som ikke hadde opptjent 
rett til tilleggspensjon, og til dem som hadde 
særlig lav tilleggspensjon. Kompensasjonstilleg
get skulle kompensere for de utgifter innførin
gen av merverdiavgiften medførte. 

Fra 1. januar 1973 ble aldersgrensen for rett 
til alderspensjon senket fra 70 til 67 år. Vi viser 
til lov 16. juni 1972 nr. 60. Men det ble et vilkår 
for rett til pensjon mellom 67 og 70 år at yrkes
aktiviteten ble nedtrappet. Arbeidsinntekt og 
alderspensjon fra folketrygden måtte ikke over
stige 80 prosent av tidligere arbeidsinntekt. 
Denne såkalte 80-prosentregelen gjelder frem
deles. Den er nærmere omtalt i merknadene til 
utkastets § 12-9. Senkningen av aldersgrensen 
er omtalt i merknadene til utkastets § 12-3. 

Samtidig med at 80-prosentregelen ble ved
tatt, ble ventetilleggsordningen innført. Ordnin
gen gikk ut på at man opptjente tillegg i alders
pensjonen for hver måned man unnlot å ta ut 
pensjon etter fylte 67 år. Ventetilleggsordningen 
ble opphevet den 1. april 1984. Vi viser til lov 9. 
desember 1983 nr. 71. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger stort sett på gjeld

ende rett. Som i de andre pensjonskapitlene fo
reslår utvalget at bestemmelsene om særtilleg
get blir tatt inn i selve folketrygdloven. 
· Utvalget foreslår at kompensasjonstillegget 
skal utgå som egen pensjonskomponent. Vi viser 
til nærmere omtale i utkastets kapittel 3 om 
grunnbegreper - se Oversikt. 

Utkastets§ 12-1 Innledning 
Formålet med alderspensjon er å dekke utgif

ter til livsopphold for personer som har fylt 67 
år. 

Alderspensjonen består av grunnpensjon, til
leggspensjon, særtillegg, ektefelletillegg og bar
netillegg. 
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Bestemmelser om 
- vilkår for rett til alderspensjon står i §§ 12-2 

og 12-3 
- beregning av alderspensjon står i §§ 12-4 til 

12-12 
- forholdet til andre folketrygdytelser står i 
' § 12-13 
- alderspensjon under instititusjonsopphold star 

i§§ 12-14 til 12-16 
- alderspensjon ved yrkesskade står i§ 12-17. 

Merknader 
Paragrafen er ny. 
Utkastets første ledd angir formålet med al

derspensjon. I den gjeldende lov sies det ikke 
noe om formålet med alderspensjon. Utvalget 
har i de øvrige utkast til stønads- og pensjons
kapitler foreslå.tt en innledende bestemmelse 
om formålet med den aktuelle ytelsen. En angi
velse av ytelsens formål vil være til nytte både 
for dem som skal søke om stønad eller pensjon, 
og for dem som skal forvalte loven. 

Alderspensjon bygger på opptjening av rettig
heter, og aldersgrensen på 67 år er det eneste 
vilkår som gjelder. Da vilkårene for å få alders
pensjon er så «firkantede», er det ikke så stort 
behov for noen formålsbestemmelse. Utvalget 
har likevel foreslått en slik bestemmelse for at 
kapitlene skal få en så ensartet oppbygning som 
mulig. 

Formålet angis som dekning av utgifter til 
livsopphold til personer som er over 67 år. Dette 
er altså den nedre aldersgrensen for rett til al
derspensjon. Men det er mange som helt eller 
delvis har arbeidsinntekt som kilde til livsopp
hold selv om de er eldre enn 67 år. Formulerin
gen i innledningsbestemmelsen er således ikke 
helt presis. · 

Utkastets andre ledd inneholder en oversikt 
over komponentene i alderspensjonssystemet. 
Det er grunnpensjon, tilleggspensjon, særtil
legg, ektefelletillegg og barnetillegg. I §§ 12-4 
til 12-8 er det tatt inn egne bestemmelser om 
beregning av de enkelte komponentene. 

Ventetillegget er også en pensjonskomponent. 
Dette tillegget ble opphevet ved lov 9. desember 
1983 nr. 71, med virkning fra 1. april 1984. En 
vil ikke kunne få nye tilfeller av ventetillegg et
ter 1. april 1987. Ordningen vil derfor ha så liten 
betydning i framtiden at vi ikke har funnet 
grunn til å ta den med i oppregningen her. Vi 
har imidlertid tatt med en paragraf om ventetil
legg i utkastets § 12-12. 

I utkastets tredje ledd er det gitt en forteg
nelse over hvor i kapitlet de ulike bestemmel
sene er å finne. 

Utkastets § 12-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til alderspensjon at 

vedkommende har vært medlem i trygden i 
minst tre år. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flyktnin~ 
ger (se § 3-21) som er medlemmer i trygden. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs § 

7-2 nr. 1 første ledd og§ 7-2 nr. 3 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett kreves det minst tre års 
trygdetid for rett til alderspensjon. Det følger av 
den gjeldende lovs § 7-2 nr. 1 første ledd, som 
omhandler rett til grunnpensjon. Bestemmelsen 
lyder: 

«Rett til grunnpensjon har den som har vært 
trygdet sammenlagt i minst tre år etter fylte 16 
år og før fylte 67 år. Kalenderår hvori ved
kommende er blitt godskrevet pensjonspoeng 
regnes i denne forbindelse som et helt år.» ' 

Trygdetidskravet gjelder i dag bare for rett til 
grunnpensjon. For å få rett til tilleggspensjon 
kreves det etter den gjeldende lovs § 7-3 nr. 1 at 
vedkommende har vært godskrevet pensjonspo
eng for minst tre år. 

Det kreves ikke tre års umiddelbart forutgå
ende trygdetid for rett til alderspensjon. Tryg
detiden kan være opparbeidet lenge før ved
kommende fylte 67 år. Heller ikke kreves det at 
de tre årene skal være opparbeidet i en sam
menhengende periode. Det er tilstrekkelig at 
vedkommende sammenlagt har tre års trygde
tid. 

Det er ikke noe vilkår om at vedkommende 
må være trygdet på søknadstidspunktet for å få 
rett til alderspensjon. Det er tilstrekkelig at han 
eller hun tidligere har vært trygdet i tre år til 
sammen. 

Det gjelder heller ikke noe vilkår om opphold 
i Norge for rett til alderspensjon. Man kan såle
des få rett til norsk alderspensjon selv om man 
er bosatt i utlandet, og man beholder pensjonen 
etter en utflytting. 

Vilkåret om tre års trygdetid kan fravikes for 
flyktninger som er bosatt i Norge. Lovens § 7-2 
nr. 3 andre ledd lyder: 

«Hvis særlige grunner gjør det rimelig, kan 
utenlandsk flyktning som er bosatt i riket til
stås inntil full grunnpensjon uten hensyn tii be
stemmelsene om trygdetid i første ledd og i nr. 
1. Departementet gir nærmere forskrifter og 
kan lierunder bestemme at det samme skal 
gjelde norsk statsborger som kan anses å stå i 
Iignende stilling som utenlandsk flyktning.» 

Sosialdepartementet har med hjemmel i lo
vens § 7-2 nr. 3 andre ledd fastsatt forskrifter 
om adgang til å gi utenlandske flyktninger m.v. 
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opp til full grunnpensjon uten hensyn til trygde
tid. 

Ifølge disse forskriftene skal det ved vurde
ringen legges avgjørende vekt på vedkommen
des inntektsforhold. Det skal også tas hensyn til 
eventuell ektefelles inntektsforhold dersom ved
kommende bor sammen med ektefellen. 

Etter loven kan også norske statsborgere få 
opp til full grunnpensjon selv om de ikke fyller 
vilkårene om trygdetid. Ifølge Rikstrygdever
kets rundskriv 07 - 02 av 5. mai 1977 kan dette 
gjelde norske statsborgere som på grunn av øko
nomiske eller politiske omveltninger, krig eller 
lignende må forlate landet under slike omsten
digheter at deres situasjon i det vesentlige kan 
likestilles med en flyktnings situasjon. 

Utvalgets forslag 
· Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 7-2 nr. 1 første ledd. 

Trygdetidskravet gjelder i dag i utgangspunk
tet bare for rett til grunnpensjon. For å få rett 
til tilleggspensjon må vedkommende etter den 
gjeldende lovs § 7-3 nr. 1 være godskrevet pen
sjonspoeng for minst tre år. Da kalenderår som 
en person er godskrevet pensjonspoeng for, reg
nes som hele trygdetidsår, innebærer ikke ut
valgets forslag noen materiell endring. 

Utvalgets forslag bygger på gjeldende rett. 
Utvalget har ikke ment å gjøre materielle end
ringer. Men rent lovteknisk er det gjort den end
ring at trygdetidskravet skal gjelde generelt for 
rett til alderspensjon. Det vil si at kravet skal 
gjelde for rett til alle pensjonskomponentene 
som en alderspensjonist kan få. 

Begrepet trygdetid er definert i utkastets § 
3-14, og gjeldende rett er nærmere omtalt i 
merknadene ovenfor. Her skal det bare nevnes 
at som trygdetid regnes tidsrom da vedkom
mende har vært medlem i folketrygden. Dette 
innebærer at vedkommende 
a) har vært medlem i folketrygden etter fylte 16 

år og før fylte 67 år, 
b) har opptjent pensjonspoeng mellom fylte 17 

og 67 år, 
c) er blitt godskrevet pensjonspoeng for 

kalenderår da han eller hun fylte 67, 68 eller 
69 år, 

d) ville ha vært medlem i trygden mellom 1. ja
nuar 1937 og 1. januar 1967,eller 

e) fyller vilkåret for rett til beregning av fram
tidig trygdetid for uføre- eller etterlattepen
sjonister. 

Det er nok at vilkåret for rett til alderspen
sjon om minst tre års trygdetid er oppfylt på en 
av de måtene som er angitt ovenfor. 

Trygdetiden beregnes i utgangspunktet i da
ger, men kalenderår som en person er godskre
vet pensjonspoeng for, regnes alltid som et helt 

år. Se lovens § 7-2 nr. 1 første ledd siste punk
tum, 

I utkastets andre ledd gjøres det unntak fra 
trygdetidsvilkåret for flyktninger som er med
lemmer i trygden. Utvalget har ut fra rimelig
hets- og forenklingshensyn foreslått at flyktnin
ger skal ha en absolutt rett til unntak fra tryg
detidsvilkåret. Dette er en endring i forhold til 
den gjeldende lovs § 7-2 nr. 3 andre ledd, som 
gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å ta 
inn en egen paragraf i definisjonskapitlet om 
hvem som skal anses som flyktning i folketrygd
lovens forstand. Utkastet bygger på gjeldende 
rett. Vi viser til merknadene til utkastets§ 3-21. 

Utkastets § 12-3 Alder 
Det er et vilkår for rett til alderspensjon at 

vedkommende har fylt 67 år. 
For en person som har fylt 67 år, men ikke 70 

år, og_ som har arbeidsinntekt, reduseres alders
pensjonen etter bestemmelsene i§ 12-9. 

Til en person som har fylt 70 år ytes det al
derspensjon uten hensyn til annen · inntekt som 
pensjonisten har. 

Merknader 
Bestemmelsene svarer til den gjeldende lovs § 

7 -1 første ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 7-1 første ledd lyder: 

«Rett til alderspensjon inntrer ved fylte 67 år. 
For trygdet som har fylt 67, men ikke 70 år, be
grenses adgangen til a ta ut alderspensjon etter 
oestemmelsene i§ 7-10, og uttatt pensjon bereg
nes etter bestemmelsene i nevnte paragraf.» 

Som det går fram av sitatet, er det et ufravi
kelig vilkår for rett til alderspensjon at den 
trygdede har fylt 67 år. En har egentlig to pen
sjonsaldrer i folketrygdloven. Det er en betinget 
pensjonsrett ved fylte 67 år og en ubetinget rett 
ved fylte 70 år. For rett til alderspensjon mellom 
67 og 70 år kreves det at man ikke har større 
arbeidsinntekt enn at denne inntekten sammen 
med alderspensjonen og eventuelt forsørgings
tillegg utgjør maksimum 80 prosent av tidligere 
arbeidsinntekt. Denne såkalte 80-prosentrege
len gjelder ikke etter fylte 70 år. Da har man 
rett til full pensjon selv om man har store inn, 
tekter. 

I St.meld. nr. 14 for 1977-78 satte Regjeringen 
som mål å øke mulighetene for kombinasjon av 
arbeid og trygd. 

Rikstrygdeverket tok i brev av 14. februar 
1977 til Sosialdepartementet opp forslag om å 
sløyfe prøvingen av alderspensjon mot fortsatt 
arbeidsinntekt mellom 67 og 70 år. Forslaget 
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hadde som forutsetning at ordningen med ven
tetillegg skulle opprettholdes. Pensjonsutred
ningsutvalget (NOU 1978:12) gikk imidlertid 
inn for å oppheve ventetilleggsordningen, og 
viste til de uforholdsmessig store fordeler som 
var forbundet med å vente med å ta ut pensjon. 
Utvalget pekte på at mange ikke hadde mulig
het for å fortsette i inntektsgivende arbeid etter 
fylte 67 år. De samlede · fordeler med å utsette 
pensjonsuttaket kunne imidlertid begrenses ved 
oppheving av adgangen til å fortsette opptjenin
gen av tilleggspensjon etter utløpet av det år 
man fyller 67 år. A sløyfe inntektsprøvingen av 
alderspensjon mellom fylte 67 og 70 år ville in
nebære en grurinleggende forenkling av alders
pensjonsordningen, og ville for øvrig være i 
samsvar med Regjeringens målsetting om videre 
muligheter for kombinasjon av arbeid og trygd, 
se St.meld. nr. 14 for 1977-78. På side 77 i stor
tingsmeldingen ble det opplyst at Sosialdepar
tementet - i samsvar med Rikstrygdeverkets for
slag - ville foreslå at bestemmelsen om inntekts
prøving av alderspensjon skulle oppheves. I 
meldingen heter det videre: 

«En oppheving av regelen skulle ikke føre til 
økte utgifter for folketrygden - bare en forskyv
ning av utbetalingene i tid». 

Det er på det rene at denne formodningen var 
bygd på at ventetilleggsordningen skulle opp
rettholdes. Ventetilleggsordningen ble imidler
tid opphevet med virkning fra 1. april 1984. 
Dette medfører at en eventuell oppheving av 
80-prosentregelen vil føre -til betydelige merut
gifter for trygden. Etter foreløpige beregninger 
må det antas at merutgiftene vil komme opp i 
mellom 300 og 400 millioner kroner på årsbasis. 

Fra 1. januar 1989 ble det innført en ordning 
med avtalefestet førtidspensjon med statstil
skott for eldre arbeidstakere. Se nærmere om
tale i merknadene til utkastets § 12-11. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 

lovs § 7-1 første ledd første punktum, og fast
slår hovedvilkåret for rett til alderspensjon. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeldende 
lovs§ 7-1 første ledd andre punktum. Dette led
det omhandler 80-prosentregelen, og har en 
henvisning til utkastets § 12-9, som omhandler 
alderspensjon for dem som er mellom 67 og 70 
år. ' 

Utvalget har drøftet spørsmålet om 80-pro
sentregelen bør oppheves, slik at det kan ytes 
full alderspensjon fra fylte 67 år uansett størrel
sen på den arbeidsinntekten pensjonisten måtte 
ha. 

Det er særlig viktig at pensjonistene forstår 
• de ulike regler som gjelder deres adgang til å ha 

arbeidsinntekt ved siden av pensjonen. Også ad-

ministrativt er det en fordel at reglene i størst 
mulig utstrekning tillater arbeidsinntekt ved si
den av pensjon, men uten omregning, nytt pen
sjonsvedtak osv. 

Bestemmelsen om inntektsprøving av alders
pensjon for dem som er mellom 67 og 70 år, kan 
være vanskelig å forstå for pensjonistene. Den 
bygger på gjennomsnittlige inntektstall for 
årene forut for pensjoneringstidspunktet, og det 
.må gjøres særskilte, individuelle beregninger 
for å finne ut hvor stor arbeidsinntekt ved
kommende pensjonist kan ha ved siden av pen
sjonen. 

Utvalget har etter en samlet vurdering funnet 
å måtte opprettholde 80-prosentregelen. Hoved
årsaken er de betydelige merutgifter som en 
oppheving eller en omfattende liberalisering av 
bestemmelsen vil medføre. Det er også på det 
rene at en oppheving av 80-prosentregelen i rea
liteten ville innebære en generell nedsetting av 
pensjonsalderen i Norge. Dette er et så stort so
sialpolitisk spørsmål at utvalget antar det må 
ligge utenfor dets mandat. Utvalget har rede
gjort nærmere for 80-prosentregelen i merkna
dene til utkastets§ 12-9. Her er også unntakene 
fra 80-prosentregelen behandlet. 

Utkastets tredje ledd står ikke uttrykkelig i 
loven i dag, men følger antitetisk av§ 7-1 første 
ledd andre punktum. Utvalget mener at prinsip
pet om at det ytes hel pensjon fra fylte 70 år, 
uavhengig av inntekt, er et viktig prinsipp, som 
bør gå klart fram av loven. 

Utkastets § 12-4 Grunnpensjon 
Grunnpensjonen utgjør 100 prosent av grunn

beløpet. 
Grunnpensjonen utgjør likevel 75 prosent av 

grunnbeløpet dersom pensjonisten bor sammen 
med en ektefelle som mottar overgangsstønad 
ved sykdom, uførepensjon, alderspensjon eller 
avtalefestet pensjon med statstilskott. 

Mottar pensjonistens ektefelle gradert over
gangsstønad ved sykdom (se § 7-12) eller gra
dert uførepensjon (se § 10-15), skal det ytes et 
tillegg til den grunnpensjonen som er beregnet 
etter andre ledd. Tillegget utgjør 25 prosent av 
grunnbeløpet multiplisert med den del av inn
tektsevnen/arbeidsevnen (se §§ 7-6, 10-7 og 
10-8) som ektefellen har i behold. 

Full grunnpensjon etter første, andre og tredje 
ledd ytes til den som har minst 40 års trygdetid 
(se § 3-14). Dersom trygdetiden er kortere, blir 
grunnpensjonen tilsvarende mindre. 

En flyktning (se § 3-21) som er medlem i tryg
den, får full grunnpensjon uten hensyn til be
stemmelsene om trygdetid. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelser i den gjeld

ende lovs § 7-2 nr. 2 og 3 og§ 7-6. 
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Gjeldende rett 
Lovens § 7-2 nr. 2 og 3 lyder: 

«2. Full grunnpensjon utgjør: 
a) grunnbeløpet, jfr. ~ 6-2, dersom pensjonisten 

er ugift eller har ektefelle som ilcke oppebæ
rer alderspensjon, uførepensjon, attførings
penger i ventetid før uførepensjon kan tilstås 
eller avtalefeste pensjonen med statstilskott, 

b) 75 prosent av grunnbeløpet, dersom pensjo
nisten har ektefelle som oppebærer ytelser 
som nevnt i bokstav a. Oppebærer pensjonis
tens ektefelle uførepens1on eller attførings
penger som nevnt som er nedsatt etter reg
lene i § 8-5, jfr. § 5-5 første ledd, skal grunn
pensjonen være lik grunnbeløpet med fra
drag av et beløp som skal utgjøre 25 prosent 
av grunnbeløpet multiplisert med det tall 
som angir ektefellens uførepensjon eller att
føringspenger i forhold til full ytelse. 

3. Fulf grunnpenston ytes til den som har vært 
trygdet i minst 40 ar. Har vedkommende vært 
trygdet i mindre enn 40 år, utgjør grunnpensjo
nen en forholdsmessig del av full grunnpensjon. 
Uten hensyn til bestemmelsene i nr. ! legges for 
person som nevnt i nr. 2 bokstav b ektefellens 
trygdetid til grunn hvis den er lengst. Denne 
trygdetid beholdes etter ektefellens død, med 
mmdre vedkommende inngår nytt ekteskap. 

Hvis særlige grunner gjør det rimelig, kan 
utenlandsk ffyktning som er bosatt i riket, til
stås inntil full grunnpensjon uten hensyn til be
stemmelsene om trygdetid i første ledd og i nr. 
!.Departementet gir nærmere forskrifter og kan 
herunder bestemme at det samme skal gjelde 
norsk statsborger som kan anses å stå i lignende 
stilling som utenlandsk flyktning.» 

Lovens § 7-6 lyder: 

«Hvis to alderspensjonister som er gift med 
hverandre, lever atskilt, fastsettes hver ektefel
les grunnpensjon og tilleggspensjon som for ens
lig pensjonist bestemt. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder også når 
en alderspensjonist er gift mecf pensjomst som 
har avtalefestet pensjon med statstilskott.» 

Etter folketrygdloven § 7-2 nr. 2 bokstav a 
utgjør full grunnpensjon 100 prosent av grunn
beløpet når pensjonisten er ugift eller har en 
ektefelle som ikke er pensjonist. 

Når pensjonisten har en ektefelle som mottar 
hel (ugradert) pensjon, skal pensjonistens 
grunnpensjon reduseres til 75 prosent av grunn
beløpet. Også dersom ektefellen mottar gradert 
uførepensjon, eller graderte attføringspenger i 
ventetid før uførepensjon kan innvilges, skal 
pensjonistens grunnpensjon reduseres . Den blir 
da redusert med et beløp som svarer til 25 pro
sent av grunnbeløpet multiplisert med det tall 
som angir ektefellens uførepensjon eller attfø
ringspenger i forhold til hel ytelse. Se folke
trygdloven § 7-2 nr. 2 bokstav b. Bestemmelsen 
gjelder ikke når ektefellen har gradert alders
pensjon etter folketrygdloven§ 7-10. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 er det uttalt følg
ende: 

«Dersom den ene ektefelle har full uførepen
sjon eller alderspensjon og den annen ektefelle 
har nedsatt uførepensjon etter ~ 8-5, er det 
mange kombinasjonsmuligheter nar det gjelder 
pensJonsbeløp. Hvis bare den ene ektefelle har 
alderspensjon eller full uførepensjon, blir 
grunnpensJonen kr. _5 400. Blir deretter den an
nen elctefelle ufør og f.eks. berettiget til l/3 av 
full uførepensjon, ville en uten desupplerende 
regler som er foreslått i paragrafens nr. 2 bok
stav b få det resultat at sistnevnte ektefelle ville 
få en grunnpensjon på 1/3 av 75 prosent av 
grunnbeløpet, dvs. kr. 1 350, mens den ektefelle 
som før hadde full grunnpensjon med kr. 5 400, 
dvs. 75 prosent av grunnbeløpet. Det forhold at 
den annen ektefelle ble ufør, ville således føre 
til at familiens pensjon blir uforandret i dette
tilfelle. Også i andre kombinasjoner ville ekte
fellens samlede pensjon og fordelingen mellom 
dem bli utilfredsstillende.» 

Flyktninger og norske statsborgere som anses 
for å være i en lignende stilling som flyktninger, 
kan få full grunnpensjon selv om de ikke har 
full trygdetid. Med hjemmel i folketrygdloven § 
7-2 nr. 3 har Sosialdepartementet den 29. de
sember 1971 fastsatt forskrifter om adgang til å 
innvilge grunnpensjon til flyktninger. 

Bestemmelsen om . at det kan ytes opp til full 
grunnpensjon til flyktninger, er en «kan
bestemmelse» som hjemler skjønn. Fram til 1. 
januar 1981 ble det i praksis tatt økonomiske 
hensyn. Grunnpensjonen ble ikke innvilget i 
større utstrekning enn at grunnpensjonen sam
men med eventuell tilleggspensjon og/eller tje
nestepensjon var tilstrekkelig til å gi flyktnin
gen ytelser på minstepensjonsnivå. Men praksis 
ble endret i 1981 etter at Trygderetten hadde 
avsagt to kjennelser (anke nr. 1388/76 og 
2688/77) De innebar at flyktningen fikk grunn
pensjon selv om han eller hun uten godskriving 
etter bestemmelsene i§ 7-2 nr. 3 andre ledd ville 
ha fått ytelser som oversteg minstepensjonsnivå. 
Trygderetten la til grunn for kjennelsene at fol
ketrygden generelt tar sikte på å gi ytelser som 
står i et visst forhold til den inntekt vedkom
mende hadde som yrkesaktiv. For at flyktninger 
skal komme opp på dette nivået, må det gis full 
grunnpensjon. Retten la også vekt på at ytelser 
fra trygden vanligvis blir gitt uten økonomisk 
behovsprøving. Trygderettens forståelse av 
disse bestemmelsene er blitt lagt t il grunn i 
praksis etter 1. januar 1981. 

Retten til grunnpensjon uten hensyn til tryg
detid gjelder i utgangspunktet bare så lenge 
vedkommende er bosatt i Norge. Det kan imid-. 
lertid gjøres unntak hvis særlige grunner tilsier 
det. 

Etter forskriftenes § 3 er det Rikstrygdeverket 
som har myndighet til å avgjøre hvem som skal 
regnes som flyktning. Utvalget har tatt inn i de
finisjonskapitlet en egen paragraf om hvem som 
er flyktning i folketrygdlovens forstand. Vi viser 
til utkastets § 3-21, som bygger på gjeldende 
rett. 
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Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men det er foreslått betydelige lovtekniske for
enklinger. 

I utkastets kapittel 3, definisjonskapitlet, har 
utvalget også tatt inn en bestemmelse om 
grunnpensjon. Vi viser til utkastets § 3-15. Be
stemmelsen i utkastets § 12-4 er mer utførlig. 

Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 
lovs§ 7-2 nr. 2 bokstava, og fastslår hovedrege
len om at grunnpensjonen utgjør 100 prosent av 
grunnbeløpet. Utvalget har ikke tatt med vilkå
ret i den gjeldende lov om at hovedregelen bare 
gjelder dersom medlemmet er ugift eller er gift 
med en person som ikke er pensjonist. Folke
trygdloven bygger på individuelle rettigheter. 
Dagens lovtekst på dette området er unødven
dig, og kompliserer forståelsen av bestemmel
sen. 

Utkastets andre ledd regulerer grunnpensjo
nen til en pensjonist med en ektefelle som også 
er pensjonist eller mottar overgangsstønad ved 
sykdom. Utvalget har foreslått at særbestem
melsen i den gjeldende lov om attføringspenger 
i ventetid før uførepensjon kan innvilges, skal 
gjelde generelt for overgangsstønad ved sykdom 
(attføringspenger). Det er komplisert å ha for
skjellige regler for de ulike former for over
gangsstønad ved sykdom. Når ektefellen mottar 
slik overgangsstønad, bør det som ellers i folke
trygdsystemet føre til reduksjon i grunnpensjo
nen. Dette representerer en forenkling og inn
sparing for folketrygden. 

Utkastet svarer for øvrig til bestemmelsene i 
folketrygdloven § 7-2 nr. 2 bokstav b og § 7-6. 
Av forenklingshensyn har utvalget slått de to 
bestemmelsene sammen i ett ledd, se formule
ringen «bor sammen med en ektefelle». Når ek
tefellene bor atskilt, utgjør grunnpensjonen 100 
prosent av grunnbeløpet. 

Rikstrygdeverkets rundskriv Kom 07 - 00 av 
29. januar 1973 omhandler i hvilke situasjoner 
ektefellene skal anses for å leve atskilt. Det er 
presisert at det er den faktiske situasjonen som 
er avgjørende. Dessuten kreves det varig atskil
lelse. Det må altså ikke være utsikt til at samli
vet blir gjenopptatt. I rundskrivet er det videre 
presisert at periodevis fravær fra felles hjem 
ikke vil være tilstrekkelig til at ektefellene skal 
regnes for å leve atskilt. Et eksempel på å leve 
atskilt er når en av ektefellene er varig innlagt i 
alders- eller pleiehjem. Gjelder innleggelsen 
begge ektefellene, kan de anses for å leve atskilt 
dersom kurprisen er den samme som for to ens
lige. 

Utkastets tredje ledd har bestemmelser om 
hvordan grunnpensjonen skal beregnes når den 
ene ektefellen har alderspensjon mens den 
andre har gradert overgangsstønad ved sykdom 
(attføringspenger) eller gradert uførepensjon. 

Alderspensjonisten får da et tillegg til grunn
pensjonen etter utkastets andre ledd. Ved bereg
ningen tas det utgangspunkt i ektefellens gjen
værende inntektsevne/arbeidsevne. Forslaget 
svarer til en tilsvarende bestemmelse i lovens § 
7-2 nr. 2 bokstav b, men er omformulert. 

Utkastets fjerde ledd markerer betydningen 
av trygdetidens lengde, og svarer til den gjeld
ende lovs § 7-2 nr. 3 første ledd. Pensjonisten 
må ha 40 års trygdetid for å få full grunnpen
sjon. Dersom trygdetiden er kortere enn 40 år, 
blir grunnpensjonen tilsvarende mindre. 

Nærmere bestemmelser om trygdetid er tatt 
inn i utkastets kapittel 3. Se merknadene til ut
kastets § 3-14. 

Da det kreves minst tre års trygdetid for rett 
til grunnpensjon, blir minste grunnpensjon 3/40 
av full grunnpensjon. 

Utkastets femte ledd har en særregel for 
flyktninger. Den gjeldende lovs§ 7-2 nr. 3 andre 
ledd gir anvisning på en skjønnsmessig vurde
ring. Men etter praksis ytes det i dag alltid .full 
grunnpensjon til disse personene. Se omtalen av 
gjeldende rett ovenfor. Utvalget foreslår at 
flyktninger får en ubetinget rett til full grunn
pensjon. Forslaget fører således ikke til noen ut
videlse av gjeldende rett. Begrepet flyktning er 
definert i utkastets § 3-21. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen om 
at ektefellens trygdetid legges til grunn dersom 
ektefellen har alders- eller uførepensjon. Dette 
forslaget er i samsvar med målsettingen i St. 
meld. nr. 12 for 1988-89 (trygdemeldinga) om 
mer individbaserte beregningssystemer i folke
trygden. Utvalgets forslag representerer også en 
forenkling og en viss innsparing for folketryg
den. 

Utkastets § 12-5 Tilleggspensjon 
Rett til tilleggspensjon har den som har minst 

tre poengår (se § 3-13). 
Tilleggspensjonen utgjør 45 prosent av grunn

beløpet multiplisert med sluttpoengtallet (se 
§ 3-12). 

Full tilleggspensjon etter andre ledd ytes til 
den som har minst 40 poengår. For den som har 
færre poengår, blir tilleggspensjonen tilsvarende 
mindre. 

For personer som er født før 1937, gjelder det 
særlige bestemmelser. Se § 3-16 femte til sju
ende ledd. 

Merknader 
Gjeldende rett 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den gjeld

ende lovs § 7-3, som lyder: 

«l. Rett til tilleggspensjon har den som er blitt 
godskrevet pensjonspoeng for minst tre år. 

2. Til den som er blitt godskrevet pensjonspo
eng for m!nst 40 år, ytes tilleggspensjon med 45 
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pst. av det beløp som framkommer ved at 
grunnbeløpet mulitpliseres med sluttpoengtal
fet, jfr. tredje ledd. 

Til den som er blitt godskrevet pensjonspeong 
for færre enn 40 år, ytes forholdsmessig redu
sert tilleggspensjon. 

Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 
høyeste poengtall som er godskrevet den tryg
dede. Er vedkommende &oaskrevet pensjonspo
eng for færre enn 20 ar, er sluttpoengtallet 
gjennomsnittet av samtlige poengtall som er 
godskrevet vedkommende.» 

Tilleggspensjonens størrelse er avhengig av 
den pensjonsgivende inntekten og antallet po
engår. For å få rett til tilleggspensjon må pen
sjonisten ha opptjent pensjonspoeng i minst tre 
år. Hovedbestemmelsene om pensjonspoeng står 
i dag i folketrygdloven § § 6-4 til 6-6. Se merk
nadene til utkastets § § 3-5 til 3-11. 

Full tilleggspensjon ytes til den som er god
skrevet pensjonspoeng for minst 40 år. For den 
som er godskrevet pensjonspoeng for færre enn 
40 år, reduseres pensjonen tilsvarende. Tilleggs
pensjonen beregnes ut fra de 20 høyeste poeng
tallene som er godskrevet den trygdede (sluttpo
engtallet). 

I utkastets definisjonskapittel er det tatt inn 
generelle regler om tilleggspensjon i § 3-16. 
Regler om beregning av sluttpoengtallet er be
handlet i utkastets § 3-12. Gjeldende rett om 
beregning av tilleggspensjon og sluttpoengtall 
er nærmere omtalt i merknadene til disse be
stemmelsene. 

Det gjelder særlige regler for beregning av til
leggspensjon til personer som er født før 1937 
(overkompensasjon). Bestemmelsene står i dag i 
lovens§ 7-5. Bestemmelsene om overkompensa
sjon går i korthet ut på at tilleggspensjonen til 
personer som er født før en viss dato, beregnes 
etter særlig gunstige regler. I dag gjelder det 
forskjellige særregler for to grupper personer, 
de som er født før 1917, og de som er født mel
lom 1917 og 1937. Disse reglene er omtalt i 
merknadene til utkastets§ 3-16 om tilleggspen
sjon. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 

lovs § 7-3 nr. 1, og angir personkretsen for rett 
til tilleggspensjon: de som har minst tre poen
går. Det vil si de som har fått pensjonspoeng for 
minst tre år. I utkastets § 3-13 er poengår defi
nert. Vi har derfor vist til denne bestemmelsen i 
utkastet her. 

Det gjelder forskjellige vilkår for rett til 
grunnpensjon og for rett til tilleggspensjon. Vil
kåret for rett til grunnpensjon som går ut på tre 
års trygdetid, har utvalget foreslått som et gene-' 
relt inngangsvilkår. Dette er omtalt i merkna
dene til utkastets § 12-2. Når det gjelder til-

leggspensjon, kreves det i lovens § 7-3 at man 
skal ha blitt godskrevet pensjonspoeng for 
minst tre år. Da år som det er opptjent pen
sjonspoeng i, alltid regnes som et helt år, inne
bærer ikke dette noen materiell endring. 

For ordens skyld vil vi presisere at det ikke 
kreves at man skal ha over 1 i pensjonspoeng. 
Det er tilstrekkelig at inntekten har oversteget 
grunnbeløpet i minst tre år slik at man har 0,01 
pensjonspoeng. Men i disse tilfellene blir til
leggspensjonen mindre enn særtillegget. 

Utkastets . andre ledd angir hvordan tilleggs
pensjonen beregnes. Utkastet svarer til gjeld
ende rett. Vi viser til nærmere omtale av til
leggspensjonen i merknadene til utkastets § 
3-16. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 7-3 nr. 2 andre ledd. Full tilleggspensjon 
ytes til den som har minst 40 poengår. Dersom 
vedkommende har færre poengår, blir tilleggs
pensjonen tilsvarende mindre. Vi viser til nær
mere omtale i merknadene til utkastets § 3-16 
om tilleggspensjon. 

Utkastets fjerde ledd er en henvisning til sær
reglene om overkompensasjon. Se framstillin
gen ovenfor. Disse bestemmelsene er også nær
mere omtalt i merknadene til utkastets § 3-16 
om tilleggspensjon. 

Utkastets§ 12-6 Særtillegg 
Det er et vilkår for rett til særtillegg at ved

kommende har rett til grunnpensjon etter 
§ 12-4. 

Fullt særtillegg ytes til den som har minst 40 
års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, 
blir særtillegget tilsvarende mindre. 

Stortinget fastsetter særtilleggets størrelse. 
Særtillegget faller bort i den utstrekning det 

ytes tilleggspensjon etter§ 12-5. 

Merknader 
Bestemmelser om særtillegg er gitt i lov 19. 

juni 1969 nr. 61 om særtillegg til ytelser fra fol
ketrygden. Vi viser til denne lovens §§ 1 til 3. I 
medhold av lovens § 6 har Sosialdepartementet 
den 30. desember 1969 gitt forskrifter om gjen
nomføring av loven. 

Gjeldende rett 
Særtillegget fastsettes av Stortinget i likhet 

med grunnbeløpet. Stortinget fastsetter det ved, 
såkalt plenarvedtak. Tidligere ble særtillegget 
fastsatt ved lov. Dette ble endret ved lov 20. mai 
1983 nr. 26. Endringen medførte en forenkling 
av reguleringsrutinen for fastsetting av særtil
legget. 

Særtillegget fastsettes i dag i prosent av 
grunnbeløpet. Det fastsettes en sats for enslige 
pensjonister og pensjonister med en ektefelle 
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som ikke mottar stønad til livsopphold fra fol
ketrygden, og en sats for pensjonister som er 
gift med en pensjonist. Vi viser til særtilleggslo
ven§ 2. 
· Særtillegget faller bort i den utstrekning ved
kommende har rett til tilleggspensjon. Særtil
legget er ment som en kompensasjon til pensjo
nister som ikke har rett til tilleggspensjon, og til 
pensjonister som har liten tilleggspensjon. Se 
for øvrig merknadene til utkastets § 3-17. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Særtillegget 

er også omtalt·mer generelt i merknadene til ut
kastets § 3-17. Vi viser til framstillingen der. 

Utkastets første ledd følger av særtilleggslo
ven § 1. Den gjeldende lov sier at særtillegg ytes 
til den som har «alderspensjon». Men alderspen
sjonen består av flere komponenter (grunnpen
sjon, tilleggspensjon, særtillegg, barnetillegg og 
ektefelletillegg). Det er derfor mer presist å 
knytte retten til særtillegg til rett til grunnpen
sjon etter utkastets § 12-4. 

Utkastets andre ledd slår fast at fullt særtil
legg ytes til personer som har minst 40 års tryg
detid. Det vil si personer som fyller vilkårene 
for rett til full grunnpensjon. Særtillegget redu
seres forholdsmessig dersom trygdetiden er kor
tere enn 40 år. Utkastet svarer til gjeldende rett, 
og følger av særtilleggsloven § 2 andre ledd. 

Utkastets tredje ledd gir Stortinget en gene
rell hjemmel til å fastsette særtilleggets stør
relse. Størrelsen kan da fremdeles uttrykkes i 
prosent av grunnbeløpet, og det kan fastsettes 
forskjellig sats for enslige og gifte pensjonister. 
Selv om de ulike satsene ikke er tatt inn i loven, 
kan likevel gjeldende rett opprettholdes. 

Utkastets fjerde ledd svarer til den gjeldende 
lovs§ 3. Vi har ikke tatt med ventetillegget, som 
står i den gjeldende lov. Selv om ventetillegget 
er opphevetfra 1. april 1984, kan det være aktu
elt i flere år framover. Se nærmere om ventetil
legget i merknadene til utkastets § 12-12. 

Utkastets§ 12-7 Ektefelletillegg 
Til en alderspensjonist som forsørger ekte

felle, ytes det ektefelletillegg med 50 prosent av 
grunnpensjonen. 

Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen 
har eller kan skaffe seg inntekt som er større 
enn grunnbeløpet. 

Merknader 
Gjeldende rett 
Bestemmelser om ektefelletillegg til alders

pensjon er i dag å finne i lovens § 7-7, som ly
der: 

«Til alderspe_nsjonist som forsørger ektefelle, 
ytes ektefelletillegg med 50 prosent av den · 

grun~pf=:nsjon uten ventetillegg etter§ 7-10 som 
pensJomsten oppebærer, hvis ikke ektefellen 
selv oppebærer uførepensjon eller har rett til al
derspensjon etter loven her eller får avtalefestet 
pensjon med statstilskott.» 

Som det går fram av lovteksten, har en al
derspensjonist som forsørger ektefelle, rett til 
ektefelletillegg. 

Det er et vilkår for rett til ektefelletillegg at 
ektefellene er gift. Det ytes ikke tillegg til skilt 
ektefelle selv om pensjonisten er pålagt å betale 
underholdsbidrag, eller faktisk forsørger den 
tidligere ektefellen. 

Det er også et vilkår at pensjonisten forsørger 
ektefellen. 

Ektefellen regnes for å være selvforsørget 
dersom han eller hun har en inntekt på årsbasis 
som minst svarer til folketrygdens grunnbeløp. 
Ved vurderingen av om ektefellen skal regnes 
som selvforsørget, skal det tas hensyn til alle 
former for inntekt som kan benyttes til å dekke 
utgifter til livsopphold, dvs. arbeidsinntekt, for
muesinntekt, naturalinntekt og pensjonsinntekt. 
Derimot ses det bort fra stønad som tar sikte på 
å dekke bestemte utgifter, for eksempel grunn
stønad og hjelpestønad. 

EktefelleWlegget skal være 50 prosent av den 
grunnpensjon pensjonisten mottar. 

Etter loven er det et vilkår for rett til ektefel
letillegg at den forsørgede ektefellen ikke selv 
mottar uførepensjon eller har rett til alderspen
sjon etter folketrygdloven. Det ytes således ,ikke 
ektefelletillegg når den forsørgede ektefellen 
har nådd pensjonsalderen, selv om vedkom
mende unnlater åta ut alderspensjon. 

Se for øvrig til merknadene til utkastets § 
10-12 om ektefelletillegg til uførepensjon. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til lovens § 7-7. 
Utkastets første ledd angir at det er et vilkår 

for rett til ektefelletillegg at pensjonisten for
sørger ektefelle. Vi viser til framstillingen oven
for og til utkastets § 10-12 om ektefelletillegg til 
uførepensjon. 

Etter utkastets første ledd skal ektefelletilleg
get utgjøre 50 prosent av pensjonistens grunn
pensjon. Dette innebærer at tillegget blir redu
sert dersom grunnpensjonen er redusert på 
grunn av manglende . trygdetid eller pensjons
grad. Forslaget opprettholder gjeldende rett. Vi 
har ikke nevnt ventetillegget her, da det er 
unødvendig. Etter § 12-1 andre ledd er ikke 
ventetillegget en del av alderspensjonen. 

Etter utkastets andre ledd skal det ikke ytes 
ektefelletillegg dersom ektefellen har eller kan 
skaffe seg inntekt som er større enn grunnbelø:.. 
pet. I framstillingen av gjeldende rett ovenfor er 
det angitt hvilke inntektstyper som skalomfat
tes. For å få mest mulig like bestemmelser i alle 
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pensjonskapitlene har utvalget brukt samme 
formulering som er foreslått i utkastets § 10-12 
om ektefelletillegg til uførepensjon, i stedet for 
den formulering som er benyttet i den gjeldende 
lovs § 7-7. Inntekt som nevnt i lovteksten om
fatter også pensjonsinntekt. 

Når det gjelder vurderingen av hva ektefellen 
kan skaffe seg av inntekt (forventet inntekt), 
legges samme vurdering til grunn her som ved 
uførepensjon. Det vil si at en legger vekt på ut
danning, arbeidsmuligheter på stedet m.m. 

Utkastets § 12-8 Barnetillegg 
Til en alderspensjonist som forsørger barn, 

ytes det barnetillegg som for hvert barn utgjør 
12,5 prosent av grunnbeløpet. 

Barnetillegget økes til 25 prosent av grunnbe
løpet 
a) dersom den andre av foreldrene ikke har 

pensjonsgivende inntekt, 
b) dersom den andre av foreldrene har pen

sjonsgivende inntekt som er mindre enn fire 
ganger grunnbeløpet, 

c) for hvert barn pensjonisten har utover tre, 
dersom bare en av foreldrene har rett til pen
sjon, 

d) dersom foreldrene bor hver for seg og bare en 
av dem har rett til pensjon, 

e) dersom den andre av foreldrene er død. 
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har inn

tekt som er større enn grunnbeløpet. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelsene om barnetillegg står i den 
gjeldende lovs § 7-8, som lyder: 

«Til alderspensjonist som forsørger barn un
der 18 år ytes barnetillegg som for hvert barn 
utgl·ør 25 pst. av grunnfieløpet. Barnetillegget 
ska likevel utgjøre 12,5 pst. av grunnbeløpet for 
hvert av de første tre forsørgede barn dersom 
pensjonisten forsørger barna sammen med yr
kesaktiv ektefelle som har en pensjonsgivende 
inntekt som på årsbasis minst svarer til fire 
ganger grunnbeløpet, og ektefellene ikke lever 
atskilt. Dersom det ytes gradert pensjon, jfr. § 
7-10, reduseres barnetillegget tilsvarende. 

Tillegg for forsterbarn, jfr. lov om barnevern 
av 17 Juli 1953 § 29, ytes dersom pensjonisten 
har forsørget barnet i de siste to år før krav om 
tillegg settes fram. Hvis særlige forhold gjør det 
rime11g, kan Rikstrygdeverket fravike dette vil- · 
kår. 

Det ytes bare ett barnetillegg for hvert barn. 
Dersom barnet forsørges av fiere pensjonister i 
fellesskap, ytes tillegget til den av forsørgerne 
hvis pensjon gir grunnlag for det høyeste tilleg
get. Dersom forsørgerne ikke bor sammen, og en 
av dem har omsorgen for barnet, ytes tillegget 
likevel alltid til denne. 

Ved etterbetaling av barnetillegg gjøres det 
fradrag for barnetillegg som allereae er utbetalt 
for samme barn for det tidsrom etterbetalingen 
gjelder. Fradrag skal likevel ikke gjøres i den 
utstrekning det tidligere utbetalte barnetillegg 

er gått til fradrag i underholdsbidrg for barnet, 
jfr. § 15-6 annet ledd. Det samme gjelder der
som det tidligere utbetalte barnetillegget ikke er 
kommet barnet til gode. 

Det ytes ikke tillegg for barn som har rett til 
pensjon etter bestemmelsene i kapittel 10.» 

En alderspensjonist som forsørger barn under 
18 år, har altså rett til barnetillegg. Dersom det 
ytes gradert pensjon fordi pensjonisten har ar
beidsinntekt, graderes barnetillegget tilsva
rende. Fullt tillegg for hvert barn utgjør 25 pro
sent av grunnbeløpet. Barnetillegget reduseres 
ikke på grunn av manglende trygdetid. Det ytes 
bare ett barnetillegg for hvert barn selv om 
begge foreldrene mottar folketrygdpensjon. 

Det ytes et mindre barnetillegg i de tilfeller 
den andre av ektefellene har en pensjonsgivende 
inntekt som på årsbasis overstiger fire ganger 
grunnbeløpet. Dette gjelder likevel bare dersom 
ektefellene lever sammen. Fullt barnetillegg 
skal i disse tilfeller utgjøre 12,5 prosent av 
grunnbeløpet. Det ytes alltid barnetillegg med 
25 prosent av grunnbeløpet fra og med fjerde 
barn. 

Samboerforhold er ikke likestilt med ekte
skap når det gjelder rett til barnetillegg. Der
som den ene parten i et samboerforhold har rett 
til barnetillegg til alderspensjonen, ytes det med 
25 prosent av grunnbeløpet uansett hva den 
andre parten har i inntekt. 

Bestemmelsene om barnetillegg ble endret 
ved lov 9. desember 1983 nr. 71. Vi viser til Ot. 
prp. nr. 11 for 1983-84. Ved denne lovendringen 
ble ordningen med halvt barnetillegg (12,5 pro
sent av grunnbeløpet) innført, og samtidig noen 
kompliserte unntaksbestemmelser. Tidligere var 
størrelsen på barnetillegget uavhengig av hvil
ken situasjon familien var i økonomisk. Det ble 
ytt fullt barnetillegg uansett om den andre ekte
fellen var hjemmearbeidende eller i inntektsgiv
ende arbeid. 

Barnetillegg ytes til alderspensjonister som 
«forsørger» barn under 18 år. Ifølge Rikstrygde
verkets rundskriv 07 - 08 av 15. november 1983 
skal barnet anses som selvforsørget dersom det 
har en inntekt som på årsbasis minst svarer til 
grunnbeløpet. Det skal tas hensyn til alle former 
for · inntekt - arbeidsinntekt, formuesinntekt, 
pensjoner og trygdeytelser. Som inntekt regnes 
også underholdsbidrag og betaling som foster-
foreldre mottar. · 

Etter de gjeldende bestemmelser i folketrygd7 

loven § 7-8 siste ledd ytes det ikke barnetillegg 
for barn som har rett til barnepensjon. Barnebi
drag medfører imidlertid ikke uten videre at til
legget fall.er bort. Bidraget regnes som inntekt 
på barnets hånd, og barnetillegget faller bort 
først når bidraget, eventuelt sammen med annen 
inntekt, på årsbasis overstiger grunnbeløpet. 
Barnebidraget faller altså ikke bort når barnet 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

443 

mottar minstebidrag som fra 1. januar 1989 ut
gjør 820 kroner pr. måned. 

Etter folketrygdloven § 7-8 andre ledd ytes 
det barnetillegg for fosterbarn dersom pensjo
nisten har forsørget barnet i de siste to årene før 
krav om tillegg blir satt fram. Hvis særlige 
grunner gjør det rimelig, kan Rikstrygdeverket 
fravike dette vilkåret. 

Fosterbarn er definert i barnevernloven § 29 
som barn som av et helse- og sosialstyre eller av 
private mot eller uten betaling er anbrakt til 
oppfostring i privat hjem hos andre enn sine 
foreldre eller adoptivforeldre. 

Helse- og sosialstyret skal alltid samtykke, og 
godkjenne fosterhjemmet. I de tilfeller helse- og 
sosialstyret har anbragt barnet i fosterhjem, ut
betaler kommunen fosterhjemsgodtgjørelse, se 
barnevernloven§ 65 a nr. 2. · 

Det er ikke fastsatt bindende satser for foster
hjemsgodtgjørelse. Den enkelte kommune kan 
bestemme størrelsen selv, men Kommunenes 
Sentralforbund har laget veiledende satser som 
de fleste kommunene har godkjent og dermed er 
bundet av. Satsene for 1989 er: 
0-9 år: 2 435 kroner pr. måned til dek

ning av utgifter og 2 236 kroner i 
arbeidsgodtgjørelse. Det utgjør 
på årsbasis henholdsvis 29 220 
kroner og 26 832 kroner. 

10-18 år: 3 655 kroner pr måned til dek
ning av utgifter og 1 313 kroner 
pr måned i arbeidsgodtgjørelse. 
Det utgjør på årsbasis henholds
vis 43 860 kroner og 15 756 kro
ner. 

I de tilfeller der helse- og sosialstyret god
kjenner en privat plassering hos for eksempel 
besteforeldre eller andre slektninger, ytes det i 
utgangspunktet ikke godtgjørelse. Etter praksis 
i dag kan det imidlertid ytes godtgjørelse fra 
helse- og sosialstyret dersom fosterforeldre for 
privat anbrakte barn søker om det. Hvis det ytes 
godtgjørelse, kan helse- og sosialstyret søke re
gress hos foreldrene. 

Etter gjeldende praksis anses barnet som selv
forsørget dersom det har en årsinntekt som 
minst svarer til grunnbeløpet. Den samlede be
taling som fosterforeldrene mottar for foster
barnet, blir regnet som inntekt på barnets hånd. 
Fosterhjemsgodtgjørelsen vil etter Kommunenes 
Sentralforbunds satser overstige 1 G i året. I 
praksis vil det derfor bare være aktuelt å utbe
tale barnetillegg ved private plasseringer der 
kommunen ikke utbetaler fosterhjemsgodtgjø
relse. I disse tilfellene forutsettes det imidlertid 
at foreldrene skal dekke utgiftene til barnet. Bi
drag fra foreldrene må anses som inntekt på 
barnets hånd, og kan medføre at tillegget ikke 
blir utbetalt. Dersom de biologiske foreldrene 
ikke har økonomisk evne, vil helse- og sosialsty-

ret etter søknad kunne utbetale fosterhjems
godtgjørelse. På denne bakgrunn antar utvalget 
at det er lite aktuelt å utbetale barnetillegg til 
fosterforeldre. 

Folketrygdloven har ingen bestemmelser om 
barnetillegg for stebarn. Med stebarn menes de 
barn som bare en av ektefellene er far eller mor 
til. En stefar eller stemor har altså ikke rett til 
barnetillegg for stebarn. 

Utvalgets forslag 
De gjeldende bestem~elser om barnetillegg er 

meget kompliserte. Dette skyldes først og fremst 
en lovendring i 1983 da det ble innført en ord
ning med halvt barnetillegg, se Ot.prp. nr. 11 for 
1983-84. 

Utvalget mener at de gjeldende regler må for
enkles vesentlig. Dessuten mener vi at det er be
hov for materielle endringer for å få sammen
heng i regelverket. 

Utkastet svarer likevel stort sett til gjeldende 
rett. Men det er foreslått at det skal ytes to til
legg for hvert barn dersom begge foreldrene er 
pensjonister. Det er uheldig at det bare kan ytes 
ett barnetillegg for hvert barn. Etter barneloven 
har begge foreldrene forsørgelsesplikt overfor 
barna. Forsørgelsesplikten oppfylles ikke bare 
ved pengebidrag, men også ved arbeid i hjem
met. På denne bakgrunn er det rimelig at det 
alltid ytes barnetillegg til alderspensjonister 
som forsørger barn. Det er lagt vesentlig vekt på 
at begge foreldrene har forsørgelsesplikt overfor 
barna. 

Utkastets første ledd omhandler hovedrege
len. Barnetillegget skal utgjøre 12,5 prosent av 
grunnbeløpet for hvert barn. Det følger av ut
kastet at dersom begge foreldrene er pensjonis
ter, vil samlet barnetillegg svare til det som kan 
ytes etter gjeldende rett. Dersom bare en av for
eldrene er pensjonist, skal det etter forslaget i 
utgangspunktet ytes et mindre barnetillegg enn 
etter gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd omhandler de situasjo
ner der det ytes barnetillegg på 25 prosent av 
grunnbeløpet: Utvalget har her rent lovteknisk 
vesentlig forenklet den gjeldende lov ved å liste 
opp de tilfellene der barnetillegget forhøyes. 
Listen er i samsvar med gjeldende rett, bortsett 
fra bokstave, som er et nytt punkt, se nedenfor. 

Etter utkastets bokstav a ytes det barnetillegg 
på 25 prosent av grunnbeløpet når den andre av 
foreldrene ikke har pensjonsgivende inntekt. 

. Det samme gjelder når inntekten på årsbasis er 
mindre enn fire ganger grunnbeløpet, se bokstav 
b. Videre skal det ytes barnetillegg på 25 pro
sent av grunnbeløpet for hvert barn utover tre, 
se bokstav c. Det samme gjelder når foreldrene 
bor hver for seg og bare en av dem har rett til 
pensjon, se bokstav d. 

Bokstav e er som nevnt et nytt punkt. I dag 
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ytes det ikke barnetillegg dersom barnet har 
rett til barnepensjon etter den andre av foreld
rene. Barnepensjonen utgjør 40 prosent av 
grunnbeløpet for første barn, og 25 prosent av 
grunnbeløpet for hvert av de øvrige barn. Se 
folketrygd.ioven § 10-11 nr. 2 andre ledd. Barne
pensjonen skal erstatte forsørgelsesplikten til 
den andre av foreldrene. 

Etter gjeldende rett ytes det barnetillegg med 
25 prosent av grunnbeløpet når foreldrene lever 
atskilt og bare den ene av foreldrene har rett til 
pensjon. I disse tilfellene har barnet under en
hver omstendighet rett til minstebidraget fra 
den andre av foreldrene. :,om nevnt ovenfor blir 
det ikke gjort fradrag i barnetillegget når bar
nets inntekt (inkludert barnebidrag) på årsbasis 
er mindre enn folketrygdens grunnbeløp. 

Etter dette mener utvalget at det logisk sett 
bør gjelde samme regler for barnetillegg når 
foreldrene bor hver for seg som når en av foreld
rene er død. Utvalget foreslår derfor at det også 
skal ytes barnetillegg med 25 prosent av grunn
beløpet når den andre av foreldrene er død. For
slaget vil føre til en viss utvidelse i forhold til 
de gjeldende regler. Men forslaget gir et enklere 
og mer konsekvent regelverk. Dersom det er 
ønskelig å stramme inn reglene, bør konsekven
sen bli at det bare skal ytes barnetillegg på 12.5 
prosent av grunnbeløpet både når alderspensjo
nisten bor atskilt fra den andre av foreldrene, 
og når den andre av foreldrene er død. Utvalget 
vil ikke foreslå denne løsningen. 

Utkastets tredje ledd omhandler barnetillegg 
når barnet selv har inntekt. Det går ikke klart 

i fram av loven at det i dag ikke ytes barnetillegg 
når barnet har inntekt, men det følger indirekte 
av bestemmelsen om at pensjonisten må for
sørge barnet. Lovteksten blir enklere når en i 
stedet for å bruke forsørgerbegrepet klart sier 
at det ikke ytes barnetillegg når barnets inntekt 
er større enn grunnbeløpet. 

Utvalget mener at all inntekt bør regnes med. 
Etter utvalgets forslag skal det i prinsippet 
kunne ytes barnetillegg til alderspensjon både 
når barnet har barnepensjon, og når det får bar
nebidrag. Men utvalget er klar over at det kan 
synes inkonsekvent å ta i betraktning ytelser 
som barnet får fra den andre av foreldrene. Det 
gjelder særlig når det skal kunne ytes barnetil
legg til begge foreldre dersom de begge er pen
sjonister. Utvalget har imidlertid funnet at det 
bør legges vesentlig vekt på at barnetillegg bare 
skal ytes når barnet ikke er selvforsørget. Da 
barn skal kunne ha en inntekt opptil grunnbelø
pet uten at forsørgeren mister retten til barne
tillegg for det, mener utvalget at forslaget ikke 
får særlig urimelige konsekvenser. Barnebidrag 
utgjør bare litt over 25 prosent av grunnbeløpet, 
og barnepensjon utgjør 40 prosent av grunnbe
løpet for det første barnet og 25 prosent av 

grunnbeløpet for hvert av de øvrige barna. Etter 
forslaget kan et barn således ha en ikke uve
sentlig inntekt uten at den fører til at forsørge
ren mister tillegget. 

Utvalget har ikke tatt med noen særregler om 
fosterbarn. Vi mener det ikke er rimelig at det 
skal kunne ytes barnetillegg for fosterbarn. 
Tallmessig er det bare ca. 1 000 alderspensjonis
ter som i dag får barnetillegg for fosterbarn. 
Dette gjelder i hovedsak besteforeldre som tar 
seg av barnebarn. Utvalget vil peke på at pen
sjonister i prinsippet kan kreve bidragsforskott 
for barna. Behovet for å opprettholde bestem
melsen skulle således ikke være stort. Forenk
lingshensyn taler for at bestemmelsen blir tatt 
ut. Utvalgets forslag blir således i samsvar med 
definisjonen av barn i utkastets § 3-20. 

Utkastets § 12-9 Alderspensjon til personer 
mellom 67 og 70 år som har 
arbeidsinntekt m.m. 

Alderspensjonen (hel alderspensjon) til perso
ner mellom 67 og 70 år reduseres (graderes) på 
grunnlag av arbeidsinntekt som de har. 

Likestilt med arbeidsinntekt er ytelser til livs
opphold etter kapitlene 4 og 5. 

Alderspensjonen skal ikke reduseres hvis ar
beidsinntekten på årsbasis er mindre enn halv
parten av grunnbeløpet. Pensjonen reduseres 
med 40 prosent av inntekt over halvparten av 
grunnbeløpet. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av pensjon til 

personer mellom 67 og 70 år står i dag i folke
trygdloven § 7-10 og i diverse forskrifter gitt 
med hjemmel i i lovens § 7-10. 

Historikk 
Før 1973 var pensjonsalderen i folketrygden 

70 år. Det ble da ytt hel alderspensjon uten hen
syn til pensjonistens inntekter. 

Regjeringen fremmet i 1971 en stortingsmel
ding om nedsetting av pensjonsalderen i folke
trygden (St.meld. nr. 13 for 1971-72). I meldin
gen ble det drøftet fem alternative ordninger for 
alderspensjon til personer mellom 67 og 70 år. 
Blant disse alternativene var det en ordning 
med en ervervsprøvd rett til alderspensjon mel:
lom 67 og 70 år og den ordningen vi hadde fram 
til 1. april 1984 med en behovsprøvd rett til al
derspensjon kombinert med en ventetilleggsord
ning. 

Forslaget om en ervervsprøvd rett til alders
pensjon mellom 67 og 70 år gikk ut på at den 
som fortsatte i sin stilling etter fylte 67 år med 
uforandret lønn, ikke skulle få noen pensjon. 
Den som· sluttet i sin stilling, men fortsatte i 
inntektsgivende arbeid, skulle få 1/3 eller 2/3 av 
full pensjon eller full pensjon, avhengig av i 
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hvilken utstrekning erversinntekten ble redu
sert. 

Forslaget om en behovsprøvd rett til alders
pensjon kombinert med en ventetilleggsordning 
innbefattet at det skulle ytes et vederlag for at 
pensjonene ble redusert. Dette tillegget skulle 
settes lik den tidligere reduksjonen av pensjo
nen. 

Regjeringen foreslo i stortingsmeldingen en 
rent behovsprøvd alderspensjonering. Sosialko
miteen gikk imidlertid inn for en kombinasjon 
av behovsprøving og ventetillegg. Regjeringen 
fremmet så en proposisjon til Stortinget på 
grunnlag av sosialkomiteens innstilling. Vi viser 
til Ot.prp. nr. 67 for 1971-72. 

Ved lov 16. juni 1972 ble aldersgrensen senket 
til 67 år. Men retten til pensjon mellom 67 og 70 
år ble inntektsprøvd. Dessuten ble det innført 
en ordning med ventetillegg. 

I loven ble det fastsatt en øvre grense for den 
pensjon som kunne utbetales til personer mel
lom 67 og 70 år. Pensjon sammen med ervervs
inntekt måtte ikke overstige 80 prosent av den 
tidligere ervervsinntekt. Dette er den såkalte 
BO-prosentregelen. Det ble gitt fullmakt til Kon
gen til å fastsette særregler for personer med li
ten tidligere inntekt. 

Det ble angitt i loven hvilke grader alderspen
sjonen kunne ytes etter. Det kunne ytes 1/4, 1/2, 
3/4 eller 1/1 pensjon. · 

Ordningen med ventetillegg gikk ut på at det 
kunne opptjenes tillegg til den pensjonen som 
ble utbetalt fra fylte 70 år, på grunnlag av den 
pensjonen som ikke ble tatt ut før denne alde
ren. Tillegget ble fastsatt ut fra forsikringstek
niske beregninger slik at samlet utbetalt alders
pensjon gjennomsnittlig sett skulle utgjøre 
samme beløp uansett når vedkommende be
gynte å ta ut pensjon. På denne bakgrunn ble 
ventetillegget fastsatt til 3/4 prosent av den 
ikke-utbetalte · del av pensjonen multiplisert 
med antallet måneder pensjonisten unnlot å ta 
ut pensjon. Maksimalt kunne en pensjonist få et 
tillegg til sin opprinnelige pensjon på 27 prosent 
ved å vente med å ta ut hele pensjonen til fylte 
70 år. 

Ventetillegget er blitt kritisert. Vi viser til en 
artikkel i Lov og Rett for 1983, nr. 3, side 141, 
av Sten Owe. Det ble påpekt at de som var så 
gunstig stilt at de fikk fortsette i sitt arbeid et
ter fylte 67 år, både fikk beholde lønnsinntekt i 
flere år og fikk en vesentlig større alderspensjon 
etter fylte 70 år. 

Ventetilleggsordningen ble tatt opp til nær
mere vurdering i Pensjonsutredningen (NOU 
1978:12). I utredningen ble det foreslått at ord
ningen skulle oppheves. Det ble lagt vesentlig 
vekt på at ordningen synes å ha liten effekt med 
hensyn til siktepunktet, som hadde vært å sti
mulere de eldre til fortsatt deltaking i arbeidsli-

vet etter fylte 67 år. Det ble pekt på i utrednin
gen at svært få er yrkesaktive etter 67 år. 

Senere undersøkelser viste at personer i høy
ere inntektsgrupper i større utstrekning enn 
personer i lavere inntektsgrupper hadde nytte 
av ventetilleggsordningen. Vi viser til . Ot.prp. 
nr. 11 for 1983-84. 

Ventetilleggsordningen virket altså sosialt 
urettferdig. Mulighetene for å benytte seg av 
ordningen var mer avhengig av forholdene på 
arbeidsmarkedet enn av den enkeltes ønske. På 
denne bakgrunn ble ordningen opphevet ved lov 
9. desember 1983. Men tidligere opptjent vente
tillegg skal ytes etter de vanlige regler. Vi viser 
til utkastets § 12-12, som har en bestemmelse 
om ventetillegget. Adgangen til å opptjene pen
sjonspoeng mellom 67 og 70 år ble imidlertid 
beholdt. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 7-10 lyder: 

«1. Trygdet som benytter sin rett til alders
pensjon, !can inntil fylte 70 år velge å ta ut 1/4, 
1/2, 3/4 eller 1/1 av pensjonen. Dersom trygdede 
har ervervsinntekt, kan han likevel ikke ta ut så 
stor del av pensjonen at alderspensjon med for
sørgingstillegg for ektefelle og fremtidi,g er
vervsinntekt til sammen overstiger 80 pst. av 
tidligere ervervsinntekt. 

Som ervervsinntekt regnes i denne forbin
delse også sykepenger etter kapittel 3. 

2. Trygdet som har rett til alaerspensjon etter 
bestemmelsene i § 7-4 eller & 11-13, har uten 
omsyn til bestemmelsen i nr. 1, annet punktum, 
rett til å ta ut pensjon minst tilsvarende den 
pensjo1; vedkommende ved fylte 67 år hadde 
krav pa. 

3. Oppregulering av gradert alderspensjon 
kan iklce kreves foretatt oftere enn en gang for 
året, med mindre det inntreffer vesentlige end
ringer med omsyn til trygdedes ervervsinntekt. 

4. For trygdet som tar ut alderspensjon før 
fylte 70 år, beregnes pensjonen på grunnlag av 
opparbeidede rettigheter ved fylte 6-ir år. · 

Ved fylte 70 år omregnes pensjonen under 
omsyn til pensjonsrettigheter som er opparbei
det etter det kalenderår vedkommende fylte 66 
år. 

5. Av alderspensjon eller del av alderspensjon 
for tidsrom før 1. april 1984 som ikke ble tatt ut 
eller ikke kunne tas ut etter nr. 1, skal en tryg
det ha rett til et ventetillegg som utbetales sam
men med pensjonen. · 

· Alderspensjonfor tidsrom etter 31. mars 1984 
som ik~e tas ut eller ikke kan tas ut, gir ikke 
rett til ventetillegg. 

Ventetillegg etter første ledd ytes fra det tids
punkt den trygdede tar ut 1/1 pensjon og senest 
fra fylte 70 år. Ventetillegget skal utgJøre 3/4 
pst. av den til enhver tid 1øpende egenpensjon 
multiplisert med det antall hele kalendermåne
der den trygdede har ventet med å ta ut pensjon. 
Ventetillegget reduseres forholdsmessig for an
tall kalendermåneder hvori den trygede har tatt 
ut gradert pensjon. Det ytes ikke ventetillegg av 
den del av egenpensjonen som vedkommende 
har opparbeidet rett til etter det kalenderår 
hvori han fylte 66 år. 
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Den trygaede kan ikke kreve etterbetaling av 
pensjon for tidsrom hvori det er opptjent vente
tillegg. 

6. Xongen gir forskrifter om gjennomføringen 
av bestemmeisene i denne paragraf, og kan her
under gibestemmelser om fastsettelse av tidli
gere ervervsinntekt og om adgang til uttak av 
pensjon for trygdet med særlig lav tidligere inn
tekt.» 

· I dag gjelder det en betinget rett til uttak av 
alderspensjon for personer mellom 67 og 70 år. 
Det er et vilkår for å kunne ta ut pensjon før 70 
år at arbeidsinntekten blir redusert i forhold til 
tidligere inntekt. Den såkalte 80-prosentregelen 
går ut på at uttatt alderspensjon og den ervervs- · 
inntekt som pensjonisten har til sammen, ikke 
må overstige 80 prosent av vedkommendes tidli
gere ervervsinntekt. 

Den alderspensjon som skal tas i betraktning 
ved anvendelse av 80-prosentregelen er grunn
pensjon, tilleggspensjon, ektefelletillegg og 
eventuelt særtillegg. Det skal ses bort fra even
tuelle barnetillegg. For at 80-prosentregelen 
skal kunne anvendes, må tidligere inntekt være 
kjent. Dertil må en enten kjenne den framtidige 
inntekt eller den pensjonsdel som vedkom
mende ønsker å ta ut. 

Det er gitt forskrifter om fastsetting av tidli
gere ervervsinntekt ved kongelig resolusjon den 
22. september 1972 med hjemmel i folketrygdlo
ven § 7-10 nr. 6. Tidligere erversinntekt skal 
fastsettes på grunnlag av den pensjonsgivende 
inntekt som er godskrevet for de kalenderår 
vedkommende fylte 61, 62, 63, 64 og 65 år. Det 
kan gjøres unntak fra denne regelen dersom den 
fører til et åpenbart urimelig resultat. Dette 
gjelder for eksempel dersom vedkommende har 
vært syk eller arbeidsledig i lengre tid, og der
som vedkommende ikke har vært trygdet i de 
siste årene før pensjonsalderen. 

Ved fastsetting av den framtidige ervervsinn
tekten regnes det med inntekt av samme art som 
den som legges til grunn ved beregning av pen
sjonsgivende inntekt etter lovens § 6-4. Det vil 
si at det regnes med arbeidsinntekt som ar
beidstaker, oppdragstaker og selvstendig ,næ
ringsdrivende. Det ses bort fra pensjonsinntekt 
og kapitalinntekt m.m. · 

Ved fastsettingen av den framtidige inntekt 
tas det utgangspunkt i den faktiske foreliggende 
ervervssituasjonen. Den framtidige inntekt fast
settes likevel i en viss grad skjønnsmessig, for 
det tas også hensyn til antakelser om den fram
tidige ervervssituasjonen. I motsetning til når 
det gjelder inntektsprøving og gradering av 
andre ytelser til livsopphold i folketrygden, fo
retas det ved alderspensjon ikke noen form for 
prøving av pensjonistens evne til å skaffe seg 
ervervsinntekt. Etter fylte 67 år har en person 
full rett til å trappe ned sin arbeidsinnsats og 

motta pensjon, selv om vedkommende har mu
ligheter til å skaffe seg ervervsinntekt. 

Det gjelder gunstigere regler for pensjonister 
med særlig lav inntekt. Ved kongelig resolusjon 
den 22. september 1972 er det gitt forskrifter om 
uttak av pensjon etter lovens§ 7-10 for personer 
med · særlig lav tidligere inntekt. Forskriftene 
gjelder personer med en framtidig ervervsinn
tekt som er lavere enn to ganger grunnbeløpet. 

Forskriftene inneholder en tabell som angir 
framtidig arbeidsinntekt opp til bestemte nivåer 
ved siden av alderspensjon. Ifølge denne tabel
len kan 

- hel pensjon tas ut ved siden av arbeidsinntekt 
opp til halve grunnbeløpet 

- 3/4 pensjon tas ut ved siden av arbeidsinntekt 
opp til grunnbeløpet 

- 112 pensjon tas ut ved siden av arbeidsinntekt 
opp til halvannet grunnbeløp 

- 114 pensjon tas ut ved siden av arbeidsinntekt 
opp til to ganger grunnbeløpet. 

Videre gjelder det i dag særlig gunstige regler 
for personer som ved fylte 67 år har rett til åta 
ut pensjon uten hensyn til 80-prosentregelen. Vi 
viser til forskrifter om overgang fra uførepen
sjon til alderspensjon når rett til uførepensjon 
er inntrådt etter 31. desember 1972, fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 16. mai 1974 med hjem
mel i folketrygdloven § 7-10 nr. 6. Av disse for
skriftene følger det at dersom uføregraden var . 
50 prosent, kan pensjonisten ta ut minst 50 pro
sent av hel alderspensjon. Dersom uføregraden 
var 55-75 prosent, kan pensjonisten ta ut 75 
prosent av hel alderspensjon, og dersom uføre
graden var 80 prosent eller høyere, kan pensjo
nisten ta ut hel alderspensjon. 

I loven er det gitt særlig gunstige bestemmel
ser for etterlatte. Vi viser til§ 7-10 nr. 2. Perso
ner som har rett til alderspensjon med etterlat
tefordeler, har alltid rett til å ta ut en pensjon 
som minst svarer til den etterlattepensjon ved
kommende ved fylte 67 år hadde krav på. Videre 
er det gitt overgangsbestemmelser ved forskrif
ter 8. desember 1972 for personer som hadde 
rett til etterlattepensjon eller alderspensjon med 
etterlattefordeler før 1. januar 1973. Disse for
skriftene er gitt av Sosialdepartementet i med
hold av en overgangsbestemmelse i lov 8. de
sember 1973 nr. 60 om endringer i folketrygdlo~ 
ven. 

Rikstrygdeverket opplyser at når en etterlatt 
fyller 67 år, fastsettes det en minimum alders
pensjonsdel. Den fastsettes slik at vedkom
mende ikke får et mindre kronebeløp enn tidli
gere. Den som ikke hadde ervervsinntekt tidli
gere, får hel alderspensjon. For den som hadde 
ervervinntekt, fastsettes det en gradert alders
pensjon. Den fastsettes i firedeler, slik at ved
kommende aldri går ned i pensjonsytelser. 
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Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert to alternative modeller. 

Det ene alternativet bygger i utgangspunktet på 
gjeldende rett. Det andre alternativet bygger på 
prinsippet i etterlattepensjoneringen om reduk
sjon av etterlattepensjon på grunn av (forventet) 
arbeidsinntekt. 

Utvalgets prinsipale forslag bygger på etter
lattemodellen, og er tatt inn i utkastets § 12-9. 
Etter dette forslaget skal alderspensjonen redu
seres på samme måte som pensjon til gjenlev
ende ektefelle, se utkastets§ 11-8. Det skal altså 
som for etterlattepensjon gjelde et fribeløp på et 
halvt grunnbeløp. For inntekt som overstiger 
dette fribeløpet, skal alderspensjonen reduseres 
med 40 prosent. Forslaget svarer til forslaget om 
reduksjon av pensjon til gjenlevende ektefelle 
på grunn av forventet arbeidsinntekt. Men når 
det gjelder alderspensjon, skal pensjonen bare 
reduseres på grunn av faktisk inntekt. Det er 
ikke noe krav om at den som har fylt 67 år, skal 
utnytte sin arbeidsevne. 

Utvalgets subsidiære forslag bygger på gjeld
ende rett, men er lovteknisk forenklet, se neden
for. 

Utvalget har regnet på hvor stor den samlede 
inntekten for den enkelte vil bli etter de to al
ternativene. I de tre tabellene nedenfor har vi 
regnet med at vedkommende har full tilleggs
pensjon på grunnlag av en arbeidsinntekt som 
svarer til henholdsvis 3, 6 og 12 G. Vi har regnet 
med et grunnbeløp på 31 000 kroner. 

Kolonne I viser den arbeidsinntekten som 
vedkommende har som pensjonist. 

Kolonne II bygger på gjeldende rett, og refe
rerer seg til utvalgets subsidiære forslag. 

Kolonne III bygger på etterlattemodellen, og 
refererer seg til utvalgets prinsipale forslag. 

I hver av disse kolonnene har vi satt opp hvil
ken samlet inntekt (arbeidsinntekt pluss pen
sjon) en person vil få ved en gitt arbeidsinntekt 
som pensjonist. 

Kolonne IV viser hvilken betydning det vil få 
for medlemmet at utvalgets forslag blir lagt til 
grunn framfor gjeldende rett. 

Il Ill IV 
Gjeldende rett Utvalgets forslag 

Trekk 40 prosent 
Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt Differanse 
som pensjonist pluss pensjon pluss pensjon 

Full tilleggspensjon på grunnlag av en arbeidsinntekt som svarer til 3 G 
(93 000 kroner) 

0 59 400 59 400 0 
10 000 69 400 69 400 0 
30 000 74 675 83 600 + 8.925 
90 000 90 000 119 600 + 29.600 

150 000 150 000 155 600 + 5.600 
200 000 200 000 200 000 0 

Il Ill IV 
Gjeldende rett Utvalgets forslag 

Trekk 40 prosent 
Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt· Differanse 
som pensjonist pluss -pensjon pluss pensjon 

Full tilleggspensjon på grunnlag av en arbeidsinntekt som svarer til 6 G 
(18 6 000 kroner) 

0 101 250 101 250 0 
10 000 111 250 111 250 0 
30 000 131 250 125 450 5.800 
90 000 115 438 161450 + 46.012 

150 000 150 000 197 450 + 47.450 
200 000 200 000 227 450 + 27.450 

Il Ill IV 
Gjeldende rett Utvalgets forslag 

Trekk 40 prosent 
Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt Arbeidsinntekt Differanse 
som pensjonist pluss pensjon pluss pensjon 

Full tilleggspensjon på grunnlag av en arbeidsinntekt som svarer til 12 
G (372 000 kroner) 

0 147 750 147 750 0 
10 000 157 750 157 750 0 
30 000 177 750 171 950 5.800 
60 000 207 750 189 950 + 17.800 
90 000 237 750 207 950 + 16.988 

150 000 260 938 243 950 + 16.887 
250 000 287 063 303 950 

Som det går fram av tabellene ovenfor, vil de 
fleste personer med liten eller middels folke
trygdpensjon komme bedre ut økonomisk ved at 
utvalgets forslag blir lagt til grunn. De to prin
sippene for beregning av pensjon er imidlertid 
vesentlig forskjellige, så det er vanskelig å vur
dere hvilke økonomiske konsekvenser det vil få 
å velge utvalgets forslag. Dette skyldes at en 
ikke vet hvordan den enkelte vil tilpasse seg et 
nytt system. Ut fra forenklingshensyn mener ut
valget at vårt forslag er å foretrekke. 

En inntektsprøving av alderspensjon etter et
terlattemodellen er også antydet i St.meld. nr. 
12 for 1988-89 Folketrygdens økonomi og pen
sjonssystem. Sosialdepartementet uttaler på 
side 164, spalte 2 at «Fordelene ved en inntekts
prøving etter en ny ordning er imidlertid såvidt 
åpenbare sett i forhold til dagens regler at Sosi
aldepartementet vil foreslå en videre utredning 
av dette alternativet». 

Utvalget mener at vårt forslag innebærer ve
sentlige forenklinger. En vil således bare få to 
forskjellige reduksjonsmodeller i trygden, mot 
tre i dag, en for gradering av uførepensjon og 
etterlattemodellen. Ved reduksjon av etterlatte
pensjon og alderspensjon kan administrasjonen 
da stort sett legge de samme prinsipper til 
grunn. 

Ved å velge utvalgets forslag vil en dessuten 
slippe dagens kompliserte regler, som det ikke 
er mulig å angi nøyaktig nok i lovteksten. 
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Utvalgets subsidiære forslag bygger som 
nevnt på gjeldende rett, men er lovteknisk for
enklet. Forslaget lyder: 

§ 12-9 Alderspensjon til personer mellom 67 og 
70 år som har arbeidsinntekt m.m. 

Til den som er mellom 67 og 70 år, graderes 
alderspensjonen etter hvor stor arbeicfsinntekt 
vedkommende kommer til å få. Det kan ytes hel 
pensjon eller 3/4, 1/2 eller 1/4 av hel pensjon, 
eller pensjonen kan falle helt bort. 

Pensjonsbrøken må være slik at summen av 
den framtidige arbeidsinntekten og alders~en
sjonen ikke overstiger 80 prosent av den tidli
gere arbeidsinntekten. Ellers velger vedkom
mende selv hvor stor del av hel pensjon som han 
eller hun vil ta ut. 

Den tidligere arbeidsinntekten blir fastsatt på 
grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoeng
fallene for de siste fem årene. Hvis disse poeng
tallene ikke er representative for inntektsfor
holdene over et lengre tidsrom, kan den tidli
gere ar.beidsinntekten fastsettes ved skjønn. 

Det ytes alderspensjon etter bestemmelsene 
nedenfor, dersom dette gir et gunstigere resultat 
enn beregning etter bestemme1sene i andre ledd: 
a) Dersom den faktiske arbeidsinntekten etter 

pensjoneringen er mindre enn halvparten 
grunnbeløpet, )'tes det hel alderspensjon. 

b) Dersom den faktiske arbeidsinntekten etter 
pensjoneringen er større enn halvparten av 
grunnbeløpet, men mindre enn grunnbeløpet, 
ytes det 3/4 av hel alderspensjon. 

c) bersom den faktiske aroeidsinntekten etter 
pensjoneringen er større enn grunnbeløpet, 
men mindre enn en og en halv ganger grunn
beløpet, ytes det halv alderspensjon. 

d) Dersom den faktiske arbeidsinntekten etter 
pensjoneringen er større enn en og en halv 
ganger grunnbeløpet, men mindre enn · to 
ganger ~nnbeløpet, ytes det 1/4 av hel al
derspensJon. 

En person som før fylte 67 år hadde rett til 
uførepensjon etter kapittel 10 eller etterlatte
pensjon etter kapittel 11, har alltid rett til en 
alderspensjon som minst svarer til den tidligere 
pensjonen. 

Merknadene nedenfor knytter seg til utvalgets 
subsidiære forslag. 

Utvalget mener det er kunstig å bruke formu
leringen «velge åta ut pensjon», som står i da
gens lovtekst, når ventetilleggsordningen er 
opphevet. Når det ikke lenger er adgang til å · 
opptjene ventetillegg til senere pensjon for den 
del av pensjon~n som ikke tas ut, vil antakelig 
alle pensjonister ta ut så stor alderspensjon som 
de har adgang til etter 80-prosentregelen. Det 
vil da altså være arbeidsinntekten til pensjonis
ten som kommer til å regulere hvor· stor alders
pensjon vedkommende har rett til. Utvalget me
ner derfor at BO-prosentregelen nå er blitt en 
ren graderingsregel, på samme måte . som be
stemmelsene om gradering av uførepensjon og 
reduksjon av etterlattepensjon til gjenlevende 
ektefelle på grunn av forventet arbeidsinntekt. 

Utkastets første ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 7-10 nr. 2. 

Etter de gjeldende regler graderes alderspen
sjonen bare i bestemte forholdstall. Det kan ytes · 
ingen, 1/4, 1/2, 3/4 eller hel pensjon. Utvalget 
har beholdt dette graderingssystemet. Presise
ringen i § 7-10 nr. 1 andre ledd om at sykepen
ger regnes som ervervsinntekt er ikke. tatt med. 
Sykepenger skal erstatte arbeidsinntekt, og er 
pensjonsgivende inntekt på linje med arbeids
inntekt. 

Utkastets andre ledd innfører 80-prosentrege
len. Pensjonsbrøken skal fastsettes slik at sum
men av den framtidige inntekt og utbetalt al
derspensjon ikke overstiger 80 prosent av tidli
gere arbeidsinntekt. Med pensjonsbrøken menes 
brøkdelen av hel pensjon. De forskjellige brøker 
er angitt i utkastets første ledd. Det skal, som i 
dag, kunne ytes 1/4, 1/2, 3/4 eller hel pensjon. 
Dersom arbeidsinntekten er særlig stor, kan ret
ten til alderspensjon før fylte 70 år falle helt 
bort på grunn av 80-prosentregelen. Det er pre
sisert at vedkommende ellers bestemmer selv 
hvor stor del av pensjonen han eller hun vil ta 
ut. 

Utkastets tredje ledd omhandler tidligere ar
beidsinntekt. Det er her foreslått en materiell 
endring. I dag er det gitt særlige forskrifter om 
fastsetting av tidligere ervervsinntekt. Vi viser 
til forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 22. september 1972 med hjemmel i folke
trygdloven § 7-2 nr. 6. Disse reglene er nærmere 
omtalt ovenfor i merknadene. 

Utvalget har foreslått enklere regler om fast
setting av tidligere arbeidsinntekt. Det er fore
slått at det skal tas utgangspunkt i pensjonspo
engene i de siste fem årene før pensjonsalderen. 
Ved å multiplisere gjennomsnittstallet for de 
siste fem års pensjonspoeng med grunnbeløpet, 
finner en det gjennomsnittlige inntektsnivå for 
disse årene. Utvalget mener det er rimelig å 
legge til grunn dette inntektsnivået når 80-pro
sentregelen skal anvendes. Men utvalget har til
føyd i lovteksten at den tidligere arbeidsinntek
ten skal fastsettes ved skjønn, dersom den oven
nevnte framgangsmåten ikke er representativ. 
Det vil være aktuelt dersom pensjonisten ikke 
har vært medlem i trygden i de siste årene og 
således ikke har fått godskrevet pensjonspoeng. 
Videre kan det være aktuelt dersom pensjonis
ten har vært plaget med langvarig sykdom eller , 
har vært arbeidsløs i lengre tid. 

Utvalget har vurdert å anvende sluttpoengtal
let ved fastsetting av tidligere arbeidsinntekt, 
Sluttpoengtallet gir uttrykk for en persons inn
tektsnivå i den yrkesaktive perioden av livet. 
Svært mange mennesker har en ujevn yrkesak
tivitet over livsløpet. Dette gjelder særlig for 
kvinner. De fleste har . stigende inntekter med 
stigende alder. Utvalget går derfor inn for å 
legge inntektsnivået for de siste fem årene før 
pensjonsalderen til grunn ved fastsetting av den 
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tidligere arbeidsinntekten. Dette alternativet 
ligger dessuten nærmest de prinsipper som 
gjeldende rett bygger på. 

Utkastets fjerde ledd omhandler unntakene 
fra 80-prosentregelen for personer som får sær
lig liten inntekt etter pensjoneringen. Utkastet 
svarer til bestemmelser gitt i forskrifter ved 
kongelig resolusjon den 22. september 1972. 
Forskriftene er omtalt i · merknadene ovenfor. I 

' stedet for tabellene som står i de gjeldende for
. skrifter, har utvalget skrevet ut de forskjellige 

alternativene i teksts form. 
Utkastets femte ledd gjelder personer som tid

ligere hadde rett til uførepensjon eller pensjon 
til gjenlevende ektefelle. Forslaget svarer stort 
sett til gjeldende rett. Vi viser til folketrygdlo
ven § 7-10 nr. 2 og bestemmelser i forskrifter 
fastsatt ved kongelig resolusjon den 16. mai 
1974, som er omtalt under gjeldende rett oven
for. 

Utkastets§ 12-10 Alderspensjon til gjenlevende 
ektefelle 

Alderspensjonen til en gjenl_evende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepensjon 
etter§§ 11-2 til 11-4, beregnes etter bestemmel
sene i paragrafen her. Dette gjelder både for den 
som fikk rett til pensjon som gjenlevende ekte
f eUe før fylte 67 år, og for den som senere blir 
enke eller enkemann. 

Grunnpensjonen beregnes på grunnlag av den 
avdødes trygdetid (se § 3-14) dersom den er 
lengre enn den gjenlevendes trygdetid. 

Tilleggspensjonen utgjør det største av følg
ende beløp: 
a) pensjonistens egen tilleggspensjon beregnet 

etter § 12-5, 
b) 55 prosent av summen av pensjonistens egen 

tilleggspensjon beregnet etter § 12-5 og den 
tilleggspensjon som den avdøde ville ha mot
tatt som uførepensjonist etter § 10-10 eller 
som alderspensjonist etter § 12-5 basert på 
sluttpoengtallet på dødsfallstidspunktet. 

Paragrafen her gjelder tilsvarende for en gjen
levende skilt person som fyller vilkårene for rett 
til pensjon etter§ 11-14. 

Dersom pensjonisten gifter seg igjen, skal 
grunnpensjonen og tilleggspensjonen omregnes 
etter bestemmelsene i§§ 12-4 og 12-5. 

Merknader 
Gjeldende rett 

Bestemmelser om alderspensjon til personer 
som har mistet sin ektefelle, står i dag i folke
trygdloven § 7-4, som lyder: 

. «l. En ald~rspe~sjonist får, hvis ektefellen d~r 
og vilkarene 1 § 10-5 nr. 1 er oppfylt, rett til 
en tilleggspensjon som utgjør 55 pst. av 
summen av egen tilleggspensjon og avdødes 

tilleggspensjon som nevnt i ~ 10-5 nr. 2 
første ledd. Gjenlevendes tilleggspensjon 
skal ikke være mindre enn egen tilleggspen-
sjon etter§ 7-3 nr 2. • . 

Bestemmelsene i foregaende ledd melder 
tilsvarende for skilt ektefelle som er alders
pensjonist når den annen ektefelle dør, 
såfremt vedkommende fyller vilkårene for å 
få pensjon etter § 10-6. 

2. For den som ved fylte 67 år fyller vilkårene 
for å få pensjon etter kapittel 10, får be
stemmelsene i nr. 1 og§ 7-2 nr. 3 tilsvarende 
anvendelse ved overgang til alderspensjo~ . 
Det samme gjelder for den som har rett_ til 
uførepensjon beregnet bestemmelsene 1 § 
8-6. 

3. Hvis pensjonisten inngår nytt ekteskap, ska~ 
pens3onen omregnes etter bestemmelsene 1 
§§ 7-2 og 7-3.» 

Etter gjeldende rett får en alderspensjonist 
som er gjenlevende ektefelle, og som fyller vil
kårene i lovens § 10-5 om ekteskapets varighet 
eller om barn, sin pensjon beregnet etter gunsti
gere regler. 

Tilleggspensjonen til en alderspensjonist som 
mister ektefellen, utgjør en kombinasjon av 
pensjonistens egen tilleggspensjon og den avdø
des tilleggspensjon. 

Lovens § 7-4 nr. 1 og 2 omfatter både tilfeller 
der en person blir enke/enkemann som alders
pensjonist, og tilfeller der en person blir enke/ 
enkemann før han eller hun fyller 67 år. Be
stemmelsene i nr. 1 og 2 har imidlertid forskjel
lig ordlyd. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder tilfeller 
der ektefellen dør når den gjenlevende allerede 
er blitt alderspensjonist. Her sies det at vilkå
rene i § 10-5 nr. 1 må være oppfylt. I nr. 2 sies 
det at bestemmelsene skal anvendes «for den 
som ved fylte 67 år fyller vilkårene for å få pen
sjon etter kapittel 10». Det virker følgelig som 
om vilkårene i folketrygdloven§ 10-1 om umid
delbart forutgående trygdetid og opphold i 
Norge bare må oppfylles når vedkommende blir 
enke/enkemann før fylte 67 år. 

Etter praksis fortolkes bestemmelsene i § 7 -4 
nr. 1 og 2 slik at det bare kreves at vilkårene i 
lovens§ 10-5 nr. 1 om ekteskapets varighet eller 
om barn er oppfylt. Det kreves ikke at inn
gangsvilkårene om umiddelbart forutgående 
trygdetid og opphold i Norge er oppfylt. Dette 
innebærer at en gjenlevende ektefelle kan få 
overført rettigheter fra den avdøde i tilfeller der 
etterlattepensjon ikke ville blitt innvilget. Det 
er tilstrekkelig at vedkommende har rett til al
derspensjon. 

Etter folketrygdloven § 7-4 nr. 1 andre ledd 
beregnes tilleggspensjonen til en skilt gjenlev
ende ektefelle etter samme regler som om ved
kommende var gift på dødsfallstidspunktet. Det 
er en forutsetning at vedkommende fyller vilkå
rene for å få pensjon etter lovens § 10-6. 
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Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd følger i dag av den gjeld

ende lovs § 7-4 nr. 1. Men vi har foreslått en 
materiell endring. Det er foreslått at den gjen
levende får alderspensjon med etterlattefordeler 
når vedkommende fyller vilkårene i §§ 11-2 til 
11-4. Det vil si at vilkåret om umiddelbart for
utgående trygdetid før dødsfallet må være opp
fylt. Vilkåret om fortsatt medlemskap må også 
være oppfylt, eller den gjenlevende må omfattes 
av unntaket i utkastets§ 11-3 andre ledd. Ende
lig må den gjenlevende fylle de særlige vilkå
rene for rett til etterlattepensjon i utkastets § 
11-4. Det vil si at vedkommende må ha vært gift 
med den avdøde i minst 5 år på dødsfallstids
punktet, eller vedkommende må ha eller ha hatt 
barn med den avdøde, eller vedkom
mende må ha den avdødes barn boende hos seg. 
Utvalget har foreslått denne endringen for å få 
like regler for personer som blir enke eller enke
mann før fylte 67 år, og de som blir det etter 
fylte 67 år. Forslaget innebærer en lovteknisk 
forenkling og en viss innsparing for folketryg
den. 

Utvalget mener det er urimelig å yte etterlat
tefordeler til alderspensjonister i større utstrek
ning enn til personer under 67 år. E,i enke som 
har bodd i utlandet i mange år uten rett til et
terlattepensjon, kan for eksempel i dag få ret
tigheter etter sin avdøde ektemann ved innvilg
ning av alderspensjon. 

Bestemmelsen i utkastets andre ledd om en 
gjenlevende ektefelles rett til å få grunnpensjo
nen beregnet etter den avdødes trygdetid, står i 
dag i lovens § 10-5 nr. 2 andre ledd. Vi har ikke 
tatt med bestemmelsen i den gjeldende lov om 
at trygdetiden regnes fram til fylte 67 år. Det 
følger av definisjonen av begrepet trygdetid i 
utkastets§ 3-14 at trygdetiden er tidsrom da en 
.person er medlem i folketrygden etter fylte 16 
år og før fylte 67 år. Det skulle således ikke 
være nødvendig med ytterligere presisering 
her. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeldende 
lovs§ 7-4 nr. 1 første ledd. Bestemmelsen er noe 
omskrevet for å gjøre den mer oversiktlig. Til
leggspensjonen kan utgjøre to alternative beløp, 
avhengig av hvilket beløp som er størst. Den 
kan utgjøre den gjenlevendes egen tilleggspen
sjon, se utkastets bokstav a. Eller den kan ut
gjøre 55 prosent av summen av den gjenlevendes 
egen tilleggspensjon og den avdødes tilleggs
pensjon, se utkastets bokstav b. 

Utkastets fjerde ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 7-4 nr. 1 andre ledd. Det følger av denne 
bestemmelsen at en gjenlevende skilt ektefelle 
aldri skal gå ned i ytelse ved overgang til alders
pensjon. 

Utkastets femte ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 7-4 nr. 3. 

Utkastets § 12-11 Forholdet til avtalefestet pen
sjon 

For den som fram til fylte 67 år hadde avtale
festet pensjon med statstilskott, skal tilleggs
pensjonen mellom jylte 67 og 70 år svare til den 
·tilleggspensjon vedkommende hadde i perioden 
med avtalefestet pensjon. Likevel skal tilleggs
pensjonen justeres når grunnbeløpet endres. Til
leggspensjonen kan også fastsettes på grunnlag 
av pensjonspoeng som en avdød ektefelle hadde 
opptjent. 

Når pensjonisten fyller 70 år, skal tilleggspen
sjonen beregnes etter lovens vanlige bestemmel
ser. 

Merknader 
Bestemmelsene om forholdet til avtalefestet 

pensjon står i dag i folketrygdloven§ 7-11. 

Innledning 
Bestemmelsene i lovens § 7-11 ble tatt inn i 

folketrygdloven i forbindelse med vedtakelsen 
av lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstil
skott til ordninger for avtalefestet pensjon. 

Bakgrunnen for denne loven var lønnsoppgjø
ret i 1988 og avtalen mellom Norsk Arbeidsgi
verforening (nå Næringslivets Hovedorganisa
sjon) og Landsorganisasjonen i Norge om eta
blering av en ordning for avtalefestet pensjon. 
For å sikre et moderat oppgjør, gav Regjeringen 
tilsagn om bidrag fra det offentlige til en slik 
ordning. Vi viser til nærmere redegjørelse i St. 
prp. nr. 69 for 1987-88, Innst.S nr. 51 for 
1987-88 og Ot.prp. nr. 15 for 1988-89. 

Loven om statstilskott til ordninger for avta
lefestet pensjon regulerer størrelsen av statstil
skottet og rammevilkårene for å yte et slikt til
skott. Loven er ikke begrenset til den ordningen 
som ble etablert mellom LO og NAF, men er ut
formet som en generell lov om tilskott til ord
ninger med et tilsvarende innhold. Men ordnin
gen må være avtalt mellom landsomfattende or
ganisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Nærmere om loven om statstilskott til ordninger 
for avtalefestet pensjon 

Etter lovens § 1 gjelder den bare for pensjon 
som ytes i et tidsrom fram til arbeidstakeren 
fyller 67 år, og kan få alderspensjon etter folke-, 
trygdloven § 7-1, jf. § 7-10. Det kan bare ytes 
tilskott til ordningen med en laveste alders
grense på 66 år i 1989 og 65 år fra 1. janu~r 
1990. 

I Ot.prp. nr. 15 for 1988-89 uttales det at pen
sjonene som omfattes av ordningen, i prinsippet 
må betraktes som tjenestepensjoner. Det offent
liges engasjement i finansieringen innebærer at 
av slike pensjoner må innpasses i forhold til fol
ketrygden i en helt annen grad en ordinære tje
nestepensjoner. 
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I § 2 i lov om statstilskott til ordninger for 
avtalefestet pensjon omhandles pensjonsvilkå
rene. Paragrafen lyder: 

«Pensjonsvilkår 
Tilskott kan bare ytes til ordninger med en la
veste aldersgrense på 66 år i 198!f og 65 år fra 1 
januar 1990. Ordnmgen må forøvrig fylle følg
ende krav: 
a) Ordningens ytelser må bare kunne tilstås 

' personer som er ansatt i annens tjeneste på 
uttakstidspunktet og som da har en pen
sjonsgivende inntekt (jfr. folketrygdlovens § 
6-4) som omregnet tiI årsinntekt overstiger 
grunnbeløpet i folketrygden. Vedkommende 
må dessuten ha hatt en tilsvarende pensjons
givende inntekt i året før uttaksåret. 

b) Pensjonsordningen må stille krav om at pen
sjonisten er godskrevet pensjonspoeng i fol
ketrygden for minst 10 ar i perioden fra og 
med det år vedkommende fylte 50 år til og 
året før uttaksåret og sikre pensjon til perso
ner som fyller dette faavet. Det må videre 
kreves at vedkommende i de 10 beste inn
tektsår etter 1966 har hatt en pensjonsgiv
ende inntekt på gjennomsnittlig mmst to 
ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

c) Pensjon fra tilskottsberettiget ordning må 
besta av grunnpensjon og tilleggspensjon 
med tillegg av samme størrelse og etter de 
samme reg1er som for kompensasjonstillegg 
og særtillegg etter lovene av 19 desember 
1969 nr 80 og 19 juni 1969 nr 61. 

Grunnpensjon rna fastsettes etter bestemmel
sene i folketrygdlovens § 7-2, jfr§ 7-6. Bestem
melsene som medfører beregnmg av grunnpen
sjon på grunnlag av ektefelles trygdetid skal li-
kevef ikke gjelde. · 

Tilleggspensjon må fastsettes etter bestem
melsene i folketrygdlovens § § 7-3 og 7-5. Det 
må likevel ikke i noe tilfelle gis poengtillegg et
ter de tidligere bestemmelser i folketrygdlovens 
§ 7-3 nr. 3. 

Ordningen må gi en pensjon som i det vesent
li$,e svarer til den pensjon vedkommende viUe 
fatt som alderspensjonist i folketrygden ved å 
fortsette i arbeid fram til fylte 67 år. Ved bereg
ningen av grunnpensjon og tilleggspensjon må 
derfor medregi:ies antatt framtidig trygdetid og 
antatte framtidige pensjonspoeng for tiden etter 
pensjonsuttaket etter regler som for uførepen
sjon etter folketrygdlovens kapittel 8. 

Økning av pensjonen som følge av forsørging 
av ektefelle eller barn må begrenses til tillegg 
for forsørget ektefelle som er 60 år eller eldre. 
Tillegget må ellers tilstås og beregnes etter reg
lene 1 -folketrygdloven. 

. d) Dersom pensjonisten har arbeidsinntekt et
ter uttaket av pensjonen, må ordningen inne
holde bestemmelser som medfører avkorting 
av pensjonen i tilsvarende utstrekning som 
etter bestemmelsene i folketrygdfovens 
§ 7-10 med forskrifter. · 

e) Pensjonen må kunne utbetales i utlandet i 
samme utstrekning som alderspensjon etter 
folketrygdlovens k:apittel 7. 

f) Pensjon fra ordningen må ikke kunne ytes 
for tidsrom hvor det ytes attføringspenger, 
etterlattepensjon eller uførepensjon fra fol
ketrygden. 

Når den pensjonsgivende inntekt etter be
stemmelsene i paragrafen her skal vurderes i 
forhold til grunnbeløpet i folketrygden, skal 
vurderingen ski. e i forhold til grunnbe1øpet i det 
år inntekten fat.» 

Ved utformingen av den avtalefestede pensjo
nen var det et hovedmål å beregne ytelsen etter 
de samme reglene som i folketrygdloven. I 
mange tilfeller vil således alderspensjonen fra 
fylte 67 år utgjøre det samme beløpet som den 
avtalefestede pensjonen. Det blir da ikke nød
vendig å omregne pensjonen ved overgang til al
derspensjon fra folketrygden. 

Det finnes likevel noen ulikheter mellom den 
avtalefestede pensjonen og alderspensjonen fra 
folketrygden. I disse tilfellene blir det nødven
dig å foreta omregning. De viktigste ulikhetene 
er: 
- Grunnpensjon til den avtalefestede pensjon 

skal fastsettes utelukkende -ut fra pensjonis
tens egen opptjeningstid. 
Etter folketrygdloven§ 7-2 nr. 3 tredje punk

tum skal grunnpensjonen beregnes på grunnlag 
av ektefellens opptjeningstid dersom den er 
lengst og begge ektefellene er pensjonister. 
Denne bestemmelsen har utvalget ikke tatt med 
i utkastet til ny lov, se merknadene til § 12-4. 
- Det gis ikke tillegg til den avtalefestede pen

sjonen for forsørget barn. Dette er lite aktuelt 
for personer over 65 år. 

- Adgangen til å gi ektefelletillegg til avtalefes
tet pensjon er noe snevrere enn adgangen til å 
gi ektefelletillegg etter folketrygdloven. 

- Avtalefestet pensjon skal ikke reduseres ved 
institusjonsopphold. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 7-11 lyder i dag slik: 

«Avtalefestet pensjon med statstilskott over
føres til alderspensjon når pensjonisten fyller 67 
år. Overføringen skjer uten at det rna settes 
fram krav om alderspensjon, men vedkomm
ende kan velge å utsette pensjonsuttaket og gi 
melding til trygdekontoret om dette. 

Ved overføringen til alderspensjon foretas in
gen endring i beregningsgrunnlaget for tillegg
soensjon, med unntak av endringer som følge av 
medregning av avdød ektefelles opptjente ret
tigheter etter § 7-4. Endring av tilleggspensjon ' 
som følge av pensjonspoeng godskrevet etter§§ 
6-5 og 6-6 i perioden med avtalefestet pensjon 
foretas først ved fylte 70 år. Forøvrig omregnes 
pensjonen fra fylte 67 år etter bestemmelsene i 
kapitlet her. 

Departementet kan gi forskrifter om uttak av 
alderspensjon for personer som har hatt avtale
festet pensJon fram til fylte 67 år.» 

Etter § 7-11 første ledd skal avtalefestet pen,.. 
sjon «overføres» til alderspensjon fra folketryg
den når pensjonisten fyller 67 år. Overføringen 
skjer uten at det må settes fram pensjonskrav, 
men pensjonisten kan melde fra at han eller hun 
ikke ønsker å ta ut alderspensjon. 

I § 7-11 andre ledd er det presisert at det ved 
overgangen til alderspensjon ikke skal gjøres 
andre endringer i beregningsgrunnlaget for til
leggspensjon enn at en eventuell avdød ektefel-
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les opptjente rettigheter skal trekkes inn. End
ring i beregningsgrunnlaget som følge av poeng
opptjening i perioden med avtalefestet pensjon 
skal gjøres først ved fylte 70 år. 

Etter§ 7-11 tredje ledd kan departementet gi 
forskrifter om pensjonsuttaket for personer som 
har hatt avtalefestet pensjon. Dette kan være 
aktuelt når det gjelder administrative og/eller 
materielle detaljspørsmål. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men det er 

foretatt enkelte lovtekniske forenklinger. Se 
framstillingen av gjeldende rett ovenfor. Be
stemmelsen i den gjeldende lov om at vedkom
mende ikke må sette fram krav om alderspen
sjon ved fylte 67 år, mener vi er. overflødig. Vi 
viser til merknadene til utkastets § 21-14. 

Bestemmelsen i den gjeldende lov om at ved
kommende kan melde fra til trygdekontoret 
dersom han eller hun velger å utsette pensjons
uttaket, er etter utvalgets mening så selvsagt at 
det ikke er nødvendig å ta dei;i med i lovteksten. 

Utkastets § 12-12 Ventetillegg 
Til den som ikke tok ut full alderspensjon ved 

fylte _67 år i tiden mellom 1. januar 1973 og 1. 
april 1984, ytes det ventetillegg. 

Departementet gir forskrifter om ventetilleg
get. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs § 

7-10 nr. 5. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 7-10 nr. 5 lyder: 

«Av alderspensjon eller del av alderspensjon 
for tidsrom før L april 1984 som ikke ble tatt ut 
eller ikke kunne tas ut etter nr 1, skal en trygdet 
ha rett til et ventetillegg som utbetales sammen 
med pensjonen. 

Alderspensjonen for tidsrom etter 31. mars 
1984 som ikke tas ut eller ikke kan tas ut, gir 
ikke rett til ventetillegg. . 

Ventetillegg etter første ledd ytes fra det tids
punkt den trygdede tar ut 1/1 pensjon og senest 
fra fylte 70 år. Ventetillegget skal utgJøre 3/4 
pst. av den til enhver tid løpende egenpensjon 
multiplisert med det antall liele kalendermåne
der den trygdede har ventet med å ta ut pensjon. 
Ventetillegget reduseres forholdsmessig for an
tall kalendermåneder hvori den trygdede har 
tatt ut gradert pensjon. Det ytes ikke ventetil
legg av den del av egenpensjonen som ved
kommende har opparbeidet rett til etter det ka
lenderåret hvori han fylte 66 år. 

Den trygdede kan ikke kreve etterbetaling av 
pensjon for tidsrom hvori det er opptjent vente
tillegg.» 

Fram til 1. april 1984 kunne den som ikke tok 
ut full pensjon mellom 67 og 70 år, opptjene et 
ventetillegg til alderspensjonen. Adgangen til å 

opptjene ventetillegg ble opphevet ved lov 9. de
sember 1983 nr. 71, med virkning fra 1. april 
1984. 

Vi viser til framstillingen av gjeldende rett 
under merknadene til utkastets § 12-9 ovenfor. 

Bestemmelsene om ventetillegg har i dag stort 
sett bare historisk interesse, for vi har ikke nye 
tilfeller av ventetillegg etter 1. april 1987. 

I dag er ventetillegget bare en beregningsfak
tor for løpende pensjoner. Da ventetillegget be
regnes etter løpende pensjoner, vil nemlig om
regning av alderspensjon på grunnlag av end
ringer i grunnbeløpet medføre tilsvarende end
ringer i ventetillegget. 

Også andre endringer i pensjonistens pensjon 
fører til endringer i ventetillegget. Det gjelder 
for eksempel reduksjon av grunnpensjonen fra 
100 prosent til 75 prosent av grunnbeløpet for 
pensjonister som gifter seg og flytter sammen, 
eller tilsvarende økning av grunnpensjon ved 
skilsmisse eller ved den ene ektefellens· død. 

Utvalgets forslag 
Betydningen av ventetillegget som bereg

ningsfaktor vil også avta etter som årene går, og 
det vil stort sett være uaktuelt i løpet av 20-25 
år. 

Selv om betydningen av ventetillegget vil bli 
mindre, er det likevel behov for en bestemmelse 
her. 

I utkastets første ledd er det tatt inn en be
stemmelse om ventetillegg, som presiserer at det 
ytes ventetillegg til den som i tiden fra 1. januar 
1973 til 1. april 1984 ikke tok ut full alderspen
sjon. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en hjem
mel for departementet til å gi forskrifter. 

Utkastets § 12-13 Forholdet til andre folke
trygdytelser til livsopphold 

Dersom et medlem har rett til alderspensjon, 
og samtidig fyller vilkårene for rett til en annen 
ytelse til livsopphold etter folketrygdloven som 
skal dekke samme inntektstap i samme tidsrom, 
kan han eller hun velge ytelse. 

Departementet gir forskrifter om forholdet 
mellom alderspensjon og andre folketrygdytel
ser til livsopphold. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
Flere av folketrygdens ytelser til livsopphol,d 

faller bort når den som mottar ytelsen fyller 67 
år. Det gjelder dagpenger under arbeidsløshet, 
attføringspenger (overgangsstønad ved syk
dom), uførepensjon og etterlattepensjon. Se 
merknadene til utkastets § § 6-18, 7-4, 10-4 og 
11-9. Når det gjelder forholdet mellom sykepen
ger og alderspensjon, er det tatt inn bestemmel
ser i utkastets § 4-44. 
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Utkastet til§ 12-13 får derfor bare betydning 
for forholdet til de andre trygdeytelsene til livs
opphold. Det er fødselspenger, adopsjonspenger 
o.l. .etter utkastets kapittel 5, overgangsstønad 
til enslig mor eller far etter utkastets kapittel 8 
og overgangsstønad til tidligere familiepleier et
ter utkastets kapittel 9. Bortsett fra den sist
nevnte overgangsstønaden vil disse trygdeytel
sene nesten alltid falle bort lenge før vedkom
' mende fyller 67 år. 

Utkastet til§ 12-13 har samme utforming som 
de tilsvarende bestemmelser i de øvrige kapit
lene om ytelser til livsopphold. 

Utkastets§ 12-14 Alderspensjon under opphold 
i helseinstitusjon o.l. 

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for 
pensjonister som er innlagt i en institusjon som 
går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om syke
hus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om psykisk 
helsevern. Departementet kan gi forskrifter om 
at bestemmelsene også skal gjelde for pensjonis
ter som er innlagt i andre institusjoner enn de 
som går inn under disse lovene. Departementet 
kan gjøre unntak for institusjoner som går inn 
under disse lovene. 

Pensjonen ytes uten reduksjon for innleggel
sesmåneden og de to påfølgende månedene. Der
etter blir pensjonen redusert etter bestemmel
sene i § 12-15. 

Sammenhengende oppholdstid i ulike institu
sjoner som omfattes av paragrafen her og insti
tusjoner der pasienten etter lov betaler en del av 
oppholdsutgiftene selv, skal ses under ett. Med 
sammenhengende oppholdstid skal også forstås 
opphold som tar til før det er gått tre måneder 
etter utskrivingen fra en institusjon. 

Fra og med utskrivingsmåneden ytes det al
derspensjon etter lovens vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av alderspensjon 

under opphold i helseinstitusjon er i dag å 
finnne i folketrygdloven § 7-9 og forskrifter 
fastsatt av Sosialdepartementet den 5. juli 1972 
med hjemmel i blant annet§ 7-9 nr. 6. 

Det er gjort rede for disse bestemmelsene i 
merknadene til utkastets § 10-18. Utkastets § 
12-14 er likelydende med utkastets § 10-18. 
Derfor viser vi til merknadene til denne para
grafen. 

Utkastets § 12-15 Beregning av alderspensjon 
under opphold i helseinsti
tusjon o.l. 

Redusert alderspensjon under opphold i insti
tusjon utgjør 25 prosent av grunnbeløpet pluss 
10 prosent av tilleggspensjonen etter § 12-5 
og/eller 10 prosent av særtillegget etter§ 12-6. 

Forsørger pensjonisten ektefelle, ytes det fra 

omregningstidspunktet, se § 12-14, et tillegg 
som svarer til pensjon til gjenlevende ektefelle 
etter§§ 11-5 til 11-8. Det kan også ytes et tillegg 
for en tidligere ektefelle som pensjonisten for
sørger. 

Forsørger pensjonisten barn, ytes det fra om
regningstidspunktet et tillegg som svarer til bar
nepensjon etter § 11-18. 

Dersom pensjonisten etter innleggelsen fort
satt har faste og nødvendige utgifter til bolig 
o.a., kan det bestemmes at pensjonen ikke skal 
reduseres, eller at den skal reduseres mindre 
enn nevnt i første ledd. 

Ytelsene etter denne paragrafen må til sam
men ikke overstige alderspensjon beregnet etter 
lovens vanlige bestemmelser. 

Departementet gir forskrifter om beregning av 
alderspensjon etter denne paragrafen. 

Merknader 
Utkastet svarer til beregningsbestemmelsene i 

den gjeldende lovs § 7-9 nr. 2 til 7, med tilhør
ende forskrifter fastsatt av Sosialdepartementet 
den 5. juli 1972 med hjemmel i blant annet lo
vens § 7-9 nr. 6. 

Det er gjort rede for disse bestemmelsene i 
merknadene til utkastets § 10-19. Utkastets § 
12-15 er likelydende med utkastets § 10-19 
(bortsett fra noen henvisninger) . Derfor viser vi 
til merknadene til § 10-19. 

Utkastets§ 12-16 Alderspensjon under opphold 
i fengsel 

· Til en alderspensjonist som sitter i varetekt, 
soner straff eller er sikret i en av fengselsvese
nets anstalter, ytes det redusert pensjon etter 
bestemmelsene i§§ 12-14 og 12-15. 

Fra og med den kalendermåned vedkom
mende blir løslatt, ytes det pensjon etter lovens 
vanlige bestemmelser. 

Merknader 
Bestemmelser om reduksjon av alderspensjon 

under opphold i fengselsvesenets anstalter er i 
dag å finne i folketrygdloven § 7-9 og forskrifter 
fastsatt av Sosialdepartementet den 5. juli 1972 
med hjemmel i blant annet§ 7-9 nr. 6. 

Utkastets § 12-16 er likelydende med utkas
tets § 10-20 (bortsett fra noen henvisninger). 
Derfor viser vi til merknadene til§ 10-20. 

Utkastets § 12-17 Alderspensjon ved yrkesskade 
Den som ved fylte 67 år mottok uførepensjon 

på grunn av yrkesskade eller mottok sykepenger 
eller overgangsstønad ved sykdom på grunn av 
yrkesskade og var varig ufør, får alderspensjo
nen beregnet etter bestemmelsene for uførepen
sjon ved yrkesskade. Se§ 10-21. 

Dersom vedkommende var mindre enn 100 
prosent arbeidsufør på grunn av yrkesskaden, 
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skal en del av alderspensjonen utgjøre et beløp 
som svarer til den graderte uførepensjonen (se 
§ 10-15). Den andre delen skal utgjøre en så stor 
prosent av vanlig alderspensjon som svarer til 
forskjellen mellom hel uførhet og den graderte 
uførheten. 

Den som ved fylte 67 år mottok pensjon som 
gjenlevende ektefelle etter dødsfall på grunn av 
yrkesskade, får alderspensjonen beregnet etter 
bestemmelsene for etterlattepensjon ved yrkes
skade. Se§ 11-24, jf.§ 12-10. 

Merknader 
Bestemmelser om beregning av alderspensjon 

etter en yrkesskade står i dag i folketrygdloven 
§ 11-13. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 11-13 lyder: 

«Når en trygdet som oppebærer full uførepen
sjon etter reglene i dette Kapittel fyller 67 år, får 
han rett til alderspensjon som svarer til uføre
pensjonen. Hvis uførepensjonen er beregnet på 
grunnlag av delvis nedsatt ervervsevne, ytes al
derspensjon av samme størrelse som uførepen
sjonen tillagt en så stor brøkdel av alderspen
SJon etter kapittel 7 som svarer til forskjellen 
mellom hel uførhet og den uføregrad som uføre
eensjonen var beregnet etter. For trygdet som 
ikke har rett til alderspensjon, løper uførepen
sjonen etter dette kapittel ut vedkommendes le
vetid.» 

Bestemmelsene regulerer overgangen fra ufø
repensjon til alderspensjon. Etter første punk
tum får en person som har full uførepensjon ved 
fylte 67 år, rett til alderspensjon på tilsvarende 
nivå. Dette innebærer at en person som har ufø
repensjon med yrkesskadefordeler, kan få en 
høyere alderspensjon enn den som beregnes et
ter vanlige regler. Bestemmelsen ble tatt inn i 
loven i forbindelse med inkorporeringen av yr
kesskadetrygden i folketrygdloven i 1970, og ble 
begrunnet med at en ønsket å sikre at en yrkes
skadd persons rettigheter ikke ble forringet ved 
overgangen til alderspensjon. Vi viser til Ot.prp. 
nr. 42 for 1969-70, side 33. 

Andre punktum i§ 11-13 omhandler de tilfel
lene der en person har gradert uførepensjon ved 
fylte 67 år. Det følger av denne bestemmelsen at 
de spesielle beregningsreglene ved yrkesskade 
bare skal gjelde for alderspensjon tilsvarende 
den uføregrad som uførepensjonen var beregnet 
etter. For øvrig fastsettes alderspensjonen etter. 
de vanlige reglene. 

Siste punktum i § 11-13 omhandler personer 
som ikke har rett til alderspensjon, dvs. uten
landske sjømenn som bare har vært trygdet et
ter kapitlene 9 og 11. For disse personene løper 
uførepensjonen ut vedkommendes levetid. 

I dag er bestemmelsene om hva som menes 
med yrkesskade, og særreglene for beregning av 

uførepensjon, etterlattepensjon og alderspen
sjon etter en yrkesskade samlet i et eget kapittel 
i folketrygdloven, kapittel 11. Dessuten om
handler folketrygdloven kapittel 11 en egen 
form for stønad - yrkesskadeerstatning - som 
skal dekke det ikke-økonomiske tapet etter yr
kesskade. 

. Utvalgets forslag 
Vilkårene for at en skade eller sykdom skal 

kunne godkjennes som yrkesskade, er omtalt i 
utkastets kapittel 17. Utkastets kapittel 18 in
neholder regler om yrkesskadeerstatning (me
nerstatning ved yrkesskade). Særbestemmelser 
for innvilgning og beregning av de forskjellige 
ytelsene ved yrkesskade er tatt inn til slutt i de 
enkelte stønadskapitlene. 

I dette kapitlet har utvalget derfor tatt med 
de særbestemmelser som skal gjelde for innvilg
ning og beregning av alderspensjon etter yrkes
skade. 

Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd angir når alderspensjon 

skal beregnes med yrkesskadefordeler. Det ytes 
i dag alderspensjon beregnet med yrkesskade
fordeler bare i de tilfeller der løpende uførepen
sjon faktisk er innvilget. Det vi si at § 11-13 
bare blir .brukt når uførepensjonen settes til 30 
prosent eller høyere. Dersom uførepensjonen er 
under 30 prosent, skal den skadde ha engangs
utløsning av pensjonen etter folketrygdloven § 
11-7. 

Utvalgets forslag bygger på lovteksten i dag, 
men vi har gjort en tilføyelse. Utvalget har tatt 
med i oppregningen at bestemmelsen også skal 
gjelde den som ved fylte 67 år mottok sykepen
ger eller overgangsstønad ved sykdom med yr
kesskadefordeler. Dette· er en konsekvens av at 
man i dag må bruke opp sykepengerettighetene 
før det kan innvilges uførepensjon. Se den 
gjeldende lovs § 14-9 fjerde ledd. For den som 
mottok sykepenger eller overgangsstønad ved 
sykdom, skal det være et vilkår at uførheten var 
varig før fylte 67 år. 

Etter folketrygdloven § 11-3 er det bare den 
som har rett til uførepensjon med yrkesskade
fordeler ved fylte 67 år, som har rett til alders
pensjon med yrkesskadefordeler. Uførepensjo
nen faller bort ved fylte 67 år. 

For den som var 100 prosent arbeidsufør og· 
mottok ugraderte ytelser med yrkesskadefordel 
som nevnt i første ledd, beregnes alderspensjo
nen etter bestemmelsene for uførepensjon ved 
yrkesskade. 

Selv om en yrkesskadd person har fått hel 
uførepensjon, er det ikke alltid at den er med 
fulle yrkesskadefordeler. Det fastsettes en egen 
uføregrad i yrkesskadesaker. Denne uføregra
den gir uttrykk for den arbeidsuførheten som 
skyldes yrkesskaden. 
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Utkastets andre ledd gjelder de tilfellene der 
vedkommende var mindre enn 100 prosent ar
beidsufør på grunn av yrkesskade og mottok en 
gradert ytelse med yrkesskadefordeler. Bestem..: 
melsen gjelder både tilfeller der vedkommende 
mottok en gradert ytelse og denne ytelsen var 
beregnet med yrkesskadefordeler, og tilfeller 
der vedkommende mottok en hel ytelse, men der 
bare deler av den var beregnet med yrkesskade-

, fordeler. 
Dersom vedkommende ved fylte 67 år mottok 

en hel ytelse med yrkesskadefordeler, skal al
derspensjonen svare til den ugraderte uførepen~ 
sjonen med yrkesskadefordeler. Dersom ved
kommende mottok en gradert ytelse med yrkes
skadefordeler, skal alderspensjonen utgjøre et 
beløp som svarer til gradert uførepensjon med 
yrkesskadefordeler tillagt en så stor brøkdel av 

vanlig alderspensjon som svarer til forskjellen 
mellom hel uførhet og den uføregrad som ytel
sen med yrkesskadefordeler var beregnet etter. 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd gjelder den som ved 
fylte 67 år mottok pensjon for gjenlevende ekte
felle med yrkesskadefordeler. Utvalget foreslår 
at vedkommende får beholde disse fordelene et
ter fylte 67 år. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
gjeldende lovs§ 11-13 siste punktum om at ufø
repensjon med yrkesskadefordeler løper ut en 
persons levetid dersom vedkommende ikke har 
rett til alderspensjon. Da denne bestemmelsen 
gjelder uførepensjon, hører den mest naturlig 
hjemme i utkastets kapittel 10 om uførepensjon. 
Vi viser til utkastets § 10-21 tredje ledd. 
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KAPITTEL 13 

Stønad ved helsetjenester 

OVERSIKT 
Syketrygdloven av 2. mars 1956 inneholdt 

bestemmelser om medisinsk stønad, det vil si 
stønad i forbindelse med behandling og un
dersøkelse hos lege, tannlege, fysioterapeut 
m.v., innleggelse i sykehus, ved kjøp av vik
tige legemidler m.v. Disse bestemmelsene ble 
tatt inn i folketrygdloven ved lov 19. juni 1970 
nr. 67 og trådte i kraft fra 1. januar 197L Det 
ble ikke foretatt vesentlige materielle endrin
ger. Mange av formuleringene fra den tidli
gere loven ble beholdt i de nye bestemmel
sene om medisinsk stønad m .v. i folketrygdlo
ven og i de de nye forskriftene om medisinsk 
stønad. Det ble bare foretatt endringer på det 
administrative og finansielle plan. 

Utvalget har gitt en omfattende framstilling 
av syketrygdens historikk i vedlegg til utval
gets delutredning NOU 1986:11 side 49 f. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om medisinsk stønad m.v. 

står i dag i folketrygdloven kapittel 2 med til
hørende forskrifter. Kapitlet inneholder be
stemmelser om forskjelige stønadsordninger 
som har til formål å dekke bestemte utgifter 
i forbindelse med helsetjenester. Disse er: 
- Godtgjørelse for opphold i visse helseinsti

tusjoner som ikke omfattes av fylkeskom
munenes helseplaner. 

- Godtgjørelse ved poliklinisk behandling. 
Godtgjørelse ved jordmor- og legehjelp 
forbindelse med fødsel. 

- Engangsstønad ved fødsel. 
- Refusjon ved legehjelp. 
- Refusjon ved fysikalsk behandling, 
- Refusjon ved visse former for tannlegehjelp. 
- Refusjon ved behandling hos logoped og 

audiopedagog. 
- Refusjon ved behandling hos psykolog. 
- Refusjon ved behandling hos kiropraktor. 
- Refusjon ved kjøp av viktige legemidler, 

bandasjemateriell m .v. 
- Stønad til og utlån av høreapparat. 
- Stønad ved kjøp av støttebandasjer og prote-

ser, unntatt tannproteser. 
- Godtgjørelse ved reiser i forbindelse med 

behandling. 
- Godtgjørelse ved oppholdsutgifter i forbin

delse med behandling. 
- Skyssgodtgjørelse til behandlingspersoriell 

m.v. 

- Bidrag etter lovens § 2-13 til formål som 
står i samband med sykebehandling, tann
behandling, protese og lignende. 

· Etter ordlyden i folketrygdloven kapittel 2 
er det den trygdede som er stønadsberettiget. 
Unntak gjelder bare ved skyssgodtgjørelse til 
behandlingspersonell etter lovens § 2-6 nr. 3. 
Her går det klart fram av lovteksten at det er 
behandleren som er stønadsberettiget. I de 
forskjellige forskriftene som er gitt med hjem-

. mel i de enkelte stønadsbestemmelsene er det 
imidlertid tatt inn bestemmelser om direkte 
oppgjør. Det innebærer at trygdekontoret kan 
inngå avtale med den enkelte behandler og 
forhandler om at trygdens godtgjørelse/refu
sjon skal utbetales direkte til disse. De tryg
dede har ingen innflytelse på slike avtaler om 
direkte oppgjør. Men ordningen er en klar 
fordel for de trygdede som slipper å legge ut 
det beløpet som trygden refunderer og derfor 
også slipper å gå turentil trygdekontoret. Sys
temet med direkte refusjonsutbetalinger fra 
trygden til behandlere og forhandlere inne
bærer at disse refusjonene i realiteten er en 
del av den offentlige finansieringen av helse
vesenet her i landet på linje med den statlige 
rammefinansieringsordningen. 

I budsjettmessig sammenheng omtales 
godtgjørelsene/refusjonene etter folketrygdlo
ven kapittel 2 som stykkprisrefusjon til de 
enkelte behandlere. Størrelsen av refusjonene 
fastsettes i mange tilfeller på bakgrunn av for
handlinger mellom staten og de enkelte be
handleres organisasjoner. Disse forhandlinger 
kan til en viss grad sammenlignes med andre 
lønnsforhandlinger. Etter dette går det fram 
at de såkalte stykkprisrefusjonene etter folke
trygdloven kapittel · 2 bærer lite preg av å 
være individuelle rettigheter. Det forhandles 
om honorarer for legehjelp, fysikalsk behand
ling og psykologbehandling. Honoraret omfat
ter den refusjonen behandleren skal ha fra ' 
trygden samt den trygdedes egenbetaling. 

Helsevesenet finansieres også via rammetil
skott til kommunene og fylkeskommunene·. 
Rammetilskottene til kommunene og fylkes
kommunene finansieres over folketrygdens 
budsjett. Med folketrygdens budsjett forstås 
den del av statsbudsjettet som omhandler fol
ketrygdens utgifter og inntekter. 

Bestemmelsene om rammetilskott til fyl
keshelsetjenesten står i sykehusloven og lo-
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ven om psykisk helsevern, mens bestemmel
sene om rammetilskott til kommunehelsetje
nesten står i loven om helsetjenesten i kom
munene. 

Når det gjelder finansieringen av helseinsti
tusjoner skjer den i dag stort sett via rammefi
nansiering etter sykehusloven og loven om 
psykisk helsevern. Alle institusjoner som er 
omfattet av fylkeskommunenes helseplaner 

' finansieres etter disse lovene. 
Folketrygdloven§ 2-2 andre ledd har imid

lertid en · bestemmelse om godtgjørelse ved 
opphold i visse godkjente helseinstitusjoner. 
Den gjelder institusjoner som ikke er omfattet 
av fylkeskommunenes helseplaner. Trygden 
yter kurprisrefusjon ved opphold i enkelte 
slike institusjoner. Refusjonen utbetales di
rekte til institusjonens eier i form av løpende 
tilskott. Hvilke institusjoner det her dreier seg 
om er omtalt i vedlegg til utvalgets delutred
ning NOU 1986:11, side 55. De institusjoner 
som ikke omfattes av denne oppregningen, 
finansieres som hovedregel av private midler. 

Videre ytes det stykkprisrefusjon ved poli
klinisk behandling ved godkjent helseinstitu
sjon etter folketrygdloven § 2-2 tredje ledd. 
Denne stykkprisrefusjonen ytes i stedet for 
refusjon til vanlig behandlingspersonell. Re
fusjonen utbetales ikke til behandlingsperso
nell, men til institusjonenes eiere. 

Ordningen med tilskott fra trygden til drift 
av visse institusjoner må også anses som en 
del av den statlige finansieringen av helseve
senet. Det dreier seg heller ikke her om rettig
heter for den enkelte trygdede. Det samme 
gjelder for fastlønnstilskottene som ytes til 
kommunene for tjenester utført av fast ansatte 
behandlingspersonell. Fastlønnstilskott ytes i 
stedet for refusjon til privatpraktiserende be
handlingspersonell. Ordningen med fast
lønnstilskott går ikke fram av folketrygdloven 
i dag. 

Det er etter dette følgende ytelser som utbe
tales til den trygdede og som således er indiv
idrettet: 
- engangsstønad ved fødsel, som ytes ved 

hjemmefødsler, 
- stønad ved behandling hos tannlege, logo

ped og kiropraktor, 
- stønad ved konsultasjoner hos behandlings

personell som ikke har avtale med trygden 
om direkte oppgjør. 
Når det gjelder stønader til dekning av opp

holds- og reiseutgifter i forbindelse med medi
sinsk behandling, har disse stønadene mer 
preg av individuelle rettigheter. Ved stønad 
til dekning av oppholdsutgifter foretas det 
ikke direkte oppgjør. Det samme gjelder som 
hovedregel ved stønad til dekning av utgifter 
til kollektivtransport. Stønad til dekning av 

utgifter til drosje utbetales imidlertid ofte di
rekte til drosjeeierne. Til slutt nevnes bidrag 
etter folketrygdloven § 2-13 .som må anses 
som en individrettet stønad. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har arbeidet utfra en målsetting 

om at folketrygdlovens forskriftsbestemmel
ser skal innarbeides i selve lovteksten. Hen
sikten er å bedre informasjonsverdien av lo
ven. 

De forskriftsbestemmelsene som gjelder for 
de stønadene som er omfattet av folketrygdlo
vens kapittel 2 er meget omfattende og kom
pliserte, og de endres ofte. Utvalget har derfor 
funnet det nødvendig fortsatt å benytte seg 
av fullmaktslovgivning på dette området. Der
som alle forskriftsbestemmelsene av materiell 
art · skulle innarbeides i lovutkastet, ville det 
ikke medføre forenkling. Lovteksten ville da 
bli helt uoversiktlig. 

De bestemmelsene utvalget har foreslått, er 
imidlertid mer utdypende enn de som gjelder 
i dag. 

Utvalget har i sin delutredning NOU 1986:11 
vurdert hvilke stønadsordninger som i framti
den bør omfattes av folketrygdloven, se utred
ningens kapittel 9 og 10. Det er i den utrednin
gen blant annet foreslått at rammetilskottene 
til fylkeshelsetjenesten skal dekkes direkte 
over statsbudsjettet. Det er derfor foreslått at 
henvisningsbestemmelsen i folketrygdloven § 
2-2 første ledd oppheves. 

Utvalget har imidlertid gått inn for at be
stemmelsene om finansiering av enkelte god
kjente helseinstitusjoner og poliklinisk be
handling skal beholdes i folketrygdloven. 
Dessuten mener utvalget at det må tas inn en 
bestemmelse i folketrygdloven om fastlønns
tilskottet. Dette tilskottet gis som tidligere 
nevnt i stedet for stykkprisrefusjon til behand
lingspersonell. Når bestemmelsene om stykk
prisrefusjon skal beholdes i den nye folke
trygdloven er det også naturlig at lovutkastet 
bør inneholde bestemmelser om fastlønnstil
skott. De øvrige bestemmelsene som i dag 
omfattes av lovens kapittel 2, bør også behol
des i den nye folketrygdloven, se delutredning 
NOU 1986:11. 

Utvalget har i forbindelse med arbeidet med 
utkastets kapittel 13 kommet til at bestemmel
sene om stønad til høreapparat etter lovens § 
2-5 nr. 3 bokstav b bør flyttes til utkastets 
kapittel 14 som gjelder stønad ved attføring 
og ved uførhet. Se utkastets § 14-9 om lån av 
høreapparat. 

Bestemmelsen i den gjeldende lovs § 2-10 
om stønad i forbindelse med sykdom som er 
oppstått før vedkommende ble trygdet, fore-
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slås opphevet. Vi viser til nærmere omtale 
bakerst i merknadene til kapitlet her. 

I dag har nesten alle behandlere og forhand
lere avtaler med trygdeetaten om direkte opp-

. gjør. Dette innebærer at trygden utbetaler stø
naden direkte til den aktuelle behandler eller 
forhandler. De trygdede kan i praksis ikke 
forlange slike avtaler satt til side. Dette inne
bærer at ordningen med direkte oppgjør fak
tisk er obligatorisk. Utvalget har foreslått 
denne praksis lovfestet. Utvalget foreslår åta 
inn i loven bestemmelser som går ut på en 
automatisk ordning med direkte utbetaling til 
behandler eller forhandler, se utkastets §§ 
13-5, 13-7, 13-8, 13-10, 13-11, 13-13, 13-14, 
13-20 og 13-21. Utvalget har også foreslått 
bestemmelser som gir en adgang for trygde
myndighetene å inngå avtaler om direkte opp
gjør. Det siste vil være praktisk for forhand
lere av ortopediske hjelpemidler samt drosje
eiere og busselskaper i forbindelse med skyss
utgifter. Se utkastets §§ 13-14, 13-15 .og 13-17, 
Forslaget medfører administrative forenklin
ger, i og med at trygdeetaten slipper å inngå 
avtale med den enkelte. Utvalget har foreslått 
hjemmel for departementet til å gi forskrifter 
om nekting av direkte oppgjør, da vi mener 
det er nødvendig å beholde adgangen til å 
nekte direkte oppgjør i de tilfeller det forelig
ger mistanke om misligheter ellerregnskaps
førselen ikke er tilfredsstillende. 

Etter gjeldende rett kreves det for enkelte 
ytelsers vedkommende at trygdeetaten skal 
ha gitt såkalt forhåndstilsagn før den trygdede 
pådrar seg de aktuelle utgifter. For eksempel 
er godtgjørelse av utgifter til tannregulering 
betinget av at trygdekontoret har gitt sitt til
sagn om godtgjørelse før behandlingen settes 
i verk. Vilkåret om forhåndstilsagn innebærer 
at trygdekontoret vurderer om stønad skal 
ytes og treffer vedtak før behandlingen er 
iverksatt eller reisen er foretatt. Dette vilkåret 
gjelder ved utgifter til behandling, med unn
tak for behandling hos lege. Det gjelder også 
for reiseutgifter og utgifter til ortopediske 
hjelpemidler og proteser. Men vilkåret om 
forhåndstilsagn er modifisert slik at det kan 
ytes stønad selv om det ikke foreligger slikt 
tilsagn, dersom det er på det rene at tilsagn 
ville ha blitt gitt. 

Utvalget er derfor kommet til at kravet om 
forhåndstilsagn ikke er et reelt vilkår for rett 
til stønad. Ordningen med forhåndstilsagn er 
ofte begrunnet med informasjonshensyn eller 
kontrollhensyn. Utvalget mener at disse hen
syn kan ivaretas uten en ordning med for
håndsgodkjenning. Kravet om forhåndstil
sagn er derfor ikke tatt med i lovutkastet. Men 
dersom det skulle være behov for å kreve for
håndstilsagn i enkelte tilfeller, mener utvalget 

at det kan gis bestemmelser om det i forskrif
tene. Forskriftshjemlene i utkastet er formu
lert slik at de gir adgang til dette. 

Utvalgets flertall foreslår å lovfeste egenan
delsordningen. Den går ikke klart fram av lo
ven i dag. Flertallet mener at det er viktig å 
synliggjøre gjeldende ordning. Det må under
strekes at flertallet dermed ikke tar stand
punkt til om egenandelsordningen bør behol
des. Utvalgets mindretall, LeifAndreassen og 
Arild Daleng, er imot en slik lovfesting. 

Lovtekniske spørsmål 
Utvalget har drøftet om bestemmelsene om 

stønad ved helsetjenester burde omformuleres 
for · å bli mer i samsvar med de faktiske for
hold. Loven burde i tilfelle formuleres slik at 
det var den enkelte behandler eller forhandler 
som skulle være berettiget til refusjon fra 
trygden, og ikke medlemmet. 

For å opprettholde tilknytningen til folke
trygden måtte det i loven stilles vilkår om at 
pasienten måtte være medlem i trygden for 
at behandleren skulle få rett til stønad. V ed 
stønad til en forhandler av medisinalvarer 
måtte det settes som vilkår at kjøperen var 
medlem, og ved stønad til transport, måtte det 
kreves at passasjeren var medlem i trygden. 

En lovteknisk løsning som ovenfor skissert, 
ville imidlertid bryte med prinsippet ellers i 
folketrygdloven om at det er medlemmet som 
er stønadsberettiget. Utvalget har derfor valgt 
en mellomløsning. Denne innebærer at med
lemmet som hovedregel fortsatt skal være stø
nadsberettiget. Unntak er likevel gjort for stø
nad til behandlers transportutgifter, fastlønns
tilskott til kommunene og finansiering av 
visse institusjoner. For disse stønaders ved
kommende er .gjeldende praksis foreslått lov
festet. Det vil si at den stønadsberettigede blir 
henholdsvis en behandler,en kommune eller 
en institusjon. 

Etter utvalgets forslag skal det som hoved
regel fortsatt være det enkelte medlemmet 
som har rett til stønad til dekning av utgifter 
til de forskjellige helsetjenestene. Men støna
den skal for de fleste helsetjenesters ved
kommende utbetales direkte til den som yter 
medlemmet en slik tjeneste. Det vil si at vi ' 
foreslår en ordning med obligatorisk direkte 
oppgjør. Unntak er gjort for enkelte grupper 
behandlingspersonell og andre som yter hel~ 
setjenester. Men utvalget har foreslått en 
hjemmel til å inngå avtaler om direkte opp
gjør i de tilfeller dette er praktisk. Da det i 
dag i stor utstrekning foretas direkte oppgjør 
av medisinsk stønad både til behandlingsper
sonell, forhandlere og drosjeeiere m.v. vil ut
valgets forslag med tildels obligatorisk direkte 
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oppgjør ikke medføre endringer i forhold til 
gjeldende rett. 

Forslaget om obligatorisk direkte oppgjør 
ved de fleste behandlinger m.v. vil medføre 
administrative forenklinger. Trygdekontorene 
slipper da å inngå avtaler med de enkelte be
'handlere, forhandlere m.v. 

Disposisjon 
Utvalget har disponert utkastets kapittel 13 

slik at bestemmelsene om stønadssatser og 
egenandelsordningen kommer rett etter inn
ledningsparagrafen. Deretter er det tatt inn 
egne paragrafer om hver enkel gruppe be
handlingspersonell. Så følger bestemmelser 
om viktige legemidler, spesielt medisinsk ut
styr samt ortopediske hjelpemidler, proteser 
m.v. Bestemmelser om reise- og oppholdsut
gifter er fordelt på fire paragrafer, - en para
graf om reiseutgifter for medlemmet, en om 
oppholdsutgifter for medlemmet, en om utgif
ter til ledsager og en om reiseutgifter for be
handlingspersonell. Deretter kommer fire pa
ragrafer som gjelder henholdsvis dekning av 
utgifter til behandling ved spesielle institusjo
ner, dekning av utgifter til laboratorie- og 
røntgenundersøkelser, dekning av utgifter til 
helsetjenester ved poliklinikk, samt fastlønns
tilskott til kommuner. Til slutt i utkastet har 
utvalget foreslått paragrafer om henholdsvis 
bidrag, unntak for militærpersoner, stønad til 
helsetjenester i utlandet og om stønad ved 
yrkesskade. 

Utkastets§ 13-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å gi hel eUer delvis dekning for medlemmers 
nødvendige utgifter til helsetjenester ved syk
dom, skade, lyte, familieplanlegging, abort, 
svangerskap og fødsel. · 

Det ytes ikke stønad til inngrep som vesent
lig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heUer 
ikke til behandling av påregnelige følger av 
slike inngrep. 

Bestemmelser om 
- opphold i Norge I i utlandet står i § 13-2 
- stønadssatser og egenandeler står i §§ 13-3 

og 13-4 
- dekning av behandlingsutgifter står i §§ 13-5 

til 13-11 
- stønad ved hjemmefødsel står i § 13-12 
- dekning av utgifter til viktige legemidler, 

spesielt medisinsk utstyr, proteser og ortope
diske hjelpemidler står i §§ 13-13 og1 13-14 

- dekning av utgifter i forbindelse med reiser 
står i §§ 13-15 til 13-18 

- dekning av driftsutgifter ved spesielle insti
tusjoner står i § 13-19 

- dekning av utgifter til laboratorie- og rønt
genundersøkelser står i § 13-20 

- dekning av utgifter til helsetjenester ved 
poliklinikk står i § 13-21 

- fastlønnstilskott 'står i § 13-22 
- tilskott til arbeidsreiser står i § 13-23 
- bidrag står i § 13-24 · 
- unntak for militærpersoner står i § 13-25 

stønad til helsetjenester i utlandet står i 
§ 13-26 

- stønad ved yrkesskade står i§ 13-27. 

Merknader 
Bestemmelsen er delvis ny. Den angir for 

det første formålet med stønadene etter dette 
kapitlet. Formålet med medisinsk stønad går 
i dag fram av lovens § 2-1 nr. 1 første ledd. 
Videre har utkastet en presisering av enkelte 
tilfeller som faller utenfor loven. Til slutt har 
paragrafen en oversikt over hvor i kapitlet de 
ulike bestemmelsene er å finne. 

Gjeldende rett 
I dag går formålet med· medisinsk stønad 

fram av lovens§ 2-1 nr. 1 første ledd. Bestem
melsen lyder: 

«Ved sykdom, skade, legemsfeil, svanger, 
skap og nedkomst og ved avorudd av svanger
skap har en trygdet rett til stønad etter be
stemmelsene i dette kapittel. Det ytes ikke 
stønad til kosmetiske inngrep som ikke er 
overveiende medisinsk indisert. Det samme 
gjelder behandling av påregnelige følgetil
stander etter slike inngrep. Stønaa ytes etter 
særlige regler 
a . Ved sykdom som skyldes yrkesskade som 

går inn under kap. 11, jfr. § 2-7, 
b. til sjømenn i utenriksfart og tjenestemenn 

m.v. i utlandet, jfr. § 2-8, 
c. ved sykdom og ved nedkomst som inntref

fer utenfor riket, jfr. § 2-9.» 

Den gjeldende lovs kapittel 2 bruker beteg
nelsen «medisinsk stønad m.v.» som en samle
betegnelse på de ytelser som omfattes av ka
pitlet. Folketrygdloven kapittel 2 har blant 
annet bestemmelser om stønad ved behand
ling hos forskjellig behandlingspersonell, kjøp 
av viktige legemidler, forbindingssaker, prote
ser m.v. og stønad ved reise- og oppholdsutgif
ter i forbindelse med behandling. 

Utvalget har drøftet hvilken betegnelse som 
er mest hensiktsmessig å nytte om ytelsene 
etter dette kapitlet. Det er særlig tre uttrykk 
som er aktuelle: stønad, refusjon og godtgjø
relse. Det er en viss forskjell mellom de støna
der som omtales i folketrygdloven kapittel 2 
og andre stønader som skal dekke bestemte 
utgifter etter folketrygdloven. Når det gjelder 
medisinsk stønad etter lovens kapittel 2 er det 
en forutsetning at den trygdede faktisk har 
hatt utgifter før retten til stønad oppstår. For 
eksempel er det ikke tilstrekkelig at den tryg
dede er syk, vedkommende må også ha hatt 
utgifter til legebehandling. Denne ordningen 
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er derfor i utgangspunktet en refusjonsord
ning for påløpte utgifter. Ordet «refusjon» bru
kes i dag i forbindelse med takstsystemet. Det 
er dessuten det begrep som brukes mest , i 
praksis. Ordet «refusjon» er likevel ikke helt 
dekkende for de stønader som ytes i forbin
delse med behandling, samt stønad ved kjøp 
av viktige legemidler. Da det i praksis foretas 
direkte oppgjør mellom trygden og behandler 
eller forhandler, er ikke stønad i disse tilfeller 
refusjon for den trygdedes utgifter. Det er så
ledes svært få tilfeller der det dreier seg om 
en reell refusjonsordning. Det vil si der den 
trygdede faktisk har hatt utgifter og deretter 
får disse refundert fra trygden. Som eksempel 
kan nevnes refusjon for behandlers reiseutgif
ter etter folketrygdloven § 2-6 nr. 3, se utkas
tets § 13-18. 

Etter andre bestemmelser i folketrygdloven 
som skal dekke nærmere angitte utgifter, f. 
eks. bestemmelsene i lovens § 8-2 om grunn
stønad og hjelpestønad og bestemmelsene i 
lovens §§ 10-2, 10-3 og 12-3 om stønad til bar
netilsyn og utdanningsstønad, er det som re
gel ikke nødvendig at den trygdede faktisk 
har hatt bestemte utgifter. 

Da de stønadene som i dag omfattes av lo
vens kapittel 2 er av en annen karakter enn 
de øvrige stønadene som skal dekke nærmere 
angitte utgifter, kunne det vært hensiktsmes
sig å bruke forskjellige betegnelser på de to 
former for ytelser. Men da «refusjon» heller 
ikke er noe godt alternativ, er vi blitt stående 
ved ordet «stønad.» 

Ordet «godtgjørelse» brukes i dag i stor ut
strekning i loven og i forskriftene. Utvalget 
mener dette ordet ikke er dekkende for ytel
ser etter lovens kapittel 2, da det lett kan lede 
tanken mot en form for avlønning. Uttrykket 
er dessuten tungt og gammelmodig. Selv om 
dette uttrykket brukes i lov og forskrifter, er 
det lite brukt i praksis, og vi mener at dette 
ordet ikke er noe godt alternativ. 

Utvalget har videre drøftet ulike alternative 
betegnelser på utkastets kapittel 13. Vi har for 
eksempel vurdert betegnelsene sykestønad, 
helsestønad, refusjon ved . helsetjenester og 
stønad ved helsetjenester. Vi er kommet til 
at betegnelsen stønad ved helsetjenester er 
det beste alternativet. 

Uttrykket «helsetjenester» kan virke noe 
snevert når det også skal omfatte stønad til 
legemidler og stønad til dekning av reiseutgif
ter. Men utvalget antar at det ikke er mulig å 
finne et ord som naturlig omfatter alle de ak
tuelle formålene. Uttrykket medisinsk stønad 
som brukes i dag, henleder oppmerksomheten 
på stønad til medisiner og kan heller ikke sies 
å ha et slikt meningsinnhold at det presiserer 
hvilke ytelser som omfattes av lovens kapittel 

2. Det at betegnelsen «helsetjenester» er noe 
snever og uklar blir avhjulpet ved at utkastet 
har fått en innledningsbestemmelse som angir 
de forskjellige situasjoner der det skal kunne 
ytes stønad. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd angis formålet med 

stønad etter dette kapitlet. Forslaget svarer 
stort sett til folketrygdloven § 2-1 nr. 1 første 
ledd første punktum. 

Utvalget har foreslått en presisering av mål
settingen i forhold til gjeldende rett. Det gjel
der både med hensyn til dekningsnivået og 
stønadstilbudet. For det første sies det i utkas
tet at stønadene skal «gi hel eller delvis dek
ning for medlemmers nødvendige utgifter ... ». 
I dag sies det ikke noe i loven om dekningsni
vået. I de enkelte stønadsbestemmelsene sies 
det at godtgjørelse ytes etter nærmere fast
satte regler og takster. Egenandelsordningen 
er heller ikke hjemlet i lovteksten. Når en le
ser selve loven kan det derfor synes som om 
det ytes stønad med full dekning av de aktu
elle utgifter. Men som hovedregel dekker stø
nadssatsene bare delvis utgiftene. Det er for
utsatt at den trygdede yter en viss egenbeta
ling. Når egenandelstaket er nådd, yter tryg
den stønad med et høyere beløp for de varer 
og tjenester som er omfattet av egenandels
ordningen. Stønadene skal da også dekke den 
godkjente egenandel som den trygdede van
ligvis må betale selv. Vi viser til nærmere 
omtale av egenandelsordningen i merknadene 
til utkastets § 13-4. Ved en yrkesskade som 
faller inn under særbestemmelsene i lovens 
kapittel 11 om ytelser ved yrkesskade, ytes 
det stønad med et beløp som dekker den god
kjente egenandelen. I visse andre tilfeller ytes 
det også forhøyet stønad slik at den trygdede 
slipper å betale den godkjente egenandelen. 
Disse tilfellene er omtalt i forskrifter. Det gjel
der for eksempel ved legebehandling ved 
nærmere angitte sykdommer. Forhøyet stø
nad som nevnt ovenfor dekker ikke alltid de 
aktuelle utgiftene fullt ut. Selv om det ytes 
forhøyet stønad må pasienten enkelte ganger 
betale noe selv. Dette har sammenheng med · 
det såkalte to-pris systemet for behandlings
personell. Dette to-pris systemet oppstår fordi 
behandlere av og til tar høyere honorar enn 
det myndighetene har forutsatt når de for
skjellige refusjonssatsene blir fastsatt. Vi viser 
til nærmere omtale i merknadene til paragra
fene vedrørende de enkelte behandlingsperso
nell. 

Videre har utvalget foretatt en presisering 
av i hvilke situasjoner det kan ytes stønad. 
Stønad skal ytes til dekning av «medlemmers 
nødvendige utgifter til helsetjenester ved syk-
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dom, skade, lyte, familieplanlegging, abort, 
svangerskap og fødsel». Begrepet familieplan
legging er tilføy~t i forslaget. Etter praksis 
ytes det også stønad til dette formålet, selv 
om det ikke går fram av den gjeldende lovs § 
2-1. 

I dag er det med hjemmel i folketrygdloven 
§ 2-5 nr. 1 gitt særskilte takster for stønad til 
undersøkelse ved barnløshet. Utvalget har 
drøftet om denne stønadssituasjonen også bør 
presiseres i innledningsparagrafen. Vi er kom
met til at lovteksten blir for detaljert, og at 
behandling for barnløshet kan tolkes som en 
side av familieplanleggingen, som er nevnt i 
lovteksten. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
presisere i innledningsbestemmelsen at det er 
medlemmenes . utgifter som skal dekkes. Det 
innebærer at dersom et medlem har gratis 
behandling, ytes det heller ikke stønad etter 
dette kapitlet. Etter lov 3. juni 1983 nr. 54 om 
tannhelsetjenesten skal det, med unntak for 
kjeveortopedisk behandling, ytes vederlagsfri 
tannbehandling til barn og ungdom, psykisk 
utviklingshemmede, grupper eldre, · langtids
syke og uføre. Logopedisk behandling som 
omfattes av skolelovene ytes også vederlags
fritt, og omfattes således ikke av bestemmel
sene i utkastets kapittel 13. Vi viser til lov 13. 
juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, lov 21. juni 
1974 nr. 55 om videregående opplæring og lov 
28. mai 1976 nr. 35 om voksenoplæring. De 
nevnte lovene er eksempler på at utgiftene 
blir dekket i henhold til annen lovgivning. 
Folketrygdloven er således sekundær i for
hold til disse lovene. 

Utvalget har videre tatt inn en presisering 
om at utgiftene skal være nødvendige. Dette 
vilkåret gjelder også i dag og står enkelte ste
der i loven og forskriftene. Utvalget mener 
det er et så sentralt vilkår at det bør stå i inn
ledningsbestemmelsen. Utvalgets mindretall, 
Leif Andreassen og Arild Daleng, ønsker ikke 
å lovfeste dette vilkåret. 

Etter den gjeldende lovs § 2-1 nr. 1 går det 
fram at vedkommende som regel må være 
trygdet for å få rett til medisinsk stønad. Ut
valget har derfor brukt begrepet medlem for 
å angi personkretsen i utkastets innlednings
bestemmelse. Da det i utkastets kapittel 2 om 
folketrygdens omfang er foreslått generelle 
bestemmelser om personkretsen for å få rett 

. til stønad etter loven, har utvalget ikke funnet 
det nødvendig å ta inn en egen omfangsbe
stemmelse i utkastets kapittel 13. 

I utkastets andre ledd har vi tatt med en 
presisering om at det ikke ytes stønad til inn
grep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske 
hensyn, og påregnelige følger av slike inn
grep. Forslaget svarer til lovens § 2-1 nr. 1 

første ledd andre punktum. Denne presiserin
gen er egentlig ikke nødvendig, da den er en 
antitese av utkastets første ledd, som blant 
annet angir stønadssituasjonene som «syk- . 
dom, skade, lyte». Omfanget av rent kosme
tiske inngrep har økt betraktelig de senere 
årene. Utvalget er derfor kommet til at det ut 
fra informasjonshensyn likevel vil være hen
siktsmessig å nevne kosmetiske inngrep i inn
ledningsparagrafen. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en inn
holdsfortegnelse som -angir hvor, i kapitlet de 
forskjellige bestemmelsene er å finne. 

utkastets § 13-2 Opphold i Norge / i utlandet 
Det er et vilkår for rett til stønad etter §§ 

13-5 til 13-24 at medlemmet oppholder seg i 
Norge. 

Når et medlem oppholder seg i utlandet, 
ytes det stønad etter § 13-26. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og er en presisering av 

gjeldende rett. Utkastets· andre ledd har en 
henvisning til bestemmelsene om stønad til 
helsetjenester i utlandet. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 2 

om medisinsk stønad gjelder stort sett ved 
behandlinger m.v. som blir foretatt her Uan
det. Dette går ikke klart fram av loven idag. 
I lovens§ 2-1 nr. 1 bokstav c er det en henvis
ning om at stønad ytes etter særlige regler til 
sjømenn i utenriksfart og tjenestemenn m.v. 
i utlandet, jf. § 2-8 og ved sykdom og ved 
nedkomst som inntreffer utenfor landet, jf. § 
2-9. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd er nytt og presiserer 

at stønad ved helsetjenester vanligvis skal 
ytes til medlemmer som oppholder seg i 
Norge. Dette går ikke klart fram av lovteksten 
i dag, og utvalget foreslår derfor at denne ho
vedregelen kommer til uttrykk i utkastets 
første ledd. Utvalget har foreslått en tilsva
rende bestemmelse i utkastets § 4-7 første 
ledd i sykepengekapitlet. 

I utkastets andre ledd viser vi til utkastets 
§ 13-26 som har særskilte bestemmelser om 
~tønad ved helsetjenester i utlandet . 

Utkastets § 13-3 Stønadssatser 
Departementet fastsetter satser for stønad 

som skal dekke utgifter til helsetjenester. 
Det kan fastsettes normalsatser for det ordi

nære dekningsnivået, og forhøyede satser, som 
vanligvis dekker de samlede utgifter. 



462 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

Merknader 
Folketrygdloven har i dag ingen bestem

melser om trygdens dekningsnivå ved medi
sinsk behandling m.v. etter kapittel 2. Men i 
medhold av lovens § 2-5 har departementet 
fastsatt forskrifter om godtgjørelse ved ulike 
former for behandling m.v. Av disse forskrif
tene går det som regel fram hva trygden dek
ker, og hva det forutsettes at den trygdede 
må betale selv. 

Innledning 
Visse former for egenbetaling omfattes av 

den såkalte egenandelsordningen. Denne ord
ningen går i korthet ut på at visse egenbetalin
ger omfattes av et utgiftstak - egenandelsta
ket. Når den trygdede har betalt egenandeler 
som til sammen utgjør et beløp som svarer til 
egenandelstaket, yter trygden stønad etter en 
forhøyet sats. Når det ytes stønad etter forhø
yet sats, dekker trygden også det beløp som 
svarer til egenandelen. Sosialdepartementet 
har gitt forskrifter om egenandelsordningen. 
Vi · viser til Forskrifter om begrensning av 
egenandeler fastsatt den 30. mars 1984. Egen
andelsordningen og egenbetaling er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 13-4 om 
egenandeler og egenandelstak. 

Gjeldende rett 
Stønadene etter lovens kapittel 2 ytes etter ' 

forskjellige prinsipper alt ettersom det dreier 
seg om stønad til behandlingspersonell, vik
tige medisiner og forbindingssaker m .v., pro
teser og ortopediske hjelpemidler samt reise
utgifter. 

Utvalget vil i det følgende kort redegjøre for 
hvilke refusjonsprinsipper som gjelder i dag: 
- Refusjonssatsene for behandling hos lege, 

psykolog og fysioterapeut fastsettes i dag på 
grunnlag av veiledende honorartakster. Ho
norartakstene går fram av honorartariffen 
for det enkelte behandlingspersonell. Hono
rartaksten er det samlede honorar for den 
enkelte behandling. Refusjonssatsene for 
behandling hos kiropraktor, logoped og au
diopedagog fastsettes av departementet. Når 
det gjelder disse behandlingspersonell er 
det ikke avtalt veiledende honorarsatser. 
Refusjonssatsene til trygden fastsettes i re
fusjonstariffen. En honorartariff er en avtale 
om honorar som inngås mellom staten og 
de enkelte behandleres organisasjoner. Dif
feransen mellom honorarsatsen og refu
sjonssatsen utgjør medlemmets egenandel. 
For leger og psykologer er det denne egen
andelen som godkjennes i forhold til egen
andelstaket. 

Det er i dag fastsatt honorarsatser i sær
skilte honorartariffer for leger, fysioterapeu-

ter og psykologer. Når det gjelder leger kal
les denne honorartariffen for Normaltarif
fen. Honorarsatsene er i prinsippet bare vei
ledende, men det forutsettes at de behand
lere som har avtale om driftstilskott med en 
fylkeskommune eller en kommune, ikke 
skal ta høyere honorar enn denne satsen. 

Stønad for behandling hos lege, psykolog, 
fysioterapeut og logoped/audiopedagog ytes 
i dag etter to satser, «normalsats» og «forhø
yet sats». Med normalsats menes trygdens 
stønad etter trygdens refusjonssatser som 
fastsettes i refusjonstariffen. Det er da forut
satt at pasienten skal yte en viss egenbeta
ling i tillegg. Forhøyet sats er det som i ho
norartariffen omtales som honorartakst. Det 
vil vanligvis si summen av normalsatsen og 
pasientens egenbetaling. Forhøyet sats ytes 
for behandling hos lege eller psykolog når 
egenandelstaket er nådd og når det i loven 
eller forskriftene sies at den trygdede har 
rett til full godtgjørelse. Vi viser til nærmere 
omtale i merknadene til utkastets § 13-4 om 
egenandeler og egenandelstaket. Forhøyet 
sats for fysikalsk behandling ytes i særlige 
tilfeller, se nærmere omtale under utkastets 
§ 13-8 om fysikalsk behandling. 

Etter den gjeldende lovs § 2-4 første ledd 
ytes det full godtgjørelse for nødvendige 
utgifter til jordmorhjelp. Det innebærer at 
den trygdede i prinsippet ikke skal betale 
noe selv. Den norske Jordmorforening har 
fastsatt veiledende takster for de ulike tje
nester. I praksis yter trygden refusjon etter 
disse takstene, som da kan anses som forhø
yet sats. 

- Stønad ved behandling hos kiropraktor ytes 
bare etter en sats, normalsatsen. Det forut
settes da at den trygdede som hovedregel 
skal dekke en egenbetaling for slike tjenes
ter. 

- Stønad ved behandling hos logoped/audio
pedagog ytes etter to satser. I mange tilfeller 
ytes det full godtgjørelse, se forskriftenes § 
5 andre og tredje ledd . . 

- Stønad ved kjøp av viktige legemidler, for
bindingssaker m.v. utgjør differansen mel
lom varens pris og den godkjente egenande
len. Det er Statens legemiddelkontroll som , 
fastsetter prisene på legemidler. Det er i dag 
ingen kontroll med prisene på forbindings
saker, og trygden må da refundere differan7 

sen mellom den faktiske prisen og egenan
delen. Når egenandelstaket er nådd, dekkes 
utgiftene fullt ut for resten av kalenderåret. 

- Stønad ved kjøp av ortopediske hjelpemid
ler, med unntak av ortopedisk skotøy, ytes 
med full dekning. Det er et vilkår for stønad 
at hjelpemidlet er kjøpt hos en forhandler 
som trygden har inngått avtale med, eller 
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hos et offentlig verksted. V ed kjøp av orto
pedisk skotøy må den trygdede dekke egen
betaling. 

- Stønad ved kjøp av Qrystproteser, ansiktsde
fektproteser, øyeproteser og parykker ytes 
også med full dekning. Men Rikstrygdever
ket kan likevel fastsette en maksimums
grense for stønad til brystprotese og parykk. 

- Stønad til dekning av den trygdedes reiseut
gifter utgjør differansen mellom utgiftene til 
billigste forsvarlige reisemåte og den egen
andelen som til enhver tid gjelder på områ
det (godkjent egenandel). Når egenandelsta
ket er nådd, dekkes reiseutgiftene fullt ut 
for resten av året. 

- Stønad til dekning av den trygdedes opp
holdsutgifter ytes etter normerte satser. 

- Stønad til dekning av ledsagers reise- og 
oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortje
neste ytes etter normerte satser. 

- Stønad for en behandlers reiseutgifter ytes 
også etter normerte satser ved bruk av egen 
bil. Andre reiseutgifter dekkes fullt ut. 

- Bidrag i samband med sykebehandling m.v. 
ytes som hovedregel med to tredeler av ut
giftene som overstiger 400 kroner i løpet av 
et kalenderår. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det ville være av stor infor

masjonsverdi dersom det gikk fram av lov
teksten hvilke stønadssatser som nyttes i det 
enkelte tilfelle. Men som det går fram av over
sikten foran, ytes det stønad etter så forskjel
lige prinsipper at lovteksten ville blitt meget 
uoversiktlig dersom den skulle være uttøm
mende. 

Utvalget er derfor kommet til at det er mest 
hensiktsmessig å ta inn en paragraf i loven 
som gir departementet generell hjemmel til å 
fastsette nærmere forskrifter om de, ulike stø
nadssatsene. 

I utkastets første ledd har utvalget derfor 
foreslått en generell hjemmel for departemen
tet til å fastsette satser for stønad som skal 
dekke utgifter til helsetjenester. Utvalget for
utsetter at denne hjemmelen ikke begrenses 
til myndighet til å fastsette særskilte satser. 
Det må også gis forskrifter om stønad i de til
feller trygden skal dekke variable utgifter. Det 
tenkes her for eksempel på dekning av reise
utgifter. Det fastsettes i dag ikke særskilte 
satser for slik stønad. Utgiftene dekkes fullt 
ut, med unntak av et nærmere bestemt beløp 

· - egenandelen - som den trygdede som hoved
regel må dekke selv. 

I utkastets andre ledd er det presisert at det 
kan fastsettes en normalsats og en forhøyet 
sats som vanligvis skal dekke de samlede ut
giftene. Utvalget mener det er hensiktsmessig 

å innføre begrepene normalsats og forhøyet 
sats allerede i denne paragrafen, altså før de 
enkelte stønadsbestemmelsene i utkastet. 

Utkastets § 13-4 Egenandeler og egenandels
tak 

Stortinget fastsetter et egenandelstak, som 
er det høyeste samlede beløp et medlem skal 
betale i godkjente egenandeler for visse helse
tjenester i løpet av et kalenderår. 

Egenandelstaket gjelder følgende helsetje
nester: 
a) legehjelp, se § 13-5 
b) psykologhjelp, se § 13-7 
c) viktige legemidler og spesielt medisinsk ut

styr (forbindingssaker, kanyler m.m.), se § 
13-13 

d) dekning av reiseutgifter, se § 13-15 
e) røntgenundersøkelse, se § 13-20. 

For egenbetaling ved helsetjenester etter 
bokstavene a, b og e utgjør den godkjente egen
andelen differansen mellom forhøyet sats og 
normal sats (se § 13-3). 

Departementet fastsetter størrelsen på de 
godkjente egenandelene ved tjenester etter 
bokstavene c og d. 

Departementet gir forskrifter om egenan
delsordningen. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og må ses i sammen

heng med utkastets § 13-3 om stønadssatser. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven har i dag ingen bestem

melser om pasientenes egenbetaling ved hel
setjenester. Vanligvis gir trygden bare delvis 
dekning av pasientenes utgifter til de helsetje
nester som omfattes av folketrygdloven kapit
tel 2. Unntak gjelder blant annet for jordmor
hjelp og ved kjøp av høreapparater. I disse til
fellene skal pasientene l.kke betale noe selv. 
V ed yrkesskade som omfattes av folketrygdlo
ven kapittel 11 om yrkesskade skal heller ikke 
pasienten yte noen egenbetaling. Vi viser til 
nærmere omtale i merknadene til utkastets § 
13-27 om yrkesskade. 

Ordet egenandel er ikke nevnt i folketrygd
loven i dag, men det er sentralt .i Forskrifter 
om begrensning av egenandeler, gitt av Sosi
aldepartementet den 30. mars 1984 med hjem
mel i lovens § 2-5 nr. 1 første ledd, nr. 2 bok
stav dog nr. 3 bokstav a og§ 2-6 nr. 1 første 
ledd, (se kongelig resolusjon den 17. februar 
1984). Forskriftene angir hvilke beløp som 
godkjennes som egenandel ved legehjelp, psy
kologhjelp, kjøp av viktige legemidler og ved 
reiser som trygden betaler for. Egenandelsfor
skriftene nevner ikke egenandel ved røntgen
undersøkelse. Det henger · sammen med at 
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bestemmelser om slike undersøkelser i dag 
står i legeforskriftene. 

Det er ikke gitt noen klar definisjon av be
grepet egenandel i egenandelsforskriftene, 
men begrepet er gitt en bestemt betydning i 
forhold til disse forskriftene, se forskriftenes 
§ 3. 

Når det gjelder legehjelp brukes begrepet 
egenandel etter forskriftenes § 3 om det beløp 
som svarer til differansen mellom den veiled
ende honorarsatsen som er fastsatt i avtale 

· mellom staten og Den norske lægeforening, 
og folketrygdens stønad (refusjonssatsen). Når 
det gjelder røntgenundersøkelser er det imid
lertid fastsatt hva egenandelen skal utgjøre. 
Vi viser til kapittel II bokstav g i legeforskrif
tene. 

For psykologhjelp er det fastsatt forskrifter 
og takster sist den 21. juni 1989. For enkelte 
typer psykologbehandling er det fastsatt en 
bestemt egenandel i forhold til bestemmel
sene om egenandelstaket. 

Som egenandel ved kjøp av viktige legemid
le'r godtas de beløp som til enhver tid er fast
satt i forskrifter om godtgjørelse av utgifter til 
viktige legemidler. Forbindingssaker m.v. 
som er nevnt i forskriftene, regnes i denne 
forbindelse som viktige legemidler. Dette går 
ikke klart fram av forskriftene om begrens
ning av egenandeler. 

Som egenandel ved reiser godtas de beløp 
som til enhver tid er fastsatt i forskrifter om 
godtgjørelse av utgifter ved reise for undersø
kelse og behandling. 

Den som i løpet av et kalenderår har betalt 
godkjente egenandeler opp til et visst beløp -
utgiftstaket - skal for resten av kalenderåret 
være fritatt for å betale egenandeler for 
nevnte ytelser. Vi viser til § 4 i forskrifter om 
begrensning av , egenandeler. Fra 1. januar 
1990 er utgiftstaket satt til 880 kroner. 

Ved behandling hos en lege eller en fysiote
rapeut som er ansatt i kommunens helsetje
neste, skal pasienten også betale et vederlag. 
Det beløp pasienten må betale skal svare til 
forskjellen mellom den honorarsatsen som til 
enhver tid gjelder etter honorartariffen og fol
ketrygdens refusjonssats. Dette følger av § 1 
i forskrifter om vederlag for legehjelp og fysi
kalsk behandling ved kommunens helsetje
neste. Disse forskriftene er fastsatt ved konge
lig resolusjon den 30. mars 1984 med hjemmel 
i kommunehelsetjenesteloven § 2-2 andre 
ledd. Det går ikke fram av . disse forskriftene 
at dette vederlaget skal regnes som en egen
andel. Men vederlaget for legebehandling sva
rer til egenandelen som framkommmer i for
skrifter om begrensning av egenandel fastsatt 
med hjemmel i folketrygdloven § 2-5 nr. 1 
første ledd. Vedei:laget går følgelig inn under 
egenandelstaket. 

Begrepet egenandel har bare selvstendig 
betydning i forhold til de egenbetalinger ved 
behandlinger, viktige medisiner og reiseutgif
ter som omfattes av utgiftstaket i egenandels
forskriftene. Begrepet sier ikke noe om hva 
pasienten faktisk må betale. Når det gjelder 
behandling som ikke omfattes av egenandels
ordningen, må pasienten som regel også be
tale noe selv. 

Honorartariffene for leger og andre behand
lere er bare veiledende, men det forutsettes 
at behandlere som har avtale om driftstilskott 
følger de fastsatte honorarsatsene. Leger, fy
sioterapeuter og psykologer som ikke har slik 
avtale, kan ta et høyere honorar. Siden stykk
prisrefusjonen fra trygden er lik uten hensyn 
til om behandleren har avtale eller ikke, vil 
pasientens egenbetaling kunne bli høyere i de 
tilfellene vedkommende behandler ikke har 
avtale om driftstilskott enn i de tilfellene ved
kommende har en slik avtale. 

Når pasienten i løpet av et kalenderår har 
nådd «utgiftstaket» skal egenandelen for res
ten av året i prinsippet bli lik null, fordi det 
ytes en forhøyet stønad fra trygden, Den for
høyede stønaden utgjør summen av den van
lige stykkprisrefusjonen og den godkjente 
egenandelen. Den forhøyede stønaden utgjør 
honorarsatsen i de tilfellene det er inngått 
avtale om slike satser. Dersom behandleren 
imidlertid tar et høyere honorar enn normal
satsene, må pasienten betale det overskytende 
selv. Slik betaling går ikke inn under utgiftsta
ket/egenandelstaket. 

Ordningen med godkjente egenandeler som 
omfattes av egenandelstaket, gjelder bare ved 
egenbetaling som ytes for helsetjenester her i 
landet. Det følger av § 2 siste ledd i forskrif
tene om begrensning av egenandeler. Egenbe
·taling som ytes ved helsetjenester i utlandet 
som dekkes etter folketrygdloven §§ 2-8 og 
2-9, faller således ikke inn under egenandels
taket. 

Utvaigets forsiag 
Utkastets første iedd omhandler egenan

delstaket. Vi foreslår lovfestet at Stortinget 
skal fastsette størrelsen på egenandelstaket. 
Forslaget svarer til § 4 i forskriftene om be
grensning av egenandeler. Egenandelstaket ' 
er foreslått definert som det høyeste samlede 
beløp som medlemmet skal betale i godkjent~ 
egenandeler for visse helsetjenester i løpet av 

. et kalenderår. 
I utkastets andre iedd angis hvilke helsetje

nester som omfattes av egenandelstaket. Det 
vil si hvilke former for egenbetalinger som 
godkjennes som egenandeler. Utkastet svarer 
til gjeldende rett. Men utvalget har presisert 
at egenandelsoi:dningen ved kjøp av viktige 
medisiner også gjelder ved kjøp av spesielt 
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medisinsk utstyr (forbindingssaker m.v.), se 
utkastets andre ledd bokstav c. I dag nevner 
egenandelsforskriftene bare viktige medisi
ner, slik at det ikke går klart fram at forbin
dingssaker m.v. som nevnt i§ 3 i forskriftene 
om viktige legemidler også faller inn under 
egenandelsordningen. 

Utvalget mener det er viktig at det kommer 
klart fram i loven · hvilke helsetjenester som 

' omfattes av egenandelsordningen. I utkastets 
§ 13-4 andre ledd har vi derfor presisert hvilke 
helsetjenester som egenandelstaket omfatter. 

Utvalget har av informasjonshensyn funnet 
det riktig å ta inn i lovteksten et eget punkt 
om egenandeler ved røntgenundersøkelser, se 
utkastets andre ledd bokstav e. Det går ikke 
klart fram av regelverket i dag at pasienten 
må betale en egenandel ved røntgenundersø
kelse i tillegg til eventuell egenandel ved lege
hjelp. Det er ikke særskilt presisert i egenan
delsforskriftene at slik egenandel omfattes av 
egenandelsordningen. 

Utvalget legger til grunn at også egenande
ler ved legehjelp hos fast ansatte kommunele
ger, skal omfattes av egenandelsordningen, 
som i dag. Denne ordningen vil omfattes av 
ordlyden i utkastets andre ledd bokstav a .' Vi 
viser for øvrig til merknadene til utkastets § 
13-22 om fastlønnstilskottet. 

Utkastets tredje ledd har en definisjon av 
begrepet godkjent egenandel for så vidt gjel
der egenbetalinger ved legehjelp, psykolog
hjelp og røntgenundersøkelser. Forslaget sva
rer til gjeldende rett. Egenandelen utgjør her 
differansen mellom den forhøyede satsen og 
normalsatsen. 

· I utkastets fjerde ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette størrelsen på egenande
lene ved kjøp av viktige legemidler og spesi
elt medisinsk utstyr og ved reiser. 

I utkastets femte ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi forskrifter om egenandelsord
ningen. Det kan blant annet bli aktuelt å gi 
forskrifter om de egeandelssatsene som skal 
gjelde for de enkelte tjenester og varer. Videre 
er det aktuelt å gi forskrifter om at det skal 
fastsettes spesielle satser for barn og pensjo
nister og at egenandelene for foreldre og barn 
skal legges sammen. 

Det går ikke fram av utkastets § 13-4 at 
egenandelsordningen bare skal gjelde ved · 
egenbetaling for helsetjenester i Norge. Utval
get mener denne begrensning følger klart av 
disponeringen av utkastets kapittel 13. De 
fleste stønadsbestemmE!lsene gjelder bare ved 
helsetjenester i Norge. Utvalget har derfor 
presisert i utkastets § 13-2 første ledd at det 
er et vilkår for rett til stønad etter §§ 13-5 til 
13-24 at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Når det gjelder medlemmer som oppholder 

seg i utlandet er det i utkastets § 13-2 andre 
ledd vist til at det ytes stønad etter bestem
melsene i § 13-26. Dessuten skal det i helt 
spesielle tilfeller kunne ytes bidrag etter ut
kastets § 13-24 ved behandling i utlandet. Men 
egenbetaling i slike bidragstilfeller anses aldri 
som egenandel i folketrygdlovens forstand. 

Det sies heller ikke noe i utkastets § 13-4 
om hva som skjer når egenandelstaket er 
nådd. Utvalget har valgt å presisere dette i de 
aktuelle stønadsbestemmelsene. Dette henger 
sammen med at det skal ytes stønad etter for
skjellige prinsipper også når egenandelstaket 
er nådd. I visse tilfeller ytes det i dag forhøyet 
refusjon. Ved legebehandling ytes det for eks
empel refusjon etter honorarsatsene. I andre 
tilfeller ytes det refusjon med full dekning av 
de faktiske utgifter. Det gjelder for eksempel 
ved kjøp av viktige medisiner. Vi viser for 
øvrig til merknadene til de paragrafene som 
omhandler henholdsvis legehjelp, psykolog
hjelp, viktige legemidler, bandasjemateriell 
m.v., reiseutgifter og røntgenundersøkelser. 

utkastets § 13-5 Legehjelp 
Stønad til legehjelp dekker utgifter til un

dersøkelse og behandling. 
Stønaden ytes etter normalsatser. Når et 

medlem i et kalenderår har betalt godkjente 
egenandeler opp til egenandelstaket (se§ 13-4), 
ytes det stønad etter forhøyede satser i resten 

'av kalenderåret. 
Stønad etter forhøyede satser ytes alltid ved 

undersøkelse og behandling i forbindelse med 
svangerskap, fødsel, kjønnssykdom og tuber
kulose, og ved psykoterapeutisk behandling 
av barn. 

Stønaden utbetales til legen som direkte 
oppgjør fra trygden. Pasientens betalingsplikt 
reduseres tilsvarende. ' 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om dekning av utgifter til 

legehjelp står i dag i folketrygdloven § 2-5 nr. 
1 første ledd og forskrifter fastsatt ved konge
lig resolusjon den 15. mai 1987, som trådte i 
kraft fra 1. mars 1986. (Det er nå fastsatt nye 
forskrifter den 23. juni 1989, trådt i kraft fra 
1. juli 1989.) 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-5 nr; 1 første ledd lyder slik: 

«Utgifter til legehjelp, herunder undersø
kelse og behandling ved medisinsk laborato
rium eller røntgenmstitutt, godtgjøres etter 
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forskrifter som fastsettes av Kongen. Det er 
et vilkår for godtgjørelse av utgifter til labora
torie- og røntgenundersøkelse og behandling, 
at laboratoriet eller instituttet er godkjent et
ter lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus§ 3 
før 1. juni 1987. Departementet kan bestemme 
at det også skal godtgjøres for undersøkelse 
og behandling ved laboratorium eller institutt 
som har fått slik godkjenning etter 1. juni 
1987.» 

Etter forskriftenes § 1 skal det ytes godtgjø
relse for utgifter til legehjelp dersom lege er 
søkt i forbindelse med sykdom eller mistanke 
om sykdom, i forbindelse med legemsfeil, vei
ledning i familieplanlegging, svangerskap og 
ved nedkomst. 

Trygdens godtgjørelse ytes etter takster 
fastsatt i forskriftenes del Il. I praksis brukes 
betegnelsen refusjon eller stykkprisrefusjon 
om godtgjørelsen· fra trygden. Det henger 
sannsynligvis sammen med at den trygdede 
må ha fått behandlingen før godtgjørelse ytes. 
Det dreier seg her om stønad til dekning av 
allerede pådratte utgifter. Men den trygdede 
slipper likevel som oftest å betale den del av 
legens honorar som trygden godtgjør, fordi 
det i praksis foretas direkte oppgjør mellom 
trygden · og legen. Vi viser til forskriftenes § 2 
andre ledd. 

Stønad fra trygden ytes enten etter en nor
malsats som i forskriftene bare betegnes som 
refusjon, eller etter en forhøyet sats som kalles 
honorartakst. Refusjonssatsene fastsettes på 
grunnlag av honorartariffen som for leges ved
kornende blir kalt Normaltariffen. Normalta
riffen for Den norske lægeforeningen innehol
der honorarsatser for de enkelte former for 
legebehandling. Honorarsatsene fastsettes ved 
forhandlinger mellom Staten og Kommune
nes Sentralforbund på den ene siden og Den 
norske lægeforening på den andre siden. 
Denne tariffen legges vanligvis til grunn for 
det honorar legen krever i det enkelte tilfellet. 

Det er bare stønad etter normalsats som 
fastsettes i forskrifter. Denne stønaden utgjør 
et beløp som tillagt den godkjente egenandel 
utgjør honorarsatsen i Normaltariffen. 

Den godkjente egenandelen ved legehjelp 
fastsettes ikke særskilt, men framkommer 
som differansen mellom forhøyet refusjon et
ter honorartariffen og normal refusjon etter 
refusjonssatsen. Vi viser til § 3 i forskriftene 
om begrensning av egenandeler. Egenandels
ordningen er for øvrig omtalt i merknadene 
til utkastets § 13-4. 

Stønad etter forhøyede satser ytes etter ho~ 
norarsatsene i Normaltariffen. Disse satsene 
er veiledende beløp for legens honorarer for 
de enkelte legetjenester. Det er imidlertid en 
forutsetning at leger som har avtale om drifts
tilskott er forpliktet til å følge Normaltariffen. 

Når det ytes stønad etter honorarsatsene dek
ker trygden både stønad etter normalsats samt 
den godkjente egenandelen. Dette innebærer 
at den trygdede slipper å betale den godkjente 
egenandelen i disse tilfeller. Dersom legen 
følger Normaltariffen vil den trygdede som 
hovedregel få gratis behandling. Men dersom 
legen krever et høyere honorar enn det Nor
maltariffen forutsetter, må den trygdede like
vel betale noe selv. Slik egenbetaling går ikke 
inn under egenandelstaket. 

Trygden yter vanligvis stønad etter normal
satsene. Det er bare i visse situasjoner som er 
nevnt i § 3 i forskriftene om legehjelp og når 
egenandelstaket er nådd at det ytes refusjon 
etter forhøyede satser. Det vil si at det ytes 
stønad etter honorarsatsen. Videre ytes det 
stønad etter denne satsen ved nødvendig lege
undersøkelse i forbindelse med anskaffelse av 
ortopediske hjelpemidler og proteser. Vi viser 
til§ 9 i forskriftene om ortopediske hjelpemid
ler, fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 
2-5 nr. 3 bokstav d. 

I legeforskriftenes§ 3 er det listet opp tilfel
ler der det skal ytes refusjon etter forhøyede 
satser, selv om ikke egenandelstaket er nådd. 
Bestemmelsen lyder slik: 

«Trygden yter godtgjørelse etter honorar
takstene for utgifter til legehjelp: 
1. V ed kontrollundersøkelser under svanger

skap, ved nedkomst og ved behandling for 
sykdom i forbindelse med nedkomst, samt 
for en undersøkelse etter nedkomsten. 

2. V ed behandling og kontroll hos lege for 
tuberkulose. 

3. Ved behandling for skader (sykdom) som 
går inn under kapittel 11, jfr. § 2-7 i lov om 
folketrygd og under lovene om krigspen
sjonering. For militærpersoner er det like
vel et vilkår at legehjelpen ikke kan gis av 
militærlege. 

4. Ved behandling av trygdet som er innsatt 
i fengselsvesenets anstalter eller som for
pleies privat i medhold av straffelovens § 
39 nr. 1 d eller som er anbragt i forpleining 
etter fengselslovens § 42, dersom legehjel
pen gis ved annet personell enn det som 
er knyttet til fengselsvesenet. 

5. Ved undersøkelse og behandling av trygdet 
for sykdom som går inn under lov av 12. 
desember 194 7 om åtgjerder mot kjønns
sykdommer. 

6. Ved behandling hvor pasientens tilstand 
er til hinder for at legen kan innkreve egen-' 

· andelen, f.eks. ved alvorlige sinnslidelser, 
akutte større skader, bevisstløshet og døds
fall. Legen må kort begrunne kravet over
for trygdekontoret. 

7. V ed psykoterapeutisk behandling av barn 
og ungdom under 18 år.» 

Utenom disse tilfellene må pasienten van
ligvis betale noe selv for legehjelp utenfor in
stitusjon. Den egenbetalingen pasienten må 
dekke utgjør ikke noe fast beløp, men avhen
ger av flere forhold. 
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For det første er egenbetalingens størrelse 
avhengig av sted og tid for konsultasjonen. 
Egenbetalingen avhenger av om pasienten 
konsulterer legen på hans kontor eller om le
gen kommer på sykebesøk. Egenbetalingen 
er også avhengig av om legebehandlingen 
skjer på hverdag eller helligdag og om den 
skjer på dagtid eller kveldstid. 

For det andre er egenbetalingens størrelse 
' avhengig av om legen er spesialist. 

For det tredje avhenger beløpets størrelse 
av om legen følger Normaltariffen eller ikke. 
Siden stønaden fra trygden er lik uten hensyn 
til om legen har avtale eller ikke, vil pasien
tens egenbetaling kunne bli høyere hvis legen 
ikke har avtale om driftstilskott. Det er en 
forutsetning at leger med avtale om driftstil
skott er forpliktet til å følge Normaltariffen. 
Leger uten avtale om driftstilskott tar ofte et 
høyere honorar enn det som er fastsatt i Nor
maltariffen. Det fører til høyere egenbetaling. 
Dessuten går denne egenbetalingen ikke inn 
un,der egenandelstaket. 

For det fjerde avhenger egenbetalingens 
størrelse av om den trygdede har nådd egen
andelstaket. Egenandelstaket er det høyeste 
beløpet som en trygdet skal betale i godkjente 
egenandeler i løpet av et kalenderår. Vi viser 
til omtale av egenandelsordningen i merknad 
til utkastets § 13~4. 

Fra 1. januar 1990 er egenandelstaket på 880 
kroner pr. år. Egenandel for ordinær konsulta
sjon hos allmennpraktiserende lege er på 63 
kroner. For en vanlig konsultasjon hos spesia
list er egenandelen på 80 kroner. 

Stønad ved legebehandling utbetales i dag 
vanligvis til legen etter avtale om direkte opp
gjør. Vi viser til§ 2 nr. 2 i forskrifter om godt
gjørelse av utgifter til leghjelp. Bestemmelsen 
lyder slik: 

«1. Utgifter til legehjelp godtgjøres av trygden 
etter takster som er fastsatt i kapittel II. 
Godtgjørelsen ytes etter de takster som 
gjelder på behandlingstiden. 

2. Med RikstrygdeverKets samtykke kan 
trygdekontoret inngå avtale med legen(e) 
om direkte oppgjør for godtgjørelse av ut
gifter til legehjelp. Godtgjørelsen utbeta
les i så fall direkte til legen. Legen har da 
ikke rett til å kreve trygdede for den del 
av legehonoraret som trygden godtgjør. 
De nærmere regler for gjennomføringen 
av direkte oppgjør fastsettes av trygdekon
toret med Rikstrygdeverkets godkjenning. 

3. Med Rikstrygdeverkets samtykke kan 
trygdekontoret inngå avtale med lege om 
godtgjørelse for legehjelp for de trygdede 
innenfor et bestemt område/distrikt eller 
for en bestemt gruppe. 

Godtgjørelse som nevnt i punkt 1, jfr. 
punkt 2 faller da bort. De nærmere regler 
for gjennomføring av ordningen fastsettes 
av trygdekontoret med Rikstrygdeverkets 
godkjenning.» 

Etter denne bestemmelsen kan trygdekon
toret med Rikstrygdeverkets samtykke inngå 
avtale med legen om direkte oppgjør. Godt
gjørelsen fra trygden utbetales i så fall direkte 
til legen, som da ikke har rett til å kreve den 
trygdede for den del av legehonoraret som 
trygden godtgjør. Trygdekontoret er gitt full
makt til å fastsette nærmere regler for gjen
nomføringen av direkte oppgjør, men reglene 
må godkjennes av Rikstrygdeverket. 

Etter praksis i dag kan trygdekontoret, med 
Rikstrygdeverkets samtykke, dessuten si opp 
en avtale om direkte oppgjør. Det gjelder der
som legen ikke overholder avtalen eller gjør 
seg skyldig i forhold som nevnt i folketrygdlo
ven § 18-5. Denne bestemmelse gjelder nek
telse av å praktisere for trygdens regning. En 
lege kan dessuten miste retten til å utøve lege
virksomheten etter legeloven dersom ved
kommende gjør seg skyldig i grovere mislig
heter. Hvis denne retten mistes, kan legen 
selvsagt ikke kreve oppgjør fra trygden. Vi 
viser til lov 11. juni 1980 nr. 42 om leger, §§ 
8 til 11. 

Utvalgets forslag 
Utkastet gjelder stønad til legehjelp og sva

rer stort sett til gjeldende rett. Bestemmelsene 
i den gjeldende lovs§ 2-5 nr. 1 om behandling 
ved medisinske laboratorier og røntgeninsti
tutter er foreslått tatt inn i utkastets § 13-20. 

Utkastets første ledd svarer til første setning 
i den gjeldende lovs § 2-5 nr. 1, men laborato
rier og røntgeninstitutter tas ikke med her. 
Det presiseres at stønad til legehjelp dekker 
utgifter til undersøkelse og behandling. Vi har 
ikke funnet det nødvendig å spesifisere nær
mere hvilke stønadssituasjoner som skal om
fattes. Det får en vite ved å sammenholde ut
kastets§ 13-1 første og andre ledd med§ 13-5. 

Utkastets andre ledd er nytt og omhandler 
stønadsnivået. Denne bestemmelsen synlig
gjør det faktum at det gjelder ulike stønadssat
ser, samt egenandelsordningen. Utkastet sva
rer til gjeldende rett. I dag går ikke egenan
delsordningen fram av selve lovteksten. Den 
går bare fram av forskriftene om begrensning 
av egenandeler. Vi viser til forskrifter fastsatt 
av Sosialdepartementet den 30. mars 1984. 
Egenandelsordningen er nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets § 13-4. 

Stønad ved legebehandling skal etter utkas
tets andre ledd som regel ytes etter normalsat
ser. Når egenandelstaket er nådd, skal det ytes 
stønad etter forhøyede satser. 

Utkastets tredje ledd svarer delvis til § 3 i 
legeforskriftene. Her blir det presisert at det 
alltid ytes stønad etter forhøyede satser ved 
nærmere angitte sykdommer og ved behand
ling av visse persongrupper. Vi har tatt de 
viktigste bestemmelsene inn i selve lovteks-
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ten, nemlig at det skal ytes stønad etter forhø
yet sats ved undersøkelse og behandling i for
bindelse med svangerskap, nedkomst, kjønns
sykdommer, tuberkulose og ved psykotera
peutisk behandling av barn. De persongrup
per vi har utelatt, er blant annet militærperso
ner, fanger o.l. Vi har heller ikke tatt med 
bestemmelsen om full dekning til legeunder
søkelse for medlem som må ha protese eller 
ortopedisk hjelpemiddel etter § 9 i forskriftene 
om stønad til ortopediske hjelpemidler og pro
teser, fastsatt av Sosialdepartementet 19. de
sember 1984 med hjemmel i § 2-5 nr. 3 bok
stav d. Vi forutsetter at departementet kan 
fastsette . forskrifter om forhøyet stønad til 
andre enn de som er tatt inri i lovutkastet, se 
bestemmelsen i utkastets femte ledd. 

Bestemmelser om forhøyet stønad ved yr
kesskader er tatt inn i utkastets § 13-27. Vi 
viser til merknadene til denne paragrafen. 

Når det gjelder bestemmelser om ytelser 
ved krigsskade er disse å finne i særlovene 
om krigspensjon for henholdsvis sivilpersoner 
og militære, samt i krigsskadestønadsloven av 
1954. Vi viser til § 3 nr. 2 i lov om krigspen
sjon for militære og § 5 i lov om krigspensjon 
for sivile m.v. og bestemmelsene i kapittel 3 
i krigsskadestønadsloven. 

Det følger av disse lovene at personer som 
har en krigsbetinget sykdom, har rett til fri 
sykebehandling. Det vil si at disse personer 
har rett til full dekning av nødvendige utgifter 
til legehjelp, medisiner, fri kur og pleie samt 
dekning av alle nødvendige utgifter til reise 
til og fra lege, sykehus eller annen kuranstalt. 
Da ovennevnte utgifter skal dekkes fullt ut, 
innebærer det at den krigsskadede ikke skal 
yte noen egenbetaling i disse situasjoner. Det 
er etter utvalgets mening unødvendig å ta inn 
bestemmelser om dekning av utgifter til lege
hjelp for krigsskadede i folketrygdloven, når 
krigspensjoneringslovene allerede har be
stemmelser om slik stønad. Dessuten vil disse 
personene ikke ha utgifter til legehjelp, og 
derved ikke komme inn under bestemmel
sene i folketrygdloven, se utkastets § 13-1 
første ledd. 

Utkastets fjerde ledd har hjemmel for en 
obligatorisk ordning med direkte qppgjør. 
Dette innebærer en materiell endring da det 
i dag er opp til den enkelte lege og det en
kelte trygdekontor om det skal inngås slik 
avtale. Men forslaget vil ikke medføre faktiske 
endringer av betydning, da de aller fleste le
ger i dag allerede har slike avtaler. Ordningen 
med qirekte oppgjør innebærer en klar fordel 
for pasientene som dermed ikke behøver å 
henvende seg til trygdekontoret for å få stø
nad. Pasienten slipper med å dekke en even
tuell egenbetaling. 

Utvalgets forslag om en lovfestet obligato
risk ordning med direkte oppgjør innebærer 
at trygdekontorene ikke lenger behøver å 
inngå avtale om direkte oppgjør med den en
kelte lege. Forslaget innebærer således en 
vesentlig administrativ forenkling. Utvalget 
finner det ikke betenkelig at de meget få leger 
som i dag ikke har avtale om direkte oppgjør, 
blir påtvunget en slik ordning. Ordningen vil 
dessuten være til fordel for pasientene som 
slipper å legge ut pengene og gå til trygdekon
toret. 

Utvalget er imidlertid innforstått med at 
trygdemyndighetene kan ha behov for å nekte 
leger direkte oppgjør dersom ordningen mis
brukes. Det gjelder særlig i de tilfeller legen 
har rot i regnskapene uten at det foreligger 
bedragerske hensikter. En ordning med obli
gatorisk direkte oppgjør kan gjøre det vanske
ligere for trygdeetaten å kontrollere om legen 
misbruker trygdens stønadsordninger, og det 
kan være behov for å nekte direkte oppgjør. 
Nekting av direkte oppgjør er en mildere reak
sjonsform enn den som følger av folketrygdlo
ven § 18-5. Denne bestemmelsen går ut på at 
en kan nekte en lege å praktisere for trygdens 
regning, og brukes i hovedsak når det forelig
ger økonomiske misligheter. Utvalget mener 
det er praktisk med en mildere reaksjonsform 
i tillegg til bestemmelsen i folketrygdloven § 
18-5 og er kommet til at adgangen til å nekte 
leger direkte oppgjør bør opprettholdes. 

I utkastets fjerde ledd andre punktum er det 
presisert at pasientens betalingsplikt til legen 
skal reduseres tilsvarende stønaden fra tryg
den. Utvalget mener det er riktig å foreta 
denne presiseringen, selv om den ikke får 
særlig praktisk betydning. I prinsippet kan 
legene regulere sine honorarer innenfor pris
lovens bestemmelser om rimelig pris, se pris
loven § 18. Det vil derfor være vanskelig å 
kontrollere om honoraret er redusert med et 
beløp som svarer til stønaden fra trygden. I 
praksis vil imidlertid legene som oftest følge 
takstene i Normaltariffen. 

I utkastets femte ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi forskrifter om stønad etter 
denne paragrafen, herunder om direkte opp
gjør og om adgangen til å nekte slikt oppgjør. 
Forskriftene kan for øvrig presisere hvilke' 
helsetjenester det skal ytes stønad til og 
hvilke stønadssatser som skal nyttes. Videre 
kan det i forskriftene bestemmes at det skal 
ytes stønad etter forhøyede satser ved under
søkelse og behandling i andre tilfeller enn 
nevnt i utkastets tredje ledd. Det tenkes her 
på at det kan gis forskrifter om at det skal 
ytes stønad etter forhøyede satser til innsatte 
i fengselsvesenets anstalter og utskrevne me
nige og korporaler. 
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Utkastets § 13-6 Tannlegehjelp 
Stønad til tannlegehjelp dekker utgifter til 

a) tannuttrekning 
b) operative inngrep 
c) behandling av sykdommer i munnens og 

kjevens bløtdeler 
a) undersøkelse av . tannstatus hos gravide 
e) bakteriologiske, patologiske og biokjemiske 

prøver 
' f) røntgenfotografering i forbindelse med be

handling som trygden ellers yter stønad til. 
Det ytes vanligvis ikke stønad til konserver

ende tannbehandling eller til proteser. 
Departementet gir forskrifter om stønad et

ter denne paragrafen. Herunder kan det be
stemmes at det skal ytes stønad til tannregule
ring og til annen undersøkelse og behandling 
enn som nevnt i før ste ledd. Det kan også be
stemmes at særskilte pasientgrupper skal få 
stønad til tannbehandling. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad ved behandling 

hos tannlege står i dag i folketrygdloven § 2-5 
nr. 2 bostav b. Sosialdepartementet har den 
23. mars 1984 fastsatt forskrifter om godtgjø
relse av utgifter til tannbehandling. 

Gjeldende rett 
Av folketrygdloven § 2-5 nr. 2 bokstav b 

følger det at utgifter til behandling hos tann
lege for sykdom, herunder tannuttrekning 
skal godtgjøres etter forskrifter som fastsettes 
av departementet. Etter forskriftenes § 1 ytes 
det refusjon til dekning av utgifter til følgende 
undersøkelser og behandlinger: 

1) Tannuttrekninger, operative inngrep. 
2) Behandling av sykdommer i munnens og 

kjevens bløtdeler. 
3) Taking av prøver til bakteriologiske, pato-

logiske og biokjemiske laboratorier. 
4) Undersøkelse av tannstatus hos gravide. 
5) Røntgenfotografering. 
6) Kjeveortopedisk behandling (tannregule

ring) og behandling av bittanomalier. 
7) Behandling med obturatorprotese eller 

retensjonsbro ved ganespalte. 
8) Kontroll, forebygging og behandling av 

tannkomplikasjoner og kjevekomplikasjo
ner hos scoliosepasienter behandlet med 
Milwaukee korsett (Blount korsett}. 

9) Subgingival scaling med lommecurettage 
som innledning til en systematisk perio
dontittbehandling og gingivektomi. 

10) Konserverende tannbehandling (tannfyl
linger og rotfyllinger) og behandling av 
tannkjøttsykdommer hos ekte blødere 
(hemofile gruppe A og B og pasienter med 
von Willebrands sykdom) 

11) Narkose ved konserverende tannbehand-

ling av behandlingsvanskelige barn (oli
gofrene, cerebral parese pasienter o.l.) 

12) Behandling av traumatiske tannskader 
hos epileptikere og hos pasienter med ce-
rebral parese. · 

13) Undersøkelse og behandling av temporo
mandibulær smerte/kjeveleddsdysfunk
sjonssyndrom ved hjelp av bittskinne. 
ved hjelp av bittskinne. 

Rett til refusjon av utgifter ved behandlin
ger som nevnt i punktene 6 til 13 er i utgangs
punktet betinget av at trygdekontoret har gitt 
sitt tilsagn om godtgjørelse før behandlingen 
settes i verk. Vi viser til forskriftenes § 2 første 
ledd. Dette benevnes som «betinget pliktmes
sige ytelser». 

Selv om trygdekontorets forhåndstilsagn 
ikke foreligger, kan det ytes godtgjørelse der
som det er på det rene at trygdekontoret ville 
ha gitt slikt tilsagn dersom saken hadde blitt 
forelagt trygdekontoret før behandlingen ble 
påbegynt. Vi viser til § 2 andre ledd i forskrif
tene. 

Godtgjørelse ytes etter regler og takster. For 
behandling som nevnt i forskriftenes§ 1 nr. 1 
til 5 ytes godtgjørelse etter takster fastsatt av 
departementet den 22. desember 1977. Disse 
takster ble gitt med hjemmel i tidligere for
skrifter, men er ment å gjelde fortsatt. Taks
tene er innarbeidet i gjeldende forskrifter av 
23. mars 1984. For behandling som nevnt i § 
1 nr. 6 til 13 er Rikstrygdeverket gitt fullmakt 
til å bestemme når det skal ytes refusjon og 
fastsette stønadsnivået. Vi viser til forskrifte
nes § 4 første og siste ledd. Rikstrygdeverket 
er gitt myndighet til å fastsette regler og taks
ter for de tilfeller det kreves forhåndstilsagn 
fra trygdekontoret. 

Rikstrygdeverket har med hjemmel i 
nevnte forskrifters§ 4 gitt særskilte forskrifter 
om «takster for betinget pliktmessige ytelser». 
Forskriftene trådte i kraft fra 1. janaur 1978. 
Vi viser til melding fra Rikstrygdeverket den 
22. desember 1977. Når det gjelder stønad ved 
tannregulering ytes det dekning etter forskjel
lige prosentsatser, etter hvor stort bittavvik 
som foreligger i det enkelte tilfellet. Men det 
er satt tak for de utgifter som dekkes, slik at 
dekningsnivåene ofte blir lavere enn de an
gitte prosentsatsene. Ved ekstreme bittavvik 
av invalidiserende art godtgjøres utgifter med 
75 prosent av behandlingens kostnader, men 
ikke ut over 2 850 kroner. Dette kronebeløpet 
har stått uendret i flere år. 

I § 6 i departementets forskrifter er det tatt 
inn en bestemmel~e om avtaler om direkte 
oppgjør for tannleger. Men i praksis er det 
ikke inngått slike avtaler. Dette er begrunnet 
med at en ikke har greid å forhandle seg fram 
til en honorartariff for tannleger. 
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Loven om tannhelsetjenesten ble vedtatt 
den 3. juni 1983 og trådte i kraft den 1. januar 
1984. Loven avløste lov 28. juli 1949 nr. 10 om 
folketannrøkt. V ed den nye loven ble den 
kommunale skoletannpleien og den fylkes
kommunale folketannrøkta samlet til en of
fentlig tannhelsetjeneste, som skal være fyl
keskommunenes ansvar og kalles den offent
lige tannhelsetjenesten. 

Tannhelsetjensteloven omfatter såkalt prio
ritert klientell. Disse er: 
a) barn og ungdom fra fødsel til og med det 

året de fyller 18 år 
b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor 

institusjon 
c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i 

institusjon og hjemmesykepleie 
d) ungdom fra 18 år til og med det året de 

fyller 20 
e} andre grupper som det er fattet vedtak om 

i godkjent plan. 
Vanligvis skal prioritert klientell yte en viss 

egenbetaling. Men de som er nevnt i boksta
vene a til og med c har rett til gratis tannlege
hjelp. Unntak gjelder for kjeveortopedisk be
handling (tannregulering) som dekkes etter 
folketrygdloven. 

Loven om tannhelsetjenesten er en spesial
lov i forhold til bestemmelsene i folketrygdlo
ven § 2-5 nr. 2 bokstav b om stønad til tannbe
handling. Folketrygdloven er altså subsidiær, 
og behandling som er omfattet av tannhelse
tjenesteloven skal ikke dekkes etter folke
trygdloven§ 2-5 nr. 2 bokstav b. Dette følger 
av bestemmelsen i folketrygdloven § 2-10 at 
retten til godtgjørelse etter kapittel 2 faller 
bort i den utstrekning slik stønad ytes for of
fentlig regning etter annen lovgivning. Også 
tannbehandling ved yrkesskade skal dekkes 
etter tannhelsetjenesteloven dersom det gjel
der personer som nevnt i denne lovs § 1-3 
bokstavenea til og med c. Det er særlig aktu
elt ved tannskader som elever pådrar seg på 
skolen og som regnes som yrkeskader i folke
trygdlovens forstand. 

Sosialdepartementet nedsatte den 11. mai 
1983 et utvalg som skulle vurdere prinsippene 
for folketrygdens .finansiering av tannhelsear
beidet. Dette utvalget avga sin innstilling i 
juli 1986. Den er trykket i NOU 1986:25. 

Ovennevnte utvalg foreslo en rekke omleg
ginger av de nåværende trygdeytelser til tann
pleie. Utvalgets forslag ble delvis fulgt opp 
og fremmet i Ot.prp. nr. 46 for 1988-89, se 
Innst.O. nr. 51 for 1988-89. Dette førte til end
ringer i tannhelseloven og folketrygdloven. 
Lovendringene trådte i kraft fra 1. januar 1990. 
Det får betydning for folketrygdens regelverk 
her. Bestemmelsene om refusjon ved tannut
trekning ble da tatt ut av folketrygdloven § 

2-5 nr. 2 bokstav b. Forskriftsbestemmelsene 
om refusjon ved tannlegehjelp ble endret slik 
at bestemmelsene om dekning av utgifter til 
undersøkelse av tannstatus hos gravide går 
ut, og forskriftene får nye bestemmelser om 
dekning av utgifter til kjeveortopedisk be
handling. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger på gjeldende rett. 

Det står nesten ikke noe om dekning av utgif
ter til tannlegehjelp i gjeldende lov. Vi har 
foreslått at de viktigste prinsippene i forskrif
tene tas inn i den nye lovteksten. 

Utkastets før1>te ledd dreier seg om behand
linger/inngrep som det i dag ytes stønad til 
etter forskriftenes § 1 nr. 1 til 5. Stønad kan 
i disse tilfellene ytes uten at det kreves for
håndstilsagn fra trygdekontoret. Disse støna
dene omtales i dag som «pliktmessige ytel
ser». Dekning av utgifter til tannuttrekning 
og undersøkelser av tannstatus hos gravide 
vil, som nevnt, falle bort fra 1. januar 1990. 
Men siden det i dag ytes stønad i disse tilfel
lene, har vi beholdt bestemmelsen i oppreg
ningen. 

I utkastets andre ledd har utvalget av infor
masjonshensyn presisert hovedregelen om at 
det vanligvis ikke ytes stønad til dekning av 
utgifter til konserverende tannbehandling og 
til proteser. Dette innebærer at utgifter til 
tannbehandling stort sett ikke omfattes av fol
ketrygdens stønadsprogram. 

I utkastets tredje ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi forskrifter om stønad etter 
denne paragrafen. Vi har presisert at det kan 
bestemmes at det skal ytes stønad ved tannre
gulering og ved annen undersøkelse og be
handling som nevnt i utkastets andre ledd. 
Departementet skal videre kunne bestemme 
at særskilte pasientgrupper skal ha rett til stø
nad ved tannbehandling. Det er her hjemmel 
for departementet til å gi bestemmelser om 
stønad i tilfeller som nevnt i forskriftenes § 1 
nr. 6 til 13. Vi viser til framstillingen av gjeld
ende rett foran. Utvalget mener at lovteksten 
ville blitt for komplisert dersom disse stønads
situasjonene skulle omtales i loven. Departe
mentet skal etter denne fullmakten kunne 
fastsette størrelsen på de enkelte stønadsatser. 
Utvalget forutsetter at det som i dag vanligvis 
skal ytes stønad etter normalsats og i enkelte 
tilfeller etter forhøyet sats. Vi viser til merkna
dene foran. 

Med hjemmel i denne fullmaktsbestemmel
sen kan departementet også gi forskrifter om 
direkte oppgjør. I dag foretas det, som tidli
gere nevnt, ikke direkte oppgjør. Men utvalget 
mener det kan være praktisk å åpne adgang 
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til å praktisere direkte oppgjør til tannleger 
dersom det skulle være ønskelig.· 

I dag gjelder det et vilkår om såkalt for
håndstilsagn ved behandling som nevnt i for
skriftenes § 1 nr 6 til 13. Det innebærer at 
trygdekontoret må ha gitt sitt tilsagn om godt
gjørelse av utgiftene før behandlingen settes 
i verk. Vi viser til forskriftenes § 2. Men stø
nad kan etter forskriftene ytes selv om for
håndstilsagn ikke er gitt, dersom det er på det 
rene at tilsagn ville blitt gitt dersom det var 
søkt om det. Utvalget mener at det her ikke 
dreier seg om et reelt vilkår. Etter Rikstrygde
verkets opplysning er det informasjonsmes
sige hensyn som først og fremst begrunner 
ordningen med forhåndstilsagn. Ved kjeveor
topedisk behandling hevder Rikstrygdeverket 
at det er behov for trygdemyndighetene å fo
reta en konkret medisinsk vurdering før be
handling foretas. Utvalget mener en slik vur
dering må kunne foretas i etterhånd på grunn
lag av røntgenbilder og sakkyndig uttalelse fra 
behandlende tannlege. Det er sjelden at råd
givende tannlege innkaller den trygdede for 
selv å foreta vurderingen. 

Det kreves i dag ikke at det foreligger for
håndstilsagn for å få rett til stønad som om
handles i utkastets § 13-6 første ledd. Slikt 
forhåndstilsagn er bare aktuelt for de behand
linger som forskriftene skal omhandle. Utval
get viser til at det i forskriftene kan gis be
stemmelser om forhåndstilsagn dersom det 
skulle være behov for å beholde ordningen 
med forhåndstilsagn. 

utkastets§ 13-7 Psykologhjelp 
Stønad til psykologhjelp dekker utgifter til 

undersøkelse og behandling hos en psykolog 
som er godkjent spesialist i klinisk psykologi 
eller i psykologisk behandling. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Det ytes likevel stønad for opptil tre undersø
kelser eller samtaler uten slik henvisning. 

Stønaden ytes etter normalsatser. Ved un
dersøkelse og behandling av barn ytes det stø
nad etter forhøyede satser. Når et medlem i 
et kalenderår har betalt godkjente egenande
ler opp til egenandelstaket (se§ 13-4), ytes det 
stønad etter forhøyede satser i resten av kalen
deråret. 

Stønaden utbetales til psykologen som di
rekte oppgjør fra trygden. Pasientens beta
lingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad ved undersøkelse 

og behandling hos psykolog står i dag i folke-

trygdloven § 2-5 nr. 2 bokstav d. Det følger 
av denne paragrafen at utgiftene til undersø
kelse og behandling hos psykolog godtgjøres 
etter forskrifter fastsatt av departementet. So
sialdepartementet har den 21. juni 1988 gitt 
forskrifter og takster for godtgjørelse, under
søkelse og behandling hos psykolog. (Det er 
nå gitt nye forskrifter den 21. juni 1989.) 

Gjeldende rett 
Etter forskriftenes § 1 nr. 1 første ledd er 

godtgjørelse av utgifter ved psykologbehand
ling betinget av at undersøkelsen og behand
lingen skjer i forbindelse med sykdom som 
trygden ellers er stønadspliktig for. Det er her 
ikke nevnt skade og lyte, men det antas at 
disse tilstandene er likestilt med sykdom. 

Det gjelder videre et vilkår om at undersø
kelsen og behandlingen skjer hos psykolog 
som er godkjent spesialist i klinisk psykologi 
eller psykologisk behandling, se forskriftenes 
§ 2 nr. 1 første ledd. 

Bestemmelser om godkjenning av psykolo
ger er å finne i lov 9. mars 1973 nr. 13 om 
godkjenning m.v. av psykologer. Det er Helse
direktoratet som i dag gir slike godkjennin
ger. Godkjenningen av spesialister i klinisk 
psykologi eller psykologisk behandling er de
legert til Norsk Psykologforening. Denne god
kjenningen skjer etter et reglement som på 
forhånd er forelagt Sosialdepartementet. 

For å bli ansett som spesialist i psykologisk 
behandling i folketrygdlovens forstand må en 
psykolog ifølge forskriftenes § 2 nr. 1 oppfylle 
følgende tilleggskrav: 
1) Minst 2 års spesialpraksis fra institusjoner 

som hører inn under psykisk helsevern el
ler likeverdig institusjon. 

2) Ett års praksis med hovedvekt på klinisk 
metodikk. 

Det er et vilkår for stønad at det på forhånd 
foreligger en henvisning fra lege. Godtgjørelse 
ytes imidlertid for opp til tre undersøkelser 
eller samtaler uten en slik henvisning, se for
skriftenes § 2 nr. 1 siste ledd. 

Det følger av forskriftenes § 2 nr. 2 at tryg
dekontorets tilsagn om å yte godtgjørelse må 
være innhentet på forhånd. Det kan likevel 
ytes godtgjørelse uten forhåndssamtykke der
som det er på det rene at tilsagn ville blitt gitt. 

Trygdekontoret kan med Rikstrygdeverkets 
samtykke inngå avtale med psykolog om di
rekte oppgjør. Vi viser til forskriftenes § 6. 
Psykologen har da ikke rett til å kreve pasien
ten for den del av honoraret som trygden 
godtgjør. 

Trygden yter stønad etter takster fastsatt i 
ovennevnte forskrifter. Pasienten må som re
gel yte en egenbetaling ved psykologhjelp. 
Behandling hos psykolog er omfattet av for
skrifter om «begrensning av egenandeler», 
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fastsatt av Sosialdepartementet den 30. mars 
1984. Når utgiftstaket/egenandelstaket i for
skriftene er nådd, dekker trygden også pasien
tens egenandel for resten av kalenderåret. 

Egenandelen ved psykologbehandling 
framkommer som differensen mellom hono
rartaksten og refusjonstaksten. I desember 
1989 er denne differansen 68 kroner. Det 
framkommer bare slik egenandel ved takstene 
10, 22, 23 og 25. De gjelder utredende undersø
kelse/samtale, psykoterapi og nevropsykolo
gisk behandling. 

Ved behandling av barn under 18 år dekkes 
egenandelen av folketrygden. Dette følger av 
forskriftenes § 1 andre ledd. Det vil si at det 
ytes en forhøyet stønad for barn. Når det gjel
der de øvrige behandlinger og undersøkelser 
som er regnet opp i forskriftene, er det ingen 
godkjent egenandel. 

Her som ellers vil pasientens egenbetaling 
avhenge av om psykologen har avtale om 
driftstilskott. De psykologer som har avtale, 
krever vanligvis ikke noen egenbetaling av 
pasientene ut over egenandelen. Psykologens 
godtgjørelse i disse tilfelle blir da driftstilskot
tet, trygdens refusjon, samt egenandelen på 

· 68 kroner. Trygdens refusjon er den samme, 
uten hensyn til om psykologen har avtale om 
driftstilskott eller ikke. I de tilfellene psykolo
gen ikke har driftstilskott, vil pasienten van
ligvis måtte betale mer selv for alle former for 
behandling. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. En del 

viktige bestemmelser som i dag er gitt i for
skriftene, er foreslått tatt inn i loven. 

Utkastets første Ledd presiserer at retten til 
stønad er betinget av at psykologen er god
kjent spesialist i klinisk psykologi eller psyko
logisk behandling. Dette står i dag i forskrifte
nes § 2 nr. 1, og er et viktig vilkår som bør 
gå fram av loven. Som nevnt foran er det i 
dag Norsk Psykologforening som godkjenner 
psykologspesialister. Først må Helsedirektora
tet godkjenne vedkommende som vanlige 
psykolog etter psykologloven. Det går imid
lertid ikke fram av denne loven at Psykolog
foreningen kan godkjenne spesialistene. Ut
valget mener at vilkårene for å bli godkjent 
som spesialist og hvem som har kompetanse 
til å foreta slik godkjenning burde framgå av 
psykologloven. Hovedbestemmelsene om le
gespesialister er tatt inn i lov 13. juni 1980 nr. 
42 om leger. Departementet har delegert myn
digheten til å treffe vedtak om godkjenning 
av legespesialister til Den norske lægeforen
ing. 

Utkastets andre Ledd første punktum inI1e
holder et vilkår om henvisning fra lege. Kra-

vet følger i dag av forskriftenes § 2 nr. 1 og 
merknadene til takst 8. Dette er etter utval~ 
gets syn et så viktig vilkår at det bør gå fram 
av loven. I utkastets andre ledd andre punk
tum er det presisert at det likevel ytes stønad 
for opptil tre undersøkelser eller samtaler 
uten slik henvisning. Forslaget svarer til 
gjeldende rett, se forskriftenes §. 2 nr. 2. 

Utkastets tredje Ledd gjelder stønadssatsene 
ved psykologhjelp. Som hovedregel ytes det 
stønad etter normalsatsene. Men ved behand
ling av barn gis det stønad etter forhøyede 
satser. Behandling og undersøkelse hos psy
kolog omfattes av egenandelstaket. Vi viser til 
merknadene til utkastets§ 13-4. Når medlem
met i løpet av et kalenderår har betalt god
kjente egenandeler opp til egenandelstaket, 
yter trygden stønad etter en forhøyet sats for 
resten av året. Den forhøyede satsen utgjør i 
disse tilfellene normalsatsen pluss den god
kjente egenandelen. Vi viser til merknadene 
til utkastets §§ 13-3 og 13-4. 

Utkastets fjerde Ledd svarer til prinsippet om 
direkte oppgjør i forskriftenes § 6. Utvalget 
har foreslått at ordningen med direkte oppgjør 
skal være obligatorisk, i stedet for dagens ord
ning der slikt oppgjør er avhengig av avtale 
mellom trygdekontoret og den enkelte psyko
log. Men det er i utkastets siste ledd åpnet 
adgang for departementet til å gi forskrifter 
om nekting av direkte oppgjør. Vi viser til 
nærmere omtale i innledningen til dette kapit
let. I utkastets fjerde ledd er det også tatt inn 
en presisering som innebærer at psykologen 
ikke kan kreve medlemmet for den del av 
honoraret som trygden refunderer. Vanligvis 
vil det medføre at medlemmet bare betaler 
den godkjente egenandel. Vi viser til nærmere 
omtale av forholdet mellom medlemmets 
egenbetaling og godkjent egenandel i merkna
den til utkastets § 13-4. 

Utkastets femte Ledd gir departementet full
makt til å gi forskrifter om stønad ved psyko
logbehandling. Utvalget forutsetter at det blir 
gitt forskrifter som svarer til de gjeldende 
bestemmelser på området. Vi har også fore
slått en hjemmel for departementet til å gi 
forskrifter om direkte oppgjør samt nekting 
av slikt oppgjør. Vi viser til nærmere merkna
der til utkastets § 13-5 om legehjelp. 

Utvalget har ikke foreslåttåta inn et vilkår 
om forhåndstilsagn fra trygdekontoret. Vi vi
ser for øvrig til innledningen til dette kapittef 
og merknadene til utkastets § 13-6 om tannle
gehjelp. 

utkastets § 13-8 Fysikalsk behandling 
Stønad til fysikalsk behandling dekker ut

gifter til behandling hos fysioterapeut og men
sendiecksykegymnast. 
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Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Behandlingen må være av vesentlig betydning 
for medlemmets helse eller funksjonsevne. 

Stønaden ytes vanligvis etter normalsatser. 
I særlige tilfeller kan det ytes stønad etter for
høyede satser. 
' Stønaden utbetales til fysioterapeuten eller 

mensendiecksykegymnasten som direkte opp
gjør fra trygden. Pasientens betalingsplikt re

' duseres tilsvarende. 
Departementet gir forskrifter om stønad et

ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om dekning av utgifter til 

fysikalsk behandling er i dag å finne i folke
trygdloven § 2-5 nr. 2 bokstav a. Det følger 
av denne paragrafen at utgifter til fysikalsk 
behandling skal godtgjøres etter forskrifter 
fastsatt av departementet. Sosialdepartemen
tet har den 27. juni 1988 gitt nærmere forskrif
ter. (Departementet har gitt nye forskrifter 
den 21. juni 1989.) 

Gjeldende rett 
Forskriftene inneholder blant annet følg

ende prinsipper for stønad til fysikalsk be
handling: 
- Stønad ytes bare ved behandling av syk

dom, skade eller legemsfeil som trygden 
ellers er stønadspliktig for, se forskriftenes 
§ 2. 

- Behandlingen må gis av fysioterapeut eller 
mensendiecksykegymnast som har rett til å 
utøve slik virksomhet her i Norge, se lov 13. 
juli 1956 om fysioterapeuter og mensendi
ecksykegymnaster og forskriftenes § 7. 

- Behandlingen må dessuten være foreskre
vet av lege, og være av vesentlig betydning 
for den trygdedes sykdom og funksjons
evne. Legen må i den forbindelse oppgi nøy
aktig diagnose og resultatet av de foretatte 
undersøkelsene. Videre må legen oppgi 
hvilken behandlingsform, behandlingstid og 
hvor mange behandlinger den trygdede skal 
ha, se forskriftenes § 2. . 
I forskriftenes § 1 er det angitt hvilke for

mer for fysikalsk behandling det kan gis stø
nad til. Disse er: 

- massasje, sykegymnastikk, mensendieckbe
handling 

- varmebehandling · 
kuldebehandling 

- elektroterapi 
histaminbehandling 
medisinske bad og pakninger 
traksjonsbehandling og manuell terapi 

I forskriftenes § 3 er det nærmere presisert 
hvor mange behandlinger det ytes stønad for 

ved samme sykdom ved de enkelte behand
lingsformene: 

«l. Massasje, sykegymnastikk og mensendi-
eckbehandlmg - inntil 24 ganger. · 

2. V armebehandling som ikke gis sammen 
med behandling som nevnt 1 punkt 1 -
inntil 12 ganger. 

3. Elektroterapi som ikke gis sammen med 
behandling som nevnt i punkt 1 - inntil 
12 ganger. 

4. Histaminbehandling - inntil 6 ganger. 
5. Medisinske bad og pakninger som ikke gis 

sammen med behandling som nevnt i 
punkt 1 - inntil 12 ganger. 

6. Traksjonsbehandling og manuell terapi -
inntil 6 ganger.» 

Forskriftenes § 5 har en liste over de syk
dommene som det ikke ytes stønad for. Disse 
er: 

- adipositas nimia (sterk fedme) 
obstipasjon (forstoppelse) 
holdningsfeil hvor disse ikke gir sekundære 
sykdomstegn 

- moderate grader av erythema og ødema per
nis (frost) 

- moderate grader av acne vulgaris (kviser, 
finner) . 

- tilstander med diffuse ukarakteristiske 
smerter uten objektive funn 

Trygdekontoret kan sette som vilkår for stø
nad at det er innhentet tilsagn om godtgjø
relse før behandlingen settes i verk, jf. for
skriftenes § 3 fjerde ledd. Selv om slikt for
håndstilsagn fra trygdekontoret ikke er inn
hentet, kan det likevel ytes godtgjørelse, der
som det er på det rene at det ville blitt gitt 
tilsagn hvis det var blitt søkt om det. 

Vanligvis ytes det stønad etter normalsatser, 
men i noen tilfeller gir trygden stønad etter 
honorartakstene (forhøyet sats). Forskriftenes 
§ 4 har bestemmelser om i hvilke tilfeller 
dette er aktuelt. Stønad etter forhøyede satser 
ytes blant annet ved behandling for infeksiøs 
kronisk leddrevmatisme, følgetilstand etter 
poliomyelitt, cerebral barneparese, multipel 
selerose, paralysis agitans og leddlidelser ved 
hemofili samt behandling av blinde barn un
der 16 år. Det samme gjelder ved behandling 
av visse medfødte lidelser og for dobbeltsidig 
hofteleddsarthrose samt ved behandling med 
Milwaukee-korsett. Det ytes også stønad etter 
forhøyede satser for skader som går inn under 
folketrygdloven kapittel 11 om yrkesskader. I 
de tilfellene det ytes stønad etter honorarsat
sen blir pasf entens egenbetaling lik null, for
utsatt at fysioterapeutens honorar ikke over
stiger den veiledende honorarsatsen. 

Egenbetalingen ved behandling hos fysiote
rapeut regnes ikke som en godkjent egenandel 
i folketrygdlovens forstand. Det vil si at en 

· slik egenbetaling ikke faller inn under egen
andelstaket. 
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Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Utvalget foreslår å ta de viktigste prinsippene 
i gjeldende forskrifter inn i lovteksten. Opp
regningen av hvilke former for fysikalsk be
handling det ytes stønad til, hvilke sykdom
mer det ikke ytes stønad til, og de tilfellene 
det ytes stønad etter forhøyede satser er for 
teknisk medisinsk preget til · å bli tatt inn i 
loven. Utvalget foreslår at disse bestemmel
sene fortsatt skal stå i forskrifter. 

Utkastets før ste ledd presiserer at det ytes 
stønad til fysikalsk behandling hos fysiotera
peut og mensendiecksykegymnast. Utvalget 
har ikke funnet grunn til å presisere at ved
kommende behandler må være godkjent etter 
lov 13. juli 1956 om fysioterapeuter og mesen
diecksykegymnaster. En slik godkjenning fo
retas av Helsedirektoratet. Men det er en klar 
forutsetning for rett til stønad at det aktuelle 
behandlingspersonell har rett til å praktisere 
her i Norge. Utvalget har lagt denne forutset
ning til grunn forsåvidt gjelder alt behand
lingspersonell. Unntak er bare gjort for kiro
praktorer, se utkastets § 13-9. 

Utkastets andre ledd inneholder hovedvil
kårene for å få stønad, og står i dag i forskrifte
nes§ 2. 

Etter utkastets andre ledd første punktum 
skal det bare ytes stønad dersom det forelig
ger henvisning fra lege. I forskriftene brukes 
betegnelsen «foreskrevet». Vilkåret om at be
handlingen må være foreskrevet av lege inne
bærer at legen må oppgi nøyaktig diagnose 
samt resultater av foretatte undersøkelser. 
Videre må legen oppgi hvilken behandlings
form, hvor mange behandlinger pasienten 
skal ha, og hensikten med behandlingen. Ut
valget foreslår å erstatte ordet «foreskriving» 
med «henvisning» også når det gjelder fysi
kalsk behandling, jf. § 13-7 om psykologer, § 
13-9 om kiropraktorer og § 13-10 om logope
der og audiopedagoger. Det er imidlertid ikke 
meningen at · det skal foretas noen realitets
endring i forhold til gjeldende rett. 

I utkastets andre ledd andre punktum har 
utvalget tatt inn et vilkår om at behandlingen 
må være av vesentlig betydning for medlem
mets helse eller funksjonsevne. I de gjeldende 
forskrifter brukes ordet «sykdom» i stedet for 
«helse,;. Ordet «helse» er mer positivt. 

Utvalget har ikke funnet grunn til åta inn 
vilkåret i forskriftenes § 2 om at behandlingen 
må gjelde sykdom, skade eller lyte som tryg
den er stønadspliktig for. I utkastets § 13-1 
første ledd er det imidlertid presisert at det 
må foreligge sykdom, skade m.v. for å få rett 
til ytelser etter dette kapitlet. 

Utkastets tredje ledd omhandler stønadssat
sene. Utgifter ved behandling hos fysiotera
peut omfattes ikke av egenandelstaket. Det 

innebærer at det som hovedregel bare ytes 
stønad etter en sats, normalsatsen. I gjeldende 

. forskrifter er den betegnet som godtgjørelse. 
Denne satsen fastsettes av departementet et
ter forhandlingene med fysioterapeutenes or
ganisasjoner om honorarsatsene, som er det 
totale beløp fysioterapeutene kan kreve. Stø
naden er den samme uansett om behandleren 
har avtale om driftstilskott eller ikke. 

For enkelte behandlinger ytes det stønad 
etter en forhøyet sats (honorarsatsen). Vi viser 
til omtalen av gjeldende rett foran. I utkastets 
tredje ledd andre punktum sies det derfor at 
det kan ytes stønad etter forhøyede satser i 
særlige tilfeller. 

Utkastets fjerde ledd om direkte oppgjør 
svarer til prinsippet i forskriftenes § 9 første 
ledd. Utvalget har foreslått at ordningen med 
direkte oppgjør skal være obligatorisk, i stedet 
for dagens ordning der slikt oppgjør er avhen
gig av avtale mellom trygdeetaten og den en
kelte fysioterapeut. I utkastets femte ledd er 
departementet gitt fullmakt til å gi forskrifter 
om nekting av direkte oppgjør. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 13-5 om legehjelp. 

Forskriftenes § 9 andre ledd gjelder direkte 
oppgjør til helseinstitusjon for fysikalsk be
handling som er underlagt institusjonens ad
ministrasjon. Det forutsettes at denne bestem
melsen omfattes av utkastets § 13-21 om hel
setjenester ved poliklinikker. 

Utkastets femte ledd gir departementet full
makt til å gi forskrifter om stønad til fysikalsk 
behandling. Utvalget forutsetter at det herun
der fastsettes forskrifter om hvilke behandlin
ger det skal ytes stønad for og hvilke stønads
satser som skal nyttes, samt hvilke sykdom
mer det skal ytes forhøyet stønad for, se utkas
tets tredje ledd. Det presiseres i fullmaktsbe
stemmelsen at departementet gir nærmere 
forskrifter om ordningen med direkte oppgjør, 
herunder om adgangen til· å nekte direkte 
oppgjør. 

Utkastets § 13-9 Behandling hos kiropraktor 
Stønad til behandling hos kiropraktor dek

ker utgifter tiL behandling som består i hånd
grep utført på virvelsøylen, bekkenet og til
støtende Ledd. Det gis stønad for opptil ti be
handlinger i hvert kalenderår. Det er et vilkår' 
at kiropraktoren er godkjent av departemen
tet til å gi behandling for trygdens regning. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra lege. 
Stønaden ytes etter en normalsats. 
Departementet gir forskrifter om stønad et-

ter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad ved behandling 

hos kiropraktor står i dag i folketrygdloven § 
2-5 nr. 2 bokstave. Det følger av denne para-
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grafen at utgifter til behandling hos kiroprak
tor skal godtgjøres etter forskrifter fastsatt av 
departementet. Sosialdepartementet har den 
19. desember 1984 fastsatt forskrifter om godt
gjørelse av utgifter til behandling hos kiro
praktor. 

Gjeldende rett 
Forskriftene omfatter kiropraktorbehand

, ling som består i kiropraktiske håndgrep ut
ført på virvelsøylen, bekkenet eller tilstøtende 
ledd, se forskriftenes § 1. 

Det er et vilkår for å få stønad at behandlin
gen er av vesentlig betydning for den trygde
des sykdom og funksjonsevne, se forskriftenes 
§ 2 andre ledd. Videre kreves det at at det 
må foreligge en henvisning fra lege. Ved hen
visningen må ,legen oppgi nøyaktig diagnose 
samt resultatet av foretatte undersøkelser. 
Legen trenger ikke angi behandlingsoppleg
get. Formålet med ordningen med henvisning 
fra lege ved kiropraktorbehandling er først og 
fremst av medisinsk art. Det må klargjøres at 
det ikke foreligger slik sykdom at kiropraktor
behandlingen vil være skadelig eller nytteløs. 

Etter forskriftenes§ 4 ytes det bare refusjon 
dersom behandlingen er utført av kiropraktor 
som har fått «tillatelse til å yte behandling for 
trygdens regning». Slik tillatelse gis av Sosial
departementet og er betinget av at vedkom
mende kiropraktor er utdannet fra anerkjent 
~-årig kiropraktorskole i USA, Canada, Stor
britannia eller fra likeverdig skole i annet 
land. Etter forskriftene kan det også kreves 
at kiropraktoren har gjennomgått etterutdan
ning her i landet. Endelig kan det i særlige 
tilfeller gis tillatelse til kiropraktor som har 
kortvarig utdanning dersom vedkommende 
har lang praksis. 

Det er ikke fastsatt noen veiledende hono
rarsats for kiropraktorer. 

Ifølge forskriftenes § 5 er refusjonstaksten 
30 kroner pr. behandling. Det ytes som hoved
regel bare godtgjørelse for utgifter til seks 
behandlinger pr. år, men trygdekontoret kan 
i særlige tilfeller yte godtgjørelse for ytterli
gere fire behandlinger. 

Behandling hos kiropraktor er ikke omfattet 
av egenandelsordningen. Trygdedes egenbe
taling utgjør differansen mellom det honorar 
kiropraktoren krever og trygdens stønadssats. 
Slik egenbetaling kan heller ikke gi rett til 
frikort. Dersom pasienten har mer enn seks, 
eventuelt ti, behandlinger i løpet av ett år, 
må pasienten betale hele honoraret for de 
overskytende behandlinger selv. På grunn av 
de lave stønadssatsene må pasientene som 
regel betale det meste av utgiftene til behand
ling hos kiropraktor. 
· Etter gjeldende rett foretas refusjonsoppgjø-

ret ved behandling hos kiropraktor etter de 
vanlige refusjonsprinsipper. Det vil si at den 
trygdede betaler hele honoraret til kiroprakto
ren, for deretter selv å gå til trygdekontoret 
og heve refusjonen mot å vise fram kvittering. 

På basis av St.meld.nr. 70 for 1986-87 om 
autorisasjon av kiropraktorer og Innst.S.nr. 84 
for 1987-88, har Stortinget vedtatt: 

«a) at kiropraktorer skal autoriseres ved for
skrifter gitt med hjemmel i lov 14. juni 
1974 nr. 4 om godkJenning m.v. av helse
personell, 

b) at det skal opprettes et kiropraktorråd, 
c) at kiropraktorer gis adgang til å rekvirere 

røntgenundersøkelser av aktuelle skjelett
områder ved offentlige sykehus eller rønt
geninstitutt og at det gis refusjon fra folke
trygden når røntgenundersøkelse blir rek
virert på dette grunnlag.» 

Et av formålene med innføring av en autori
sasjonsordning for kiropraktorer har vært å 
finne fram . til en ordning som sikrer at kiro
praktorene har bestemte kvalifikasjoner. Det 
har også vært et hovedformål å finne fram til 
en ordning som kan bidra til at samarbeidet 
mellom kiropratorer og de øvrige yrkesgrup
per i helsetjenesten bedres. 

Sosialdepartementet arbeider nå med .for
skrifter om autorisasjon av kiropraktorer som 
vil bli gitt med hjemmel i loven om godkjen
ning av helsepersonell. Departementet arbei
der også med endringer i gjeldende forskrifter 
om stønad ved behandling hos kiropraktor, 
som er gitt med hjemmel i folketrygdloven § 
2-5 nr. 2 bokstave. Når ordningen med autori
sasjon av kiropraktorene trer i kraft, antar vi 
at gjeldende ordning med tillatelse til å gi 
behandling for trygdens regning, faller bort. I 
stedet bør det tas inn forskrifter om stønad 
ved behandling hos kiropraktorer om at tryg
den bare yter stønad dersom behandlingen 
foretas av en autorisert kiropraktor. Da det er 
usikkert når den nye autorisasjonsordningen 
vil tre i kraft, har utvalget bygget sitt forslag 
på gjeldende rett. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. De vik

tigste bestemmelsene som i dag er gitt i for
skriftene, er foreslått tatt inn i lovteksten. 
Selv om det her dreier seg om refusjon i or
dets egentlige betydning, har utvalget likevel 
brukt stønad for å få en ensartet språkbruk i 
hele kapitlet. 

Utkastets første ledd svarer dels til forskrif
tenes §§ 1 og 4. 

I utkastets første ledd første punktum er det 
presisert at behandlingen må bestå i håndgrep 
utført på virvelsøylen, bekkenet og tilstøtende 
ledd. Det skal ikke kunne ytes stønad for an
nen behandling som kiropraktoren måtte gi. 
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I utkastets første ledd andre punktum er det 
presisert at det kan gis stønad for opp til ti 
behandlinger hos kiropraktor pr. år. Utvalget 
foreslår her en utvidelse i forhold til gjeldende 
rett, idet det fastsettes som en generell regel 
at det skal kunne gis stønad for opp til ti be
handlinger pr. kalenderår. Forslaget betyr en 
administrativ og lovteknisk forenkling. Etter 
det utvalget kjenner til, gis det relativt ofte 
dispensasjon slik at det ytes refusjon for ti 
behandlinger. Siden stønadssatsene er så lave, 
vil utgiftsøkningen bli marginal i forhold til 
den administrative gevinsten forslaget medfø
rer. 

I utkastets første ledd tredje punktum fore
slår utvalget videre en presisering av at kiro
praktoren må være godkjent av departemen
tet til å gi behandling for trygdens regning. · 
Det går ikke fram av forskriftene i dag hvem 
som har kompetanse til å foreta en slik god
kjenning. Utvalget mener det har betydning 
ut fra informasjonshensyn å presisere i loven 
hvem som foretar godkjenningen. 

Utkastets andre ledd følger av forskriftenes 
§ 2, og presiserer at det er et vilkår for stønad 
at det foreligger henvisning fra lege. 

Etter utkastets tredje ledd skal det ytes stø
nad etter en normalsats ved kiropraktorbe
handling. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

I utkastets fjerde ledd er det tatt inn hjem
mel for departementet til å gi forskrifter om 
stønad ved kiropraktorbehandling. Utvalget 
har ikke tatt med i selve lovteksten vilkåret 
om at det må foreligge forhåndstilsagn fra 
trygdeetaten før behandlingen settes i verk. 
Dersom det skulle være behov for å opprett
holde ordningen med slikt tilsagn, kan det gis 
nødvendige bestemmelser i forskriftene. Vi 
viser for øvrig til innledningen til kapitlet her 
samt til merknadene til utkastets § 13-8 om 
fysikalsk behandling. 

Utvalget har ikke foreslåttåta inn hjemmel 
for en ordning med direkte oppgjør for kiro
praktorer. Da det dreier seg om lave og få stø
nadsbeløp, er det mest praktisk at oppgjør 
foretas etter de alminnelige refusjonsprinsip
per. 

Utkastets § 13-10 Behandling for språk- og 
taledefekter 

Stønad til behandling for · språk- og talede
fekter dekker utgifter til undersøkelse og be
handling hos logoped og audiopedagog. Det 
er et vilkår at logopeden og audiopedagogen 
har norsk offentlig eksamen eller er godkjent 
av departementet til å gi behandling for tryg
dens regning. 

Stønad ytes bare etter henvisning fra en lege 
som er spesialist på vedkommende o;,,,råde. 
Behandlingen må være av vesentlig betydning 
for medlemmets helse eller funksjonsevne. 

Det ytes ikke stønad fra trygden dersom 
medlemmet får dekket utgifter til logopedbe
handling etter annen lovgivning. 

Stønaden ytes etter normalsatser. For utgif
ter til behandling av hørselshemmede ytes det 
likevel stønad etter forhøyede satser. 

Stønaden utbetales til logopeden eller au
diopedagogen som direkte oppgjør fra tryg
den. Pasientens betalingsplikt reduseres til
svarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad ved behandling 

, for språk- og taledefekter står i dag i folke
trygdloven § 2-5 nr. 2 bokstav c. Det følger 
av denne paragrafen at utgifter til behandling 
for språk- og taledefekter ved logoped/audio
pedagog skal godtgjøres etter forskrifter · fast
satt av departementet. Sosialdepartementet 
har den 19. desember 1984 fastsatt forskrifter 
og takster for godtgjørelse av utgifter til be
handling hos språk- og talelærer (logoped/ 
audiopedagog). 

Gjeldende rett 
Det er et vilkår for trygdens refusjon at logo

peden eller audiopedagogen har offentlig 
norsk eksamen eller er godkjent av Rikstryg
deverket, se forskriftenes § 7. 

For å få godtgjort utgifter til logopedisk og 
audiopedagogisk undersøkelse og behandling, 
må behandlingen eller undersøkelsen være 
rekvirert av lege som ledd i behandling eller 
etterbehandling av sykdom, skade eller funk
sjonshemming. Behandlingen må være av 
vesentlig betydning for trygdedes sykdom el
ler funksjonsevne. 

Før behandlingen settes i verk må det som 
hovedregel foreligge uttalelse fra spesialist i 
vedkommende sykdom eller spesialavdeling i 
sykehus. Vi viser til forskriftenes § 1. Trygde
kontoret kan sette som vilkår for godtgjørelse 
at tilsagn er innhentet før behandling startes, 
se forskriftenes § 3. Selv om forhåndstilsagn 
ikke er innhentet, kan trygdekontoret likevel 
yte godtgjørelse dersom det er på det rene at ' 
trygdekontoret ville gitt tilsagn dersom spørs
målet var blitt forelagt på forhånd. Tilsagn on). 
refusjon gis i utgangspunktet for opp til 25 
behandlinger, på 30 eller 55 minutter. 

Det ytes som hovedregel bare stønad ved 
individuell behandling. Dersom logopeden el
ler audiope9agogen tilrår gruppebehandling, 
ytes det også stønad for slik behandling, se 
forskriftenes § 2. 

Trygden yter vanligvis stønad etter satser 
fastsatt av departementet. Det ytes likevel 
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«full godtgjørelse» for utgifter til behandling 
av hørselshemmede. Full godtgjørelse kan el
lers ytes ved langvarig behandling, når dette 
er begrunnet både av behandlende lege samt 
logoped eller audiopedagog, se forskriftenes § 
5. Som eksempel på slike tilstander som gir 
rett til forhøyet stønad kan nevnes cerebral 
parese, hjernesvulster, slag, språkforstyrrelser 
med tilknytning til psykiske problemer, hård
nakket stamming, og sykdommer i taleappa
ratet som følge av laryngectomi, ganespalte 
o.l. 

I dag er det ingen avtale mellom staten og 
logopedene om honorarsatser. Logopedene 
fastsetter selv sine honorarer. Det vil si at når 
det i forskriftene sies at det skal ytes «full 
godtgjørelse», betaler trygden det honorar lo
gopeden krever. 

Trygdekontoret kan, med Rikstrygdever
kets samtykke, inngå avtale med logoped og 
audiopedagog om direkte oppgjør. Behandle
ren har da ikke rett til å kreve trygdede for 
den del av honoraret som trygden godtgjør. 
Dette følger av forskriftenes § 9. 

Etter forskriftenes § 10 faller trygdens plikt 
til å betale refusjon bort i den utstrekning det 
offentlige bekoster behandlingen etter andre 
lover. 

Denne bestemmelsen tolkes slik i praksis 
at det ikke ytes stønad fra trygden dersom den 
trygdede har rett til logopedbehandling etter 
lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen, lov 
21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæ
ring og lov 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopp
læring. Alle disse lovene har bestemmelser 
om spesialundervisning. Stønad etter folke
trygdloven er altså subsidiær i forhold til disse 
lovene. 

Etter grunnskoleloven § 13 første ledd har 
barn og ungdom rett til å gå i grunnskolen. 
For elever som ut fra en sakkyndig vurdering 
trenger særskilt hjelp, skal det organiseres 
spesialundervisning, i eller utenfor skolen. 
Det følger av disse bestemmelsene at barn og 
ungdom har rett til spesialundervisning i form 
av logopedbehandling. Spesialundervisning 
skal være gratis, slik som all annen undervis
ning i grunnskolen. 

Loven om videregående skole derimot har 
ingen bestemmelse om rett til skolegang. Men 
etter § 7 andre ledd har søkere som har behov 
for tilrettelagt opplæring fortrinnsrett til opp
tak. Elever som går i den videregående skole 
har etter lovens § 1 første ledd rett til spesial
undervisning. Det innebærer at elever i den 
videregående skolen har rett til gratis logo
pedbehandling. 

Etter praksis ytes ikke stønad fra trygden 
til skoleungdom. Disse henvises til logopedbe
handling i skolemyndighetenes regi. En skole-

ungdom som velger å gå til en privatpraktiser
ende logoped, får altså ikke dekket sine utgif
ter etter folketrygdloven. 

Etter voksenopplæringsloven § 5 andre ledd 
har voksne rett til slik opplæring som er like
verdig med den som gis etter grunnskolelo
ven. Voksne som trenger logopedbehandling 
har altså rett til gratis behandling. 

Når det gjelder logopedbehandling av 
voksne personer, pålegger loven om voksen
opplæring kommunene ansvaret for å skaffe 
gratis behandling. Mange kommuner har fast 
ansatte logopeder. Personer som oppholder 
seg i slike kommuner trenger ikke søke om 
stønad etter folketrygdloven. Det er imidlertid 
mange kommuner som ikke har organisert 
logopedbehandling. Personer som oppholder 
seg i slike kommuner må i praksis skaffe seg 
logopedhjelp selv. I enkelte tilfeller treffer 
skolestyret i vedkommende kommune vedtak 
om å bevilge penger til behandlingen. Men 
ofte vegrer kommunene seg for å bevilge pen
ger, til tross for at de har en plikt til å yte 
gratis hjelp etter voksenopplæringsloven § 5 
andre ledd. I slike tilfeller yter trygden stø
nad. Det ytes også stønad etter folketrygdlo
ven selv om den trygdede ikke har søkt kom
munen om å få dekket utgiftene. Det gjelder 
i de tilfellene kommunen ikke har et organi
sert behandlingstilbud. 

Spørsmålet om å avvikle trygdens stønads
ordning ved behandHng hos logoped og audio
pedagog er tatt opp til vurdering. Men det er 
usikkert når en eventuell opphevelse kan bli 
vedtatt. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 

stønad ved behandling for språk- og taledefek
ter i folketrygdloven bør oppheves. 

Når det gjelder logopedbehandling av barn 
og ungdom er det ikke behov for noen sær
skilt stønadsordning. Disse personer får utgif
tene dekket etter skolelovgivningen. Som vist 
ovenfor, vil det fortsatt være behov for en stø
nadsordning for voksne talehemmede som 
ikke får den hjelp de trenger av kommunen. 
Utvalget er derfor kommet til at bestemmel
sene i folketrygdloven bør beholdes. Men stø
nadsordningen bør begrenses til voksne per
soner. 

Utkastet svarer i hovedsak til gjeldende rett. 
Utvalget foreslår at de viktigste materielle 
bestemmelsene. i forskriftene blir tatt inn i 
lovteksten. 

Utkastets første ledd første punktum presi
serer at trygdens stønad gjelder undersøkelse 
og behandling for språk- og taledefekter hos 
logoped og audiopedagog. Formuleringen sva-
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rer til den som brukes i gjeldende lov og for
skrifter. 

I utkastets første ledd andre punktum er det 
tatt inn vilkåret om at logopeden og audiope
dagogen har gjennomført offentlig norsk eksa
men eller er godkjent av departementet. Både 
logopeder og audiopedagoger er lærere som 
har gjennomgått en to-årig tilleggsutdanning 
i spesialpedagogikk. Logopeder er spesiallæ
rere for personer med lese-, skrive- og språk
problemer. Audiopedagoger er spesiallærere 
for hørselshemmede. De fleste spesiallærere 
innen logopedi og audiopedagogikk blir ut
dannet ved Statens spesiallærerhøgskole i 
Oslo. Men det finnes også en tilsvarende ut
danning i Bergen. Utvalget foreslår at Sosial
departementet skal godkjenne behandlere 
som er utdannet i utlandet. I dag er det Riks
trygdeverket som foretar denne godkjennin
gen. Det presiseres at trygdens godkjenning 
bare gjelder retten til å praktisere for trygdens 
regning. 

Utkastets andre ledd første punktum svarer 
til forskriftenes § 1, og presiserer at det bare 
ytes stønad ved behandling etter henvisning 
fra lege som er spesialist på vedkommende 
område. I de gjeldende forskrifter brukes be
tegnelsen rekvirert. Det innebærer blant an
net at legen må oppgi diagnose og begrunne 
behandlingen, samt angi hva behandlingen 
skal bestå i. Utvalget har funnet det hensikts
messig å bruke betegnelsen henvisning for 
alle kategorier av behandlingspersonell der 
det er aktuelt med en eller annen form for 
forhåndserklæring fra lege. 

I utkastets andre ledd andre punktum presi
seres det at behandlingen må være av vesent
lig betydning for medlemmets helse- eller 
funksjonsevne. I gjeldende forskrifter brukes 
ordet sykdom i stedet for helse. Utvalget vil 
foreslå å bruke ordet helse, som er mer posi
tivt ladet. 

Utkastets tredje ledd begrenser retten til stø
nad etter folketrygdloven, og svarer til for
skriftenes § 10. Utvalget presiserer at det ikke 
skal ytes stønad dersom medlemmet får dek
ket logopedbehandling etter annen lovgiv
ning. Det vil i praksis si skolelovgivningen, 
som er omtalt i merknadene foran. Med den 
formuleringen vi har valgt vil personer som 
er omfattet av voksenopplæringsloven, kunne 
få stønad etter utkastets § 13-10 i de tilfeller 
vedkommende faktisk har utgifter og ikke får 
dekket disse etter voksenopplæringsloven. 
Dersom kommunen oppfyller sin plikt etter 
voksenopplæringsloven, vil den trygdede ikke 
pådra seg utgifter. Det vil da ikke være grunn
lag for å yte stønad etter folketrygdloven. 

Utkastets fjerde ledd omhandler stønadens 
størrelse. Som regel skal det ytes stønad etter 
en normalsats som blir fastsatt av departe-

mentet. Utvalget foreslår å bruke begrepet 
forhøyet sats i de tilfeller det i gjeldende for
skrifter sies at det skal ytes full godtgjørelse. 
Forhøyet sats svarer således til den honorar
sats logopeden selv fastsetter. 

Utkastetsfemte ledd omhandler direkte opp
gjør mellom trygden og logopeden eller audio
pedagogen, og svarer til prinsippet i forskrifte
nes § 9. Vi viser til innledningen til dette ka
pitlet forsåvidt gjelder utvalgets forslag om at 
ordningen med direkte oppgjør skal være 
obligatorisk og ikke avhenge av avtale mellom 
trygden og den enkelte behandler. 

Utkastets sjette ledd gir departementet 
hjemmel til å gi forskrifter om behandling hos 
logoped og audiopedagog, herunder forskrif
ter om direkte oppgjør og adgangen til å nekte 
direkte oppgjør. Det forutsettes at forskriftene 
for øvrig skal tilsvare gjeldende rett. 

Utvalget har ikke tatt med i selve lovteksten 
at det må foreligge forhåndstilsagn før be
handlingen påbegynnes. Utvalget mener at 
det i utgangspunktet skulle være overflødig 
med et slikt vilkår i folketrygdloven. Men ut
valget er klar over at det for enkelte stønaders 
vedkommende vil være behov for å stille et 
slikt vilkår. Det kan i tilfeller tas inn regler 
om forhåndstilsagn i departementets forskrif
ter. 

utkastets§ 13-11 Jordmorhjelp 
Stønad til jordmorhjelp dekker utgifter til 

fødselshjelp utenfor institusjon. 
Stønaden utbetales til jordmoren som di

rekte oppgjør fra trygden. Pasientens beta
lingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om dekning av utgifter til 

jordmorhjelp ved hjemmefødsel står i dag i 
folketrygdloven § 2-4 første ledd første punk
tum. 

Lovens § 2-4 lyder slik: 

«Den trygdede har rett til full godtgjørelse 
for nødvendige utgifter til jordmorhJelp og , 
legehjelp ved nedkomst og ved sykdom som 
inntreffer i forbindelse med nedkomst. I til
legg ytes en engangsstønad som fastsettes av 
Stortinget. ' 

I stedet for stønad etter første ledd ytes full 
godtgjørelse av utgifter til opphold i godkjent 
fødehjem, jfr. § 2-2.» 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett har en trygdet rett til 

full godtgjørelse av nødvendige utgifter til le
gehjelp og jordmorhjelp i forbindelse med 
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fødsel og sykdom som inntreffer ved fødsel. 
Vi viser til folketrygdloven § 2-4 første ledd. 
I denne paragrafs andre ledd er det presisert 
at det i stedet for stønad etter første ledd, ytes 
full godtgjørelse av utgifter til opphold i god
kjent «fødehjem», se lovens § 2-2. Meningen 
med teksten i andre ledd er at fødsler på insti
tusjon godtgjøres etter folketrygdloven § 2-2. 
Dette innebærer at fødsler i fødehjem og på 

' fødeavdeling på sykehus omfattes av ramme
finansieringen til fylkeshelsetjenesten og at 
bestemmelsen i § 2-4 bare dreier seg om stø
nad utenfor institusjon (hjemmefødsel), jord
mor- og legehjelp på reisen til sykehuset. 

Det er ikke vedtatt noen honorartariff for 
jordmødre. Det henger antagelig sammen 
med at det dreier seg om svært få stønadstil
feller. Det meste av det arbeidet jordmødre 
utfører, omfattes dessuten ikke av stønadsreg
lene i folketrygdloven. Den Norske Jordmor
forening har imidlertid selv fastsatt veiled
ende normaltakster for jordmorhjelp. 

Trygden yter godtgjørelse etter disse taks
ter, som er trykket i vedlegg nr. 1 til Rikstryg
deverkets rundskriv 02-04 første ledd. Det 
ytes i.kke godtgjørelse ut over disse takstene, 
selv om jordmoren krever et høyere honorar. 
I praksis fungerer jordmorforeningens takster 
som en vanlig honorartariff. 

Bestemmelsen om legehjelp ved hjemme
fødsel hører naturlig inn under den alminne
lige bestemmelsen om legehjelp, og er derfor 
ikke tatt med i utkastet her. Vi viser til utkas
tets § 13-5 om legehjelp. 

Folketrygdloven § 2-4 første ledd andre 
punktum omhandler engangsstønad i forbin
delse med hjemmefødsel. Den er foreslått tatt 
inn i en egen paragraf, se utkastets § 13-12. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd presiserer at stønad til 

jordmorhjelp skal dekke utgifter til fødsels
hjelp utenfor institusjon. Vi har erstattet ordet 
«nedkomst» med «fødsel», som er et mer mo
derne ord. Vi har brukt fødselshjelp i lovteks
ten i stedet for jordmorhjelp, som står i gjeld
ende lov. Utvalget har formulert bestemmel
sen slik at det ikke er satt noe vilkår for stø
nad at fødselen faktisk har skjedd utenfor in
stitusjon. Hvis en kvinne for eksempel har 
jordmor med i transporten til sykehus eller 
fødehjem, dekkes utgiftene til jordmor selv 
om fødslen finner sted i institusjon. Forslaget 
svarer til gjeldende praksis. 

UJkastets andre ledd omhandler direkte 
oppgjør. I dag er det ingen bestemmelser om 
direkte oppgjør i forbindelse med jordmor
hjelp. I praksis skal da oppgjøret skje etter de 
vanlige refusjonsprinsippene. Det vil si at den 

trygdede selv går til trygdekontoret og hever 
beløpet mot å framvise kvittering. Etter det 
utvalget erfarer skjer det imidlertid som regel 
direkte oppgjør mellom trygdekontoret og 
jordmoren. Denne praksis foreslås lovfestet. 

Utkastets tredje ledd er en fullmaktsbestem
melse som gir departementet myndighet til å 
gi forskrifter om stønad etter denne paragra
fen, om ordningen med direkte oppgjør og om 
adgangen til å nekte direkte oppgjør. 

Utkastets§ 13-12 Stønad ved hjemmefødsel 
Ved fødsel utenfor institusjon ytes det en 

engangsstønad dersom moren tilbringer bar
seltiden i hjemmet Stortinget fastsetter støna
dens størrelse. 

Merknader 
Bestemmelser om engangsstønad ved fødsel 

står i dag i folketrygdloven § 2-4 første ledd 
andre punktum. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 2-4 er: sitert foran under 

merknadene til utkastets § 13-11. Det er ikke 
presisert i loven hva engangsstønaden skal 
dekke. Denne stønaden må ikke forveksles 
med fødselspenger i form av engangsstønad 
som er omtalt i den gjeldende lovs § 3-21. 

I delutredningen, NOU 1986:11 side 69, er 
det redegjort for historikken til bestemmelsen 
i §2-4 første ledd andre punktum. 

Engangsstønad etter folketrygdloven § 2-4 
ytes etter gjeldende praksis til alle kvinner 
som føder utenfor institusjon. Det ytes slik 
stønad selv om barseltiden likevel tilbringes 
i institusjon. Størrelsen av engangsstønaden 
er fra 1. januar 1990 satt til 1 530 kroner. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Utvalget 

har foreslått å ta bestemmelsen om engangs
stønad inn i en egen paragraf, fordi denne stø
naden er av en annen karakter enn den støna
den som ytes i forbindelse med fødselshjelp 
etter utkastets§ 13-11. Denne skal dekke nød
vendige utgifter til jordmorhjelp. Engangsstø
naden yt~s selv om kvinnen ikke har hatt ut
gifter. 

Utkastets § 13-13 Viktige legemidler og spe
sielt medisinsk utstyr 

Trygden yter stønad til dekning av utgifter 
til 
a) viktige legemidler 
b) spesielt medisinsk utstyr (forbindingssa

ker, sprøyter, kanyler m.m.). 
Det er et vilkår at legemidlet og det medi

sinske utstyret er forordnet av lege. 
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Stønaden utbetales til innehaveren av apo
teket som direkte oppgjør fra trygden. Med
lemmet skal da bare betale den godkjente 
egenandelen. 

Når et medlem i et kalenderår har betalt 
godkjente egenandeler opp til egenandelstaket 
(se§ 13-4), dekker trygden utgiftene til viktige 
legemidler og spesielt medisinsk utstyr i resten 
av kalenderåret. Utgifter til viktige legemidler 
ved kjønnssykdom og tuberkulose dekkes all
tid fullt ut. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til dekning av ut

gifter til viktige legemidler m.v. står i dag i 
folketrygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav a samt i 
forskrifter fastsatt av departementet den 19. 
desember 1984. 

Gjeldende rett 
Viktige legemidler i folketrygdlovens for

stand omfatter både. legemidler og spesielt 
· medisinsk utstyr som for eksempel bandasje

materiell (forbindingssaker), sprøyter, kanyler 
og testmateriell. Medisinsk utstyr er omtalt i 
forskriftenes § 3. Disse hjelpemidlene omfat
tes imidlertid ikke av begrepet legemiddel i 
lov 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler med vi
dere (legemiddelloven), se denne lovens § 1. 
Den spesielle ordbruken i folketrygdlovens 
forskrifter vanskeliggjør derfor informasjonen 
om trygderettighetene på dette området. 

I praksis brukes betegnelsen «legemidler på 
blå resept» om de viktige legemidlene, forbin
dingssakene, sprøytene, kanylene m.v. som 
trygden yter refusjon for. Medisinsk utstyr er 
ikke reseptpliktige varer etter legemiddello
ven. I denne loven skilles det bare mellom 
reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Sosial
departementet har den 19. februar 1965 gitt 
forskrifter om rekvirering og utlevering av 
legemidler fra apotek. Ifølge disse forskriftene 
er det Helsedirektøren som bestemmer hvilke 
legemidler som skal være reseptpliktige. 

I trygdesammenheng inndeles reseptplik
tige legemidler i to grupper. Det er legemidler 
på hvit resept som pasienten fullt ut må be
tale selv og medisiner på blå resept som tryg
den yter stønad til. I tillegg brukes som tidli
gere nevnt blå resept ved kjøp av medisinsk 
utstyr som ikke er reseptpliktig i medhold. av 
legemiddellovgivningen. 

ReUen til stønad fra folketrygden når det 
gjelder legemidler er i utgangspunktet be
grenset til legemidler til bruk ved nærmere 
angitte sykdommer. En liste over de aktuelle 

sykdommene er tatt inn i § 9 i forskriftene om 
viktige legemidler etter · folketrygdloven. 
Denne listen omfatter også de preparatgrup
per som det kan ytes stønad til i forbindelse 
med de enkelte diagnosene. I medhold av for
skriftenes § 9 er det dessuten satt opp en så
kalt preparatliste som inneholder de enkelte 
preparater som omfattes av stønadsordningen. 
I medhold av forskriftenes § 2 kan det unn
taksvis ytes stønad til preparater som ikke står 
på preparatlisten. 

Stønad ved kjøp av viktige legemidler m.v. 
dekkes vanligvis ikke fullt ut. Det skal betales 
en egenandel. I forskriftenes § 7 nr. 2 er det 
gitt bestemmelser om egenandeler. Forskrifte
nes § 7 lyder slik: 

«Utgifter tillegemidler og bandasjemateriell 
m.v. etter disse forskrifter godtgJøres etter 
fø(gende regler: 
1. Det yt.es full godtgjørelse for utgifter til le

gemidler foreskrevet for tuberkulose og 
veneriske sykdommer. . . 

2. I andre tilfelle enn nevnt i nr. 1 skal den 
trygdede betale en egenandel på 20 prosent 
av reseptbeløpet, men ikke mer enn 150 
kroner pr. resept. Barn under 16 år og per
soner som har fylt 67 år eller mottar uføre
pensjon etter folketrygdlovens kapittel 8 
skal betale en egenandel på 10 prosent av 
reseptbeløpet, men ikke mer enn 75 kroner 
pr. resept. Ved reitererte resepter skal det 
betales ny egenandel etter utlevering av et 
kvantum svarende til tre måneders forbruk 
av legemidlet. 

3. Rikstrygdeverket kan bestemme at det 
ikke skal betales egenandel under opphold 
i utlandet dersom dette er hensiktsmessig 
av administrative grunner.» 

Videre har egenandelsforskriftene bestem
melser om egenandeler som godkjennes som 
egenandel i forhold til egenandelstaket/ 
utgiftstaket. Den godkjente egenandelen vil 
alltid tilsvare den faktiske egenbetaling. Det 
er ikke fastsatt bestemte stønadssatser for vik
tige legemidler m .v. Trygdens stønad utgjør 
alltid differansen mellom varens pris og den 
godkjente egenandelen. Ved kjøp av medisi
ner på blå resept må den trygdede derfor aldri 
betale egenandel som ikke omfattes av egen
andelstaket. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 13-4. 

Det er Statens legemiddelkontroll som fast
setter priser på legemidler. Det er imidlertid 
ingen offentlig kontroll med prisene på medi, 
sinsk utstyr. 

Egenandelen beregnes for hver enkelt re
sept og ikke for det enkelte legemiddel. Det 
kan forskrives flere medikamenter på hver 
resept. Medikamentene kan godt være knyttet 
til flere diagnoser. En resept kan bestå av flere 
blanketter. For at flere blanketter slik skal 
godkjennes som en resept, må disse være ut-
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skrevet samtidig. Vi viser til orientering fra 
Rikstrygdeverket i desember 1980. Forskrifte-
nes § 5. lyder: · 

«Den enkelte resept må ikke lyde på mer 
enn tre måneders forbruk av medikamentet, 
men kan reitereres for inntil ett års forbruk, 
jfr. dog§ 6. 

Apoteket må dog ikke utlevere medikamen
ter som nevnt for mer enn tre måneders for

, bruk om gangen. 
Et legemiddel må for trygdens regning bare 

utleveres det antall ganger legen har angitt 
på resepten selv om resepten ifølge de gene
relle regler om utlevering av · legemidler fra 
apotek kan ekspederes flere ganger.» 

Etter forskriftenes § · 5 må en resept ikke 
lyde på mer enn tre måneders forbruk av 
medikamentet. Men en resept kan brukes ved 
flere kjøp i en periode på ett år. For visse 
medikamenter må den enkelte resept ikke 
lyde på mer enn tre ukers forbruk, men den 
kan brukes flere ganger, slik at den dekker tre 
måneders forbruk. 

Dersom et medikament på blå resept koster 
mindre enn egenandelsbeløpet, anses varens 
pris som egenandel i forhold til egen.andelsta
ket. 

Fra 1. januar 1990 er egenandelen for viktige 
medisiner m.v. satt til 20 prosent av det lege
midlene koster, men ikke mer enn 175 kroner 
for hver resept. Barn under 16 år, personer 
som har fylt 67 år og personer som har uføre
pensjon etter folketrygdloven skafbare betale 
en egenandel på 10 prosent av det legemid
lene koster, men ikke mer enn 75 kroner for 
hver resept. Vi viser til § 7 nr. 2 i forskriftene 
om viktige legemidler. 

Den som i et kalenderår har betalt god
kjente egenandeler opp til egenandelstaket, 
skal for resten av året være fritatt for å betale 
slik egenandel. Vi viser til § 4 i forskriftene 
om begrensning av egenandeler av 30. mars 
1984. Stortinget fastsetter tak for egenande
lene for det enkelte kalenderår. Egenandelsta
ket omfatter egenandeler ved forskjellige va
rer og tjenester. Disse er nærmere omtalt un
der merknadene til utkastets §§ 13-3 og 13-4. 

Det er ikke gitt noen særregler om god
kjente egenandeler ved kjøp av bandasjemate
riell (forbindingssaker), sprøyter og kanyler 
som omfattes av § 3 i forskriftene om viktige 
legemidler. Slikt medisinsk utstyr anses som 
legemiddel i folketrygdlovens forstand og 
omfattes også av egenandelsordningen. I for
skriftenes § 3 er det imidlertid bestemmelser 
som begrenser antallet av visse varer det kan 
ytes refusjon for pr. år. Det gjelder for eksem
pel sprøyter og spisser. 

Forskriftene har ingen bestemmelse om di
rekte oppgjør. Men det er utarbeidet mønster-

avtaler når det gjelder direkte oppgjør til apo
tek og til bandasjist for så vidt gjelder kjøp 
av større materiell. Trygdekontoret inngår 
avtale om direkte oppgjør med det enkelte 
apotek og den enkelte bandasjist. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Men det 

foreslås lovfestet en obligatorisk ordning med 
direkte oppgjør til innehaver av apotek. 

Av utkastets første Ledd går det fram hvilke 
utgifter som skal dekkes etter denne paragra
fen. Det er her presisert at det foruten viktige 
legemidler også dreier seg om spesielt medi
sinsk utstyr. Utvalget har i parentes antydet 
hva slags utstyr det dreier seg om, nemlig for
bindingssaker, sprøyter, kanyler m.v. Utvalget 
har brukt betegnelsen forbindingssaker i ste
det for bandasjemateriell, for å unngå sam
menblanding med bestemmelsene om stønad 
ved kjøp av støttebandasjer. Vi viser til utkas
tets § 13-14. 

I utkastets andre Ledd er det tatt inn et vil
kår for å få rett til stønad at legemidlet og det 
medisinske utstyret skal være «forordnet» av 
lege. Det kreves i dag at også bandasjemateri
ell m.v. skal «forskrives». på blå resept. Men 
slike varer er som tidligere nevnt ikke resept
pliktige etter legemiddellovgivningen. Utval- . 
get har derfor brukt betegnelsen, «forordne.» 
Utvalget forutsetter at viktige medisiner for
ordnes i resepts form. Når det gjelder forbin- . 
dingssaker m.v., forutsetter utvalget at en lege 
må godtgjøre at medlemmet har behov for den 
aktuelle varen. 

Utkastets tredje Ledd første punktum har 
bestemmelse om direkte oppgjør. Her er det 
foreslått en materiell endring, i og med at stø
naden automatisk skal utbetales direkte til 
innehaver av apotek. Utvalget mener det er 
hensiktsmessig å lovfeste en ordning med di
rekte oppgjør for denne gruppen av forhand
lere, da de i dag vanligvis har avtaler om di
rekte oppgjør. 

Det er ikke foreslått en ordning med direkte 
oppgjør for andre forhandlere. Det henger 
sammen med at det i praksis har vist seg 
uhensiktsmessig med direkte oppgjør med 
enkelte grupper av forhandlere. Vi viser til 
framstillingen av gjeldende rett foran. I utkas
tets siste ledd er det foreslått hjemmel for 
departementet til å gi forskrifter om inngåelse 
av avtaler om direkte oppgjør samt forskrifter 
om nekting av direkte oppgjør. Det forutsettes 
at det kan gis forskrifter om inngåelse av avta
ler om direkte oppgjør med forhandlere av 
medisinal varer. 

I utkastets tredje ledd andre punktum er det 
videre presisert at medlemmet bare skal be
tale den godkjente egenandelen ved kjøp fra 



482 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

apotek. Da trygdens stønad alltid dekker diffe
rensen mellom .. prisen på legemidlet og den 
godkjente egenandelen, vil pasienten aldri 
måtte yte egenbetaling ut over egenandelsbe
løpet. Utvalget mener det er viktig av infor
masjonshensyn å presisere i lovteksten at 
medlemmet bare skal betale den godkjente 
egenandelen. 

I utkastets fjerde ledd første punktum sies 
det at trygden dekker fullt ut utgiftene til le
gemidler og spesielt medisinsk utstyr når den 
trygdede har nådd egenandelstaket. 

I utkastets fjerde ledd andre punktum heter 
det videre at trygden dekker fullt ut utgiftene 
til viktige legemidler foreskrevet ved kjønns
sykdommer og tuberkulose. Forslaget svarer 
til gjeldende rett. Denne særbestemmelsen 
anses så viktig at den bør gå fram av loven. 

I utkastets femte ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi forskrifter om stønad etter 
denne paragrafen, herunder om ordningen 
med direkte oppgjør og om adgangen til å 
nekte direkte oppgjør. Utvalget forutsetter at 
forskriftene også skal inneholde en liste over 
de legemidler m.v. som det skal gis stønad til. 

Utkastets § 13-14 Proteser og ortopediske 
· hjelpemidler 

Trygden dekker utgifter til anskaffelse, ved
likehold og fornyelse av nødvendige og hen
siktsmessige ortopediske proteser, brystprote
ser, ansiktsdefektsproteser, øyeproteser, pa
rykker, ortopediske støttebandasjer og ortope
diske sko og støvler. 

Det er et vilkår at protesen eller det ortope
diske hjelpemidlet blir rekvirert av en lege 
som er spesialist på vedkommende område, 
og blir kjøpt fra en forhandler som trygden 
har inngått avtale med. 

Stønaden kan utbetales til forhandleren 
som direkte oppgjør fra trygden. Medlemmets 
betalingsplikt reduseres da tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til ortopediske 

hjelpemidler og proteser står i dag i folke
trygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav d, samt i for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 
19. desember 1984, sist endret den 6. juni 1989. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes del I gjelder ortopediske hjel

pemidler og omfatter proteser, bandasjer og 
skotøy. En ortopedisk protese er et teknisk 
hjelpemiddel som festes eller anbringes på 
kropp eller lemmer for helt eller delvis å er-

statte en tapt legemsdel i bevegelsesorganene. 
En ortopedisk bandasje er et teknisk hjelpe
middel som festes eller anbringes på kropp 
eller lemmer for å erstatte eller gjenopprette 
tapt funksjon i en bevart legemsdel i bevegel
sesorganene. Ortopedisk skotøy er et individu
elt forarbeidet fottøy til personer med fotde
formiteter, fotlidelser eller asymmetrier i føt
ter eller underekstremiteter. 

I henhold til forskriftenes §. 1 har trygdet 
med varig og vesentlige funksjonsforstyrrelser 
i støtte- og bevegelsesorganene rett til godt
gjørelse for utgifter til anskaffelse, fornyelse 
og vedlikehold av nødvendig og hensiktsmes
sig protese eller støttebandasje, herunder an
skaffelse og tilpassing av ortopedisk ~kotøy. 
Det kan dessuten ytes godtgjørelse til dekning 
av reserveeksemplar dersom den uføre har et 
særlig behov for å skifte protese eller støtte
bandasje. 

Etter forskriftenes § 2 andre ledd ytes refu
sjon ved kjøp av opp til to par ortopedisk sko
tøy pr. år, men det kan dispenseres fra be
stemmelsen. V ed kjøp av ortopediske sko må 
pasienten selv betale 275 kroner pr. par. For 
barn under 10 år er egenbetalingen 175 kroner 
pr. par. Begrunnelsen for bestemmelser om 
egenandel ved kjøp av ortopedisk skotøy er 
at trygden ikke bør godtgjøre for anskaffelse 
av ortopedisk skotøy ut over de merutgifter 
funksjonsforstyrrelsen medfører. Egenbeta
lingen forutsettes å svare til stipulert gjen
nomsnittspris på vanlig skotøy. Egenandelen 
gjelder bare ved anskaffelse av skotøy som er 
spesialsydd, eller der fabrikkmessig framstilt 
skotøy erstatter spesiallaget ortopedisk sko
tøy, jf. forskriftenes§ 2 første ledd bokstavene 
a og c. Egenbetaling ved kjøp av ortopedisk 
skotøy anses ikke som godkjent egenandel i 
forhold til bestemmelsene om egenandelsta
ket, se utkastets § 13-4. Utgifter til endring av 
fabrikkmessig framstilt skotøy dekkes fullt ut, 
se forskriftenes § 2 første ledd bokstav b. 

Utgifter til vedlikehold av nødvendige orto
pediske hjelpemidler dekkes etter gjeldende 
praksis som regel fullt ut. Såling eller flikking 
av ortopedisk skotøy dekkes imidlertid ikke. 

For å få godtgjørelse for utgifter til anskaf
felse, fornyelse og vedlikehold av ortopediske 
hjelpemidler, må det foreligge rekvisisjon fra 
spesialist i ortopedisk kirurgi eller annen lege 
som har fått Helsedirektørens godkjennelse til 
å utferdige rekvisisjoner. Rekvisisjon for støt
tebandasje og ortopedisk skotøy kan også ut
ferdiges av spesialist i nevrologi eller revmato
logi. Vi viser til forskriftenes § 3 nr. 1. 

Etter forskriftenes § 4 kan Rikstrygdeverket 
inngå avtaler med ortopediske verksteder og 
forhandlere om levering av og priser på orto
pediske hjelpemidler. Det følger videre av 
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denne bestemmelsen at trygden bare dekker 
utgiftene til ortopediske hjelpemidler som er 
levert i henhold til slik avtale. Bestemmelsen 
gjelder likevel ikke for offentlige verksteder, 
og for ortopediske hjelpemidler til den som 
1).ar rett til medisinsk stønad i henhold til lo
vens §§ 2-8 og 2-9. 

Forskriftenes del II gjelder refusjon for ut-
' gifter til brystproteser, ansiktsdefektproteser, 
øyeproteser og pararykker. Det er et vilkår for 
slik refusjon at det ved legeerklæring er godt
gjort at protesen er nødvendig. 

Fra 1. juni 1989 ytes det full refusjon for 
utgifter til brystproteser og reserveeksemplar 
fra leverandør som har inngått prise og leve
ringsavtale med Rikstrygdeverket. Ved forny
else av brystprotese som er anskaffet før 1. 
august 1989 ytes godtgjørelse selv om prote
sen er levert av leverandør som Rikstrygde
verket ikke har inngått avtale med. Godtgjø
relsen ytes med et beløp som fastsettes av 
Rikstrygdeverket. 

Det ytes også full refusjon for utgifter til en 
ansiktsdefektprotese, og det kan ytes godtgjø
relse for utgifter til et reserveeksemplar. Det 
ytes videre full refusjon for utgifter til øyepro
teser, men utgifter til reserveeksemplarer må 
pasienten betale selv. Fra 1. juli 1989 får tryg
dede under 18 år støtte til reserveeksemplar. 

Etter forskriftenes § 7 A ytes det godtgjø
relse for utgifter til anskaffelse og gjenanskaf
felse av parykk. Det ytes godtgjørelse for ut
gifter til en eller flere parykker i kalenderåret 
etter den trygdedes behov. Det kan ikke ytes 
godtgjørelse med mer enn 3000 kroner i hvert 
kalenderår. Til barn og ungdom under 18 år 
som trenger særlig kostbare parykker, ytes det 
alltid full godtgjørelse for opp til to parykker 
i året. 

Forskriftenes del III inneholder fellesbe
stemmelser for ortopediske hjelpemidler og 
proteser. Etter forskriftenes § 8 nr. 1 er retten 
til refusjon betinget av forhåndstilsagn fra 
trygdekontoret. Men det kan likevel ytes stø
nad dersom det er på det rene at det ville blitt 
gitt tilsagn dersom saken var blitt forelagt 
trygdekontoret før anskaffelsen. 

Etter forskriftenes § 8 nr. 2 skal det foretas 
direkte oppgjør med leverandør av ortope
diske hjelpemidler. Det kan dessuten inngås 
avtale om direkte oppgjør med forhandler av 
brystprotese, ansiktsdefektprotese og øyepro
teser. 

Trygden yter full dekning av utgifter til 
nødvendig legeundersøkelse i forbindelse 
med anskaffelse av ortopedisk hjelpemiddel 
eller protese som forskriftene omhandler. Vi 
viser til forskriftenes '§ 9. Med full dekning 
menes her stønad etter honorarsats. Denne 
bestemmelsen går inn under utkastets § 13-5 
om legehjelp. 

Etter forskriftenes § 10 dekkes utgiftene i 
forbindelse med reise til lege, helseinstitusjon, 
attføringsinstitutt eller forhandler etter for
skrifter fastsatt med . hjemmel i folketrygdlo
ven § 2-6 nr. 1 og 2 om dekning av reiseutgif
ter m .v. Denne bestemmelsen går inn under 
utkastets § 13-15 om reiseutgifter. 

Selv om brystproteser dekkes fullt ut, antar 
utvalget at det i framtiden kan bli nødvendig 
å fastsette en øvre grense på området. Bryst
proteser leveres i dag fra følgende firmaer her 
i landet: Gallus Plesner A/S, Rehband Norge 
A/S, Brodersen & Co og Sykepleieartikler 
A/S. Det er fastsatt veiledende utsalgspriser 
på brystproteser, se vedlegg 2 til tillegg nr. 1 

. til Rikstrygdeverkets rundskriv 02-05 nr. 3 
bokstav d av 10. september 1985. 

Stønad til parykker ytes i dag med opp til 
3000 kroner hvert kalenderår. Se gjeldende 
rett ovenfor. 

Ansiktsdefektproteser framstilles og leveres 
fra Rikshospitalet og Institutt for oral kirurgi 
i Bergen. Øyeproteser leveres enten i standard 
utgave eller den kan være individuelt tilpas
set. Individuelt tilpasset øyeprotese lages i dag 
av et svensk/tysk firma, og koster omtrent det 
dobbelte av en standard øyeprotese. Ifølge 
Rikstrygdeverkets rundskriv skal den tryg
dede likevel kunne velge protese uavhengig 
av prisen, se rundskriv 02-05 nr. 3 bokstav a 
av 21. september 1987. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Utkastetsførsteledd omhandler hvilke hjel

pemidler og proteser det ytes stønad for . . Det 
er her presisert at trygden dekker utgifter til 
både anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av 
de aktuelle hjelpemidlene. Utvalget har dess
uten presisert at hjelpemidlet må være nød
vendig og hensiktsmessig. Det er i praksis le
gen som dokumenterer nødvendigheten av et 
hjelpemiddel ved legeerklæring eller rekvisi
sjon. Vi har erstattet skotøy med sko og støv
ler ut fra språklige hensyn. 

Etter utkastets andre ledd er det · satt som 
vilkår at protesen eller det ortopediske hjelpe
midlet er rekvirert av en lege som er spesia
list på vedkommende område. Forslaget sva
rer til forskriftenes § 3 nr. 1. 

I utkastets andre ledd presieres dessuten 
vilkåret om at hjelpemidlet må være kjøpt hos 
forhandler som trygden har inngått avtale 
med. Dette vilkåret følger i dag av forskrifte
nes § 4. Med forhandler menes også offentlig 
verksted eller privat verksted. Dersom med
lemmet kjøper et hjelpemiddel fra annet sted, 
yter ikke trygden refusjon. Dette vilkåret er 
derfor av så sentral betydning at det bør gå 
fram av lovteksten. 

Utkastets tredje ledd har bestemmelser om 
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direkte oppgjør. Etter gjeldende forskrifter er 
det obligatorisk direkte oppgjør med leveran
dører av ortopediske hjelpemidler, mens det 
ellers kan inngås avtale om direkte oppgjør. 
Forslaget svarer til gjeldende rett. Men det er 
presisert at medlemmets betalingsplikt redu
seres tilsvarende. 

Utkastets fjerde ledd inneholder hjemmel 
for departementet til å gi nærmere forskrifter 
etter denne paragrafen. Det forutsettes at for
skriftene i hovedsak skal tilsvare gjeldende 
rett. Det kan herunder gis forskrifter om di
rekte oppgjør og om adgangen til å nekte slikt 
oppgjør. 

Utvalget har ikke tatt inn i lovteksten noe 
generelt vilkår om at det må foreligge såkalt 
forhåndstilsagn for at stønad skal kunne ytes. 
Vi viser i denne sammenheng til merknadene 
i innledningen til kapittel 13. Dersom det 
skulle være behov for å opprettholde ordnin
gen med forhåndstilsagn for rett til stønad 
etter utkastet, kan det tas inn bestemmelser 
om dette i forskriftene. 

Utkastets § 13-15 Reiseutgifter for medlem
met 

Når et medlem må reise i forbindelse med 
en helsetjeneste som går inn under dette kapit
let, dekker trygden reiseutgiftene. Det samme 
gjelder når et medlem må reise til en helsesta
sjon, og når et medlem må reise i forbindelse 
med en helsetjeneste som inngår i fylkeskom
munens helseplan. Se lov 19. juni 1969 nr. 57 
om sykehus m.v. § 2, og lov 28. april 1961 nr. 
2 om psykisk helsevern§ 2. 

Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter 
til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan 
gis. 

Ved beregningen av stønaden skal taksten 
for den billigste reisemåten med rutegående 
transportmiddel legges til grunn, såfremt 
medlemmets helsetilstand ikke gjør det nød0 

vendig å nytte et dyrere transportmiddel. 
Stønaden utgjør differansen mellom med

lemmets utgifter til reisen og den godkjente 
egenandelen. Når et medlem i et kalenderår 
har betalt godkjente egenandeler opp til egen
andelstaket (se§ 13-4), dekker trygden reiseut- · 
giftene i resten av kalenderåret. Dersom utgif
tene til en reise er mindre enn den godkjente 
egenandelen, regnes de ikke med når det skal 
avgjøres om egenandelstaket er nådd. 

Stønad ved bruk av drosje eller rutegående 
transportmiddel kan utbetales til eieren av 
transportmidlet som direkte oppgjør fra tryg
den. Medlemmet skal da bare betale den god
kjente egenandelen. 

Stønad ved bruk av luftambulanse ytes bare 
dersom ambulanseeieren har avtale med tryg
den. Stønaden ytes med full dekning av reise
utgiftene og utbetales direkte til ambulanse-

eieren. Utgifter til ambulansebil eller ambul
ansebåt dekkes etter lov 19. juni 1969 nr. 57 
om sykehus m. v. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og om adgang for trygden til å nekte 
direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til dekning av rei

seutgifter ved reise til lege, sykehus m.v., fin
nes i dag i folketrygdloven § 2-6 samt i for
skrifter fastsatt av Sosialdepartementet den 
22. august 1983 i medhold av lovens § 2-6 nr. 
1 og 2 og forskrifter fastsatt av Sosialdeparte
mentet den 18. desember 1987. 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-6 nr. 1 lyder: 

«Nødvendige skyssutgifter ved reiser for 
undersøkelse og behandling godtgjøres etter 
forskrifter som fastsettes av departementet. · 

Det ytes ikke godtgjørelse for utgifter til 
ambulansetransport med bil eller båt. Godt
gjørelse for utgifter til luftambulansetjenesten 
ytes etter forskrifter som fastsettes av departe
mentet. 

I stedet for godtgjørelse som nevnt i første 
ledd, kan det ytes skyss ved skysskaffer som 
det sluttes kontrakt med.» 

Lovens § 2-6 nr. 1 første ledd gir departe
mentet hjemmel til å fastsette forskrifter om 
dekning av nødvendige utgifter ved reiser i 
forbindelse med undersøkelse og behandling. 
Lovens § 2-6 nr. 1 andre ledd presiserer at det 
ikke ytes godtgjørelse for ambulansetransport 
med båt eller bil. Fra 1. januar 1986 dekkes 
slik transport av fylkeskommunen gjennom 
rammefinansieringssystemet. Vi viser til syke
husloven § 1 første ledd nr. 4, § 2 første ledd 
og § 12 tredje ledd. Utgiftene ved luftambul
ansetjenesten dekkes fortsatt etter forskrifter 
fastsatt i medhold av folketrygdloven § 2-6 
nr. 1. 

Forskriftenes § 1 første og andre ledd lyder 
slik: 

«Godtgjørelse etter disse forskrifter ytes for 
den trygdedes utgifter til skyss, til ledsagelse 
og til opphold utenfor hjemstedet i forbindelse ' 
med reise for undersøkelse eller behandling 
som det ytes stønad for etter lovens§§ 2-2 og 
2-5. Det samme gjelder dersom behandling 
som nevnt i § 2-5 gis av ansatt i kommunens 
helsetjeneste og ved reise til helsestasjon og 
familievernkontor. For at det skal ytes slik 
godtgjørelse må det på en for trygdekontoret 
tilfreasstillende måte godtgjøres at reisen, led
sagelsen og/eller oppholdet er nødvendig av 
medisinske eller behandlingsmessige grun
ner. 

Det ytes godtgjørelse etter disse forskrifter 
også når reisen er pålagt av trygdeadministra
sjonen.» 
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Av forskriftenes § 1 går det fram at trygden 
yter godtgjørelse for reiser i forbindelse med 
behandling som det ytes stønad for etter folke
trygdloven §§ 2-2 og 2-5. Det er et vilkår at 
reisen er nødvendig av medisinske eller be
handlingsmessige grunner. 
' Henvisningen til lovens § 2-2 innebærer at 
det skal ytes stønad til dekning av reiseutgif
ter i forbindelse med reise til helseinstitusjon 

' som finansieres enten via rammefinansie
ringsordningen, eller etter folketrygdloven, 
samt reise i forbindelse med poliklinisk be
handling. 

Folketrygdloven § 2-5 omhandler stønad 
ved behandling hos privatpraktiserende be
handlingspersonell. Henvisningen til denne 
paragrafen innebærer at det skal ytes stønad 
til dekning av reiseutgifter i forbindelse med 
reiser til slikt behandlingspersonell. 

Etter forskriftenes § 1 ytes det også stønad 
til dekning av skyssutgifter ved behandling 
som gis av ansatte i kommunehelsetjenesten. 
Behandlingspersonell som er ansatt i kommu
nehelsetjenesten er leger og fysioterapeuter. 
Videre dekkes skyssutgifter ved reise til helse
stasjon og familievernkontor, ved reiser som 
er pålagt av trygdeetaten, og pårørendes reise
utgifter ved reise til psykiatrisk poliklinikk for 
barn og ungdom. 

Etter gjeldende regler ytes fastlønnstilskott 
fra folketrygden til kommunene til delvis dek
ning av utgifter til fastlønte leger og fysiotera
peuter. Utgifter til drift av helsestasjoner dek
kes via den statlige rammefinansieringsord
ningen til kommunene. Utgifter til drift av 
familievernkontor dekkes direkte over stats
budsjettet. Trygden yter således i enkelte til
feller godtgjørelse for reiseutgifter, selv om 
utgiftene til selve behandlingen dekkes på 
annen måte. 

For å få dekket reiseutgifter må det etter 
Rikstrygdeverkets praksis foreligge «en reise 
i lovens forstand». I Rikstrygdeverkets rund
skriv til § 2-6 nr. 1 og 2 er det presisert hva 
som regnes som reise: Som regel regnes ikke 
reise med kollektivt transport innen en bys 
grense som reise. V ed avgjørelsen av om det 

· er foretatt en reise legges det vekt på om det 
kan nyttes kollektivt transportmiddel med 
enhetstakst. Det vil si at prisen er uavhengig 
av kjørelengden. Først når skyssutgiftene 
overstiger en slik enhetstakst anses det etter 
praksis å foreligge en reise. Ellers må avstan
den til behandlingsstedet være minst 2 til 3 
kilometer for at stønad skal kunne ytes. 

Forskriftenes § 1 nr. 2 lyder: 

«Trygdekontorets tilsagn om å yte godtgjø
relse som nevnt i nr. 1 første ledd må være 
innhentet på forhånd. 

Selv om trygdekontorets forhåndstilsagn 

ikke er innhentet1 kan trygdekontoret likevel 
yte godtgjørelse aersom det er på det rene at 
trygdekontoret ville gitt sitt tilsagn om saken 
hadde blitt forelagt før reisen ble påbegynt.» 

Etter forskriftenes § 1 nr. 2 må trygdekonto
ret som hovedregel gi forhåndstilsagn om stø
nad til dekning av reiseutgifter. Men stønad 
kan likevel ytes selv om forhåndstilsagn ikke 
er gitt, dersom det er på det rene at tilsagn 
ville blitt gitt dersom det var blitt søkt om det. 

Når det gjelder stønadens størrelse, legges 
i utgangspunktet taksten for billigste reise
måte med rutegående transportmiddel til 
grunn. Videre regnes det bare med reiseutgif
ter til nærmeste sted der den nødvendige un
dersøkelse eller behandling kan foretas. Utgif
ter til overføring mellom helseinstitusjoner 
dekkes bare dersom overføringen skjer av 
medisinske grunner. Vi viser til forskriftenes 
§ 2 nr. 1. 

I visse tilfeller kan trygden yte stønad til 
dyrere transport. V ed bruk av egen bil ytes 
en godtgjørelse som pr. 1. januar 1989 utgjør 
0.85 kroner pr. km. Vi viser til forskriftenes § 
2 nr. 2. 

Etter forskriftenes § 2 nr. 3 skal den tryg
dede betale en egenandel for hver enkeltreise. 
Fra 1. januar 1990 utgjør egenandelen 30 kro
ner pr. reise (60 kroner tur/retur). Det skal 
ikke betales egenandel ved ambulansetrans
port, eller når reisen er pålagt av trygdeetaten. 
Det innebærer at det i disse tilfellene ytes en 
forhøyet refusjon med full dekning av de god
kjente utgifter. 

Egenbetaling ved reiser omfattes i utgangs
punktet av bestemmelsene om egenandelsta
ket/utgiftstaket. Vi viser til forskrifter om be
grensning av egenandeler som er fastsatt av 
Sosialdepartementet den 30. mars 1984. I disse 
forskrifters § 3 punkt 4 heter det: 

«Som egenandel ved reiser godtas de beløp 
som til enhver tid er fastsatt i Forskrifter om 
godtgjørelse av utgifter ved reise for undersø
kelse og behandling. Reiseutgifter som ikke 
er større enn egenandelen går ikke inn under 
forskriftene her.» 

Dette innebærer at når de samlede reiseut
gifter er 30 kroner eller lavere, omfattes ikke 
beløpet av egenandelsordningen. Dette er det 
motsatte prinsippet av det som gjelder for 
egenandeler ved kjøp av medisiner på blå re
sept. Dersom en slik medisinalvare koster 
mindre enn egenandelsbeløpet på 175 kroner, 
godtas hele varens pris som egenandel i for
hold til egenandelstaket. 

Begrunnnelsen fc;>r at det bare er reiseutgif
ter utover egenandelen på 30 kroner som skal 
tas med i egenandelstaket, er å unngå at tryg-
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dekontoret må kontrollere og kvittere for rei
seutgifter i de tilfeller det ikke skal ytes noen 
stønad fra trygden. Vi viser til Rikstrygdever
kets rundskriv til § 2-5 nr. 1 første ledd side 
4 (3/84). 

I stedet for godtgjørelse for reisesutgifter 
kan det ytes fri skyss med skysskaffer som 
trygdekontoret har sluttet kontrakt med, f.eks. 
en drosjeeier. Vi viser til lovens § 2-6 nr. 1 
tredje ledd. For slik transport plikter den tryg
dede bare å betale den godkjente egenande
len. Den trygdedes krav på skyssgodtgjørelsen 
går over på skysskafferen, som da får et di
rekte krav på trygden for den utførte skyssen. 
Skysskafferens krav går imidlertid ikke ut 
over det krav den trygdede ville hatt dersom 
det ikke var inngått kontrakt. I praksis er dette 
en ordning med direkte oppgjør. 

Sosialdepartementet har som nevnt fastsatt 
særskilte forskrifter om dekning av utgifter 
ved luftambulansetransport. Forskriftenes § 2 
har bestemmelse om i hvilke situasjoner tryg
den dekker utgifter til slik transport. Denne 
paragrafen lyder slik: 

«Godtgjørelse av utgifter til luftambulanse
transport ytes dersom det foreligger sykdom 
eller skade som krever så hurtig og effektiv 
legehjelp at bruk av ambulansebil/båt eller 
andre mer tidkrevende transportmidler kan 
medføre fare for den trygdedes liv eller helse, 
eller når det er helt nødvendig med en mer 
skånsom transport til sykehus enn det som 
kan skje med andre transportmidler, jf. likevel 
§ 8.» 

Godtgjørelse ytes bare når ambulanseopp
draget utføres av et selskap som har avtale 
med Rikstrygdeverket om transport for tryg
dens regning. Dette følger av forskriftenes § 6 
første ledd som lyder: 

«Folketrygden yter godtgjørelse i samsvar 
med inngatte avtaler for luftambulansetrans
port rekvirert i samsvar med bestemmelsene 
her.» 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått fire paragrafer om stø

nad i forbindelse med reise. Utkastets § 13-15 
gjelder medlemmets egne reiseutgifter. I ut
kastets § 13-16 er det en bestemmelse om 
medlemmets oppholdsutgifter. I utkastets § 
13-17 er det en bestemmelse om dekning av 
utgifter til ledsager. I utkastets § 13-18 er det 
en bestemmelse om reiseutgifter for behand
lingspersonell. 

I utkastets § 13-15 første ledd er det angitt 
hvilke reiseutgifter som skal dekkes. Stønad 
til dekning av et medlems reiseutgifter skal 
ytes når medlemmet må reise i forbindelse 
med en helsetjeneste som går inn under dette 

kapitlet, og dessuten når medlemmet må reise 
til en helsestasjon og når medlemmet må reise 
i forbindelse med en helsetjeneste som inngår 
i fylkeskommunens helseplan. Forslaget sva
rer stort sett til forskriftenes § 1, men med en 
liten innskrenkning, da vi har foreslått at stø
nad til dekning av utgifter i forbindelse med 
reise til familievernkontorer skal oppheves. 
Etter forslaget skal stønad først og fremst ytes 
til dekning av medlemmets utgifter til trans
port i forbindelse med undersøkelse og be
handling som dekkes etter dette kapitlet. Her 
har utvalget samlet de bestemmelser som i 
dag følger av lovens §§ 2-2 og 2-5, med unntak 
av stønad til høreapparater etter § 2-5 nr. 3 
bokstav b, som er foreslått flyttet til utkastets 
kapittel 14. Bestemmelser om stønad som 
dekker utgifter i forbindelse med anskaffelse 
av høreapparat må derfor gis i medhold av 
utkastets kapittel 14. 

Utvalget har erstattet uttrykket «undersø
kelse og behandling» med «helsetjenester» i 
alle paragrafene som gjelder reise- og opp
holdsutgifter. Ordet «helsetjenester» omfatter 
etter ordlyden også bestemmelsene om vik
tige legemidler og spesielt medisinsk utstyr 
etter utkastets § 13-13. Reiseutgifter i forbin
delse med henting av medisiner dekkes ikke 
etter lovens § 2-6 i dag, og utvalget har ikke 
ment å foreta noen materiell endring her. 

·Utkastets§ 13-15 omfatter dekning av reise
utgifter i forbindelse med undersøkelse og 
behandling gitt av privatpraktiserende be
handlingspersonell, helsetjenester gitt av an
satte i kommunehelsetjenesten og dessuten til 
dekning av reiseutgifter i forbindelse med 
helsetjenester ved poliklinikk. Utkastets §§ 
13-5 til 13-11 har bestemmelser om stønad til 
dekning av utgifter til undersøkelse og be
handling hos helsepersonell, mens utkastets § 
13-22 har bestemmelser om fastlønnstilskott 
til kommunene til dekning av utgifter til fast
lønte leger. Etter utkastets § 13-21 skal det 
ytes godtgjørelse til eiere av helseinstitusjoner 
for poliklinisk behandling gitt ved institusjo
nen. Alle de ovennevnte helsetjenester dek
kes således etter «dette kapitlet» i folketrygd
loven, og omfattes således av utkastets§ 13-15 
om medlemmets reiseutgifter. 

Av utkastets første ledd andre punktum går 
det fram at trygden også yter stønad når med
lemmet må reise til en helsestasjon. Dette er 
i samsvar med gjeldende rett. ' 

Til slutt i utkastets første ledd er det presi
sert at trygden også dekker utgiftene når med
lemmet må reise for å få helsetjenester som 
dekkes etter sykehusloven og loven om psy
kisk helsevern. Dette gjelder helseinstitusjo
ner som omfattes av fylkets helseplaner og 
som i dag finansieres av folketrygden ved 
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rammetilskott til fylkeskommunene. Etter ut
valgets forslag i NOU 1986:11 side 38 bør disse 
rammetilskottene i framtiden finansieres di
rekte over statsbudsjettet. 

Utvalget foreslår at bestemmelsen om stø
nad til dekning av reiseutgifter til familievern
kontor oppheves, da den antas å ha liten prak
tisk betydning. Selve behandlingen ved fami
lievernkontor dekkes i dag direkte over stats-

, budsjettet. Det er derfor etter utvalgets me
ning naturlig at eventuelle reiseutgifter ved 
slik behandling dekkes på samme måte. 

Som det går fram av det ovenstående har 
utvalget likevel beholdt ordningen med stø
nad til dekning av utgifter i forbindelse med 
reise til helsestasjon, selv om driften av helse
stasjoner i dag finansieres via det statlige ram
metilskottet til kommunene. Utvalget har vur
dert om det i lovteksten generelt kan vises til 
loven om helsetjenesten i kommunene, og 
ikke bare nevne reise til helsestasjon som i 
gjeldende forskrifter. Kommunehelsetjeneste
loven § 1-3 har oversikt over hvilke oppgaver 
kommunens helsetjeneste skal omfatte. 
Denne paragraf lyder: 

«Kommunens helsetjeneste skal omfatte 
følgende oppgaver: 
1. Fremme helse og forebyggelse av sykdom, 

skade eller lyte. Tiltak med dette for øye 
organiseres som 
a. miljørettet helsevern 
b. helsestasjonsvirksomhet 
c. helsetjenester i skoler 
d. opplysningsvirksomhet 

2. Diagnose og behandling av sykdom, skade 
eller lyte. · . 

3. Medisinsk attføring. 
4. Pleie og omsorg. For å løse de oppgaver 

som er nevnt foran, skal kommunen sørge 
for disse deltjenestene: 
tene: 

1. almenlegetjeneste, herunder også legevak
tordning. 

2. fysioterapitjeneste. 
3. sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og 

hjemmesykepleie. 
4. lønn og avlastningstiltak for personer som 

har et særlig tyngende omsorgsarbeid for 
pleietrengende familiemedlemmer. 

5. sykehjem eller boform for heldøgns om
sorg og pleie. 

Kommunen kan organisere disse tjenestene 
ved å ansette personell i kommunale stillinger 
eller ved å inngå avtaler med personell om 
privat helsevirksomhet som nevnt i § 4-1. 
Kommunen kan inngå avtale med andre kom
muner, fylkeskommuner eller private om drift 
av sykehjem eller boform for heldøgns om
sorg og pleie. 

Der forholdene ligger til rette og det finnes 
hensiktsmessig, kan kommunen også organi
sere. ergoterapi, jordmortjeneste og bedrifts
helsetjeneste. 

Departementet kan ved forskrift treffe nær
mere bestemmelse om den virksomhet som 
hører under kommunens helsetjeneste, herun-

der forskrift om godkjenning, planlegging, 
oppføring, innredning og drift av tilsyn med 
sykehjem og boform for heldøgns omsorg og 
pleie.» 

Det ville bety en utvidelse dersom trygden 
skulle dekke reiseutgifter til alle de tjenester 
som omfattes av kommunehelsetjenesteloven. 

I utkastets andre Ledd presiseres at stønad 
bare ytes til transport til nærmeste stedet der 
helsetjenesten kan gis. Utkastet svarer til for
skriftenes § 2 nr. 1. 

Utkastets tredje Ledd omhandler hovedrege
len for beregningen av stønaden. I utgangs
punktet skal taksten for den billigste reisemå
ten med rutegående transportmiddel legges 
til grunn. Dersom medlemmets helsemessige 
tilstand gjør det nødvendig med dyrere trans
port, skal likevel disse utgiftene legges til 
grunn ved beregningen av stønadens stør
relse. Forslaget svarer til gjeldende rett. Vi 
viser til forskriftenes § 2. Utvalget har av for
enklingshensyn ikke tatt med bestemmelsene 
om stønad ved bruk av egen bil her. Vi forut
setter at departementet skal gi utfyllende for
skrifter på området, se utkastets siste ledd. 

Utkastets fjerde Ledd gjelder beregning av 
stønaden. Vanligvis skal stønaden utgjøre dif
feransen mellom de faktiske reiseutgiftene 
ved billigste forsvarlige reisemåte og den god
kjente egenandelen. Se utkastets fjerde ledd 
første punktum. Reiseutgifter omfattes av 
egenandelstaket. Vi viser til framstillingen av 
gjeldende rett ovenfor. Det er derfor tatt inn 
en bestemmelse om at trygden dekker reiseut
giftene fullt ut når egenandelstaket er nådd, 
se utkastets fjerde ledd andre punktum. Vi
dere har utvalget presisert i utkastets fjerde 
ledd tredje punktum at reiseutgifter som er 
mindre enn den godkjente egenandelen ikke 
skal regnes med når det skal avgjøres om 
egenandelstaket er nådd. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

Tilsvarende bestemmelse følger i dag av 
forskriftene om begrensning av egenandeler, 
fastsatt av Sosialdepartementet den 30. mars 
1984. 

I utkastets femte Ledd foreslår utvalget en 
ordning med adgang til direkte oppgjør for 
drosjeeiere og busselskap som trygdeetaten 
har inngått avtale med. Utvalget antar at det 
ikke vil være praktisk med obligatorisk di
rekte oppgjør på dette området. 

Forslaget her skal erstatte den gjeldende 
lovs § 2-6 nr. 1 andre ledd, som har hjemmel 
til å inngå avtale om skyss med skysskaffer. 
Etter ordlyden i gjeldende lov synes det som 
om bestemmelsen hjemler rett til en natural
stønad. Men i praksis har bestemmelsen vært 
brukt som hjemmel for en ordning med di-
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rekte oppgjør mellom trygdeetaten og drosje
og ambulanseeiere. Generelt har trygdeetaten 
gode erfaringer med direkte oppgjør for dro
sje- og ambulansetransport. Det har også vært 
forsøkt avtaler om direkte oppgjør med bus
selskap. Så vidt utvalget kjenner til har ikke 
ordningen fungert like tilfredsstillende på 
dette området. 

Uttrykket «skysskaffer» som nyttes i gjeld
ende lov er et lite dekkende uttrykk etter da
gens forhold, da det ikke bare dreier seg om 
å skaffe til veie skyss, men også å utføre trans
porten. Det er drosjetransport og busstrans
port som denne ordningen i hovedsak er aktu
ell for, men ordningen kan også være praktisk 
for andre rutegående transportmidler. Utval
get har derfor i stedet for skysskaffer brukt 
uttrykkene «drosje» og «rutegående transport
midler». Bestemmelsen er for øvrig formulert 
som ellers i utkastet, slik at det er medlem
met som i utgangspunktet er berettiget til stø
naden. Etter de gjeldende bestemmelser blir 
skysskafferen ansett SOJ11 den stønadsberetti
gede. Men utvalget mener det er uheldig å ha 
et annet prinsipp her enn ellers i kapitlet. 
Utvalget har videre presisert at medlemmet 
da bare skal betale den godkjente egenande
len, se utkastets femte ledd andre punktum. 

I utkastets sjette ledd gjelder stønad til dek
ning av utgifter til luftambulansetranport. Et
ter utkastets sjette ledd første punktum skal 
stønad ved bruk av luftambulanse bare ytes 
dersom ambulanseeieren har en avtale med 
trygden. Etter utkastets sjette ledd andre 
punktum skal stønaden ytes med full dekning 
av reiseutgiftene og utbetales direkte til am
bulanseeieren (direkte oppgjør). I utkastets 
sjette ledd tredje punktum er det presisert at 
utgifter til bil- og båtambulanse dekkes etter 
sykehusloven. Dette er tatt inn . av informa
sjonshensyn. 

Utkastets sjuende ledd gir departementet 
fullmakt til å fastsette forskrifter om stønad 
etter denne paragrafen, herunder om direkte 
oppgjør og adgangen til å nekte direkte opp
gjør. Vi forutsetter at det med hjemmel i 
denne bestemmelsen også gis forskrifter om 
dekning av reiseutgifter ved bruk av privat 
bil. 

utkastets§ 13-16 Oppholdsutgifter for med
lemmet 

Til et medlem som får reiseutgiftene dekket 
etter § 13-15, ytes det 
a) kostgodtgjørelse dersom reisen varer mer 

enn 12 timer, 
b) overnattingsgodtgjørelse dersom det blir 

nødvendig med overnatting. 
Departementet gir forskrifter om stønad et

ter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om godtgjørelse av oppholds

utgifter står i dag i folketrygdloven § 2-6 nr. 
2 med tilhørende forskrifter fastsatt av Sosial
departementet den 22. august 1983. 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-6 nr. 2 lyder: 

«Oppholdsutgifter under nødvendig fravær 
fra hjemstedet i forbindelse med undersøkelse 
eller behandling som nevnt i nr. 1, godtgjøres 
etter forskrifter som fastsettes av departemen
tet.» 

Det ytes godtgjørelse for oppholdsutgifter 
under nødvendig fravær fra hjemmet i forbin
delse med undersøkelse eller behandling. Tid
ligere var det en forutsetning at oppholdsut
gifter bare skulle dekkes ved undersøkelse og 
behandling som trygden ytet stønad for. I for
bindelse med innføringen av kommunehelse
tjenesteloven i 1982 ble det i § 1 i forskriftene 
til folketrygdloven § 2-6 tatt inn en bestem
melse om at stønad også skal ytes for reiser i 
forbindelse med behandling gitt av ansatte i 
kommunens helsetjeneste og ved reise til hel
sestasjon. 

Gjeldende forskrifter skiller mellom kost
godtgjørelse og godtgjørelse for utgifter til 
losji. Vi viser til forskriftenes §§ 3 til 5. Kost
godtgjørelse etter forskriftenes § 3 ytes bare 
dersom den effektive fraværstid fra hjemmet 
overstiger 12 timer. Godtgjørelsen er vanligvis 
95 kroner pr. døgn (januar 1990). Godtgjørelse 
for utgifter til losji ytes mot kvittering med 
opp til 135 kroner pr. døgn. Uten kvittering 
ytes godtgjørelse med 20 kroner pr. døgn. Vi 
viser til forskriftenes § 4. Forskriftenes § 5 har 
bestemmelse om begrensning av godtgjørel
sen ved opphold utenfor hjemmet som varer 
seks døgn eller mer. I disse tilfellene ytes det 
godtgjørelse for nødvendige utgifter til kost 
og losji med opp til 165 kroner pr. døgn. I 
særlige tilfeller kan beløpet forhøyes til 220 
kroner pr. døgn. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, bortsett 

fra et par mindre justeringer når det gjelder 
reiser til familievernkontor og helsestasjon. ' 
Utkastet omfatter stønad til dekning av utgif
ter både til kost og losji. Utvalget foreslår å 
beholde benevnelsene kostgodtgjørelse · og' 
overnattingsgodtgjørelse som brukes i dag. 

Rett til stønad etter utkastet her er gjort 
betinget av at medlemmet får dekket sine rei
seutgifter etter utkastets § 13-15. Forslaget 
svare:r til gjeldende rett. 

Etter utkastets første ledd bokstav a ytes det 
kostgodtgjørelse, dersom reisen varer mer enn 
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12 timer. Forslaget svarer til forskriftenes § 
3. Utvalget mener at vilkåret om at fraværet 
må vare mer enn 12 timer er så viktig at det 
bør gå fram av lovteksten. 

Etter utkastets første ledd bokstav b ytes det 
overnattingsgodtgjørelse dersom overnattin
gen er nødvendig. Forslaget svarer til forskrif
tenes§ 4. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
· fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om · 
stønad etter denne paragrafen. 

Utvalget har sløyfet gjeldende bestemmel
ser om dekning av oppholds- og kostutgifter 
i forbindelse med besøk ved familievernkon
tor. Utgifter til drift av familievernkontorene 
dekkes direkte over statsbudsjettet. Utvalget 
antar det er lite praktisk med oppholdsutgifter 
i disse tilfellene. Men dersom det skulle på
løpe slike utgifter, mener utvalget det erna
turlig at de dekkes på samme måte som drif
ten av selve familievernkontoret. Vi viser for
øvrig til merknadene til utkastets § 13-15 for 
så vidt gjelder reiseutgifter ved besøk på fami
lievernkontor. 

utkastets § 13-17 Utgifter til ledsager 
Trygden dekker utgifter til nødvendig ledsa- · 

ger for et medlem som får reiseutgiftene dek
ket etter § 13-15. 

Stønaden skal dekke nødvendige reise- og 
oppholdsutgifter og tap av arbeidsinntekt for 
ledsageren. 

Stønaden kan utbetales til ledsageren som 
direkte oppgjør fra trygden. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til dekning av ut

gifter til ledsager står i § 6 i forskrifter fast
satt av Sosialdepartementet 22. august 1983 
med hjemmel i folketrygdloven § 2-6 nr. 1 og 
2. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 6 lyder: 

«GODTGJØRELSE FOR UTGIFTER TIL 
NØDVENDIG LEDSAGER 
1. Skyssgodtgjørelse og oppholdsgodtgjørelse' 

til ledsager ytes etter reglene ovenfor i §§ 
2 - 5. Sk:yss- og oppholdsgodtgjørelse ytes 
dog etter særskilt regulativ tiI kvalifiserte 
ledsagere dersom vedkommende har krav 
på det. 

2. Arbeidsgodtgjørelse ytes til nødvendig led
sager etter følgende retningslinjer: 

a) Er det av medisinske eller behandlings
messige grunner påkrevet med kvalifisert 
ledsager eller billigere forsvarlig ledsagelse 
ikke kunne ha vært skaffet, ytes arbeids
godtgjørelse etter særskilt regulativ der
som vedkommende har krav på det. 

b) Utføres ledsagelsen av en person trygde
kontoret har inngått avtale med, ytes ar
beidsgodtgjørelse med det avtalte beløp. 

c) Utføres ledsagelsen av nære pårørende 
ytes arbeidsgodtgjørelse i form av erstat
ning for ta}?t arbeidsinntekt med inntil 45 
kroner pr. time. Kan tapt arbeidsfortjeneste 
ikke dokumenteres kan det ytes erstatning 
for legitimerte nødvendige utgifter til leiet 
hjelp under ledsagerens fravær, dog be
grenset til 12 kroner pr. time. Dette gjelder 
likevel ikke ved hjelp fra nære pårørende. 

d) Utføres ledsagelsen av andre enn nære 
pårørende, ytes arbeidsgodtgjørelse i form 
av erstatning for tapt arbeidsinntekt eller 
utgifter til leiet hjelp slik som nevnt under 
bokstav c. Hvis tapt arbeidsinntekt eller 
utgifter til leiet hjelp ikke kan legitimeres, 
ytes arbeidsgodtgjørelse med 12 kroner pr. 
time. · 

Arbeidsgodtgjørelse ytes bare for inntil åtte 
timer pr. døgn. Det ytes ikke arbeidsgodtgjø
relse for fravær innenfor ledsagerens vanlige 
arbeidstid og som vedkommende ikke blir 
trukket i lønn for. 

Begrensningen i foregående ledd gjelder 
ikke for ledsager som nevnt under bokstavene 
a og b. 
3. Dersom ledsageren får o_ppgjør fra kommu

nen i henhold til «Retnmgslinjer for godt
gjøring m.v. ved følge av pasienter til og 
fra sykehus o.l.» kan godtgjørelsen etter nr. 
1 og 2 .utbetales til kommunen. 

4. Den samlede godtgjørelse for utgifter til 
ledsager begrenses i alle tilfelle til hva bil
ligste forsvarlige ledsagelse som kunne ha 
vært skaffet ved anledningen ville ha kos
tet. 

5. Det ytes ikke arbeidsgodtgjørelse for perso
ner ansatt i hjemmesykepleien.» 

Etter forskriftenes § 6 nr. 1 første punktum 
skal altså skyssgodtgjørelse og oppholdsgodt
gjørelse til ledsager ytes etter de samme be
stemmelsene som gjelder for den trygdedes 
egne reise- og oppholdsutgifter. Disse bestem
melsene står i forskriftenes §§ 2 til 5. Vi viser 
til framstillingen av gjeldende rett i merkna
dene til utkastets § 13-15 om medlemmets 
reiseutgifter og§ 13-16 om medlemmets opp
holdsutgifter. 

Etter forskriftenes § 6 nr. 1 andre punktum 
ytes det skyss- og oppholdsutgifter etter sær
skilt regulativ dersom det er nødvendig med 
kvalifisert ledsager. Dersom ledsageren er of
fentlig ansatt, vil vedkommende etter forskrif
tene ha krav på godtgjørelse etter statens re
gulativ. Som kvalifisert ledsager regnes leger, 
jordmødre, sykepleiere, hjelpepleiere, og an
net helsepersonell. Vi viser til mer utførlig 
oppregning i Rikstrygdeverkets rundskriv 
02-06 nr. 1 og 2 av 28. august 1980 s. 19. 

Den trygdede skal ikke betale noen egenan
del for ledsager, se forskriftenes § 2 nr. 3. Det 
innebærer at trygden refunderer ledsagers 
nødvendige reiseutgifter fullt ut, uten fradrag 
av egenandelen som i dag (1990) er på 30 kro
ner for hver reise. 
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I tillegg til godtgjørelse av ledsagerens 
reise- og oppholdsutgifter ytes det også ar
beidsgodtgjørelse etter nærmere retningslin
jer, se forskriftenes § 6 nr. 2. Er det påkrevet 
med kvalifisert ledsager, ytes det arbeidsgodt
gjørelse etter særskilt regulativ. Utføres ledsa
gelsen av en person trygdekontoret har inn
gått .avtale med, ytes det godtgjørelse med 
avtalt beløp. Dersom ledsagelsen utføres av 
nære pårørende eller andre, ytes godtgjørelse 
for dokumentert tapt arbeidsinntekt med opp 
til 45 kroner pr. time. Det ytes bare godtgjø
relse for opp til 8 timer pr. døgn. 

Den samlede godtgjørelsen for utgifter til 
ledsageren begrenses i alle tilfeller til hva bil
ligste forsvarlige ledsagelse ville ha kostet, se 
forskriftenes § 6 nr. 4. 

I forskriftenes § 6 nr. 3 presiseres det at 
godtgjørelsen kan utbetales til kommunen 
dersom ledsageren får oppgjør fra kommunen 
i henhold til retningslinjer. Arbeidsgodtgjø
relse ytes ikke til ansatte i hjemmesykepleien, 
se forskriftenes § 6 nr. 5. Forskriftene omtaler 
ikke andre offentlige ansatte helsepersonell. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Utvalget har formulert bestemmelsen som en 
rettighet for medlemmet. Dette er i samsvar 
med det prinsipp som stort sett er fulgt ellers 
i lovutkastet. 

Etter utkastets første ledd skal trygden 
dekke utgifter til nødvendig ledsager for et 
medlem. Det er presisert at det bare kan ytes 
stønad når medlemmet selv får sine reiseutgif
ter dekket etter lovens § 13-15. Det er videre 
presisert i utkastet at ledsager må være nød
vendig. Formuleringen i denne paragrafen 
omfatter også undersøkelse og behandling 
som gis av ansatte i kommunehelsetjenesten. 
Dette følger av henvisningen til utkastets § 
13-15 som omhandler reiser i forbindelse med 
behandlinger som dekkes etter ~apittel 13. I 
utkastets § 13-22, er det tatt inn en bestem0 

meise om fastlønnstilskott til kommuner for 
behandlingspersonell som er ansatt i kommu
nen. 

Utvalget antar at det er lite aktuelt med led
sager ved reise til helsestasjon. Men utkastet 
her omfatter likevel slike reiser, se henvisnin
gen til utkastets § 13-15. 

Utvalget har sløyfet bestemmelsen i gjeld
ende rett om refusjon til ledsager ved reise til 
familievernkontor. Utgifter til drift av familie
vernkontor dekkes i dag direkte over stats
budsjettet. Det antas at det er lite aktuelt med 
ledsager i slike tilfelle. Men dersom det skulle 
være nødvendig med ledsager er det naturlig 
at eventuelle utgifter også dekkes direkte over 
statsbudsjettet, sammen med utgiftene til dtif-

ten av familievernkontorene. Utvalget har fo, 
reslått tilsvarende prinsipp forsåvidt gjelder 
reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med 
behandling ved familievernkontor. Vi viser til 
merknadene til utkastets §§ 13-15 og 13-16. 

Utkastets andre ledd presiserer hvilke utgif
ter til ledsager det skal ytes stønad for. Det 
er nødvendige reise- og oppholdsutgifter samt 
tap i arbeidsinntekt. Vi viser nærmere til 
gjeldende rett foran. 

Utkastets tredje ledd er nytt, og lovfester 
adgangen til direkte oppgjør til ledsageren. 
Etter gjeldende praksis foretar trygdekonto
rene ofte direkte oppgjør med ledsageren. Det 
gjelder særlig når det er helsepersonell som 
er ledsagere. I andre tilfeller kan det imidler
tid være mest praktisk at medlemmet selv får 
utbetalt stønaden. Utvalget har derfor ikke 
foreslått en ordning med obligatorisk direkte 
oppgjør her, men bare åpnet adgang til å inngå 
avtale om direkte oppgjør der dette er prak
tisk. 

I utkastets fjerde ledd er departementet gitt 
hjemmel til å fastsette nærmere forskrifter om 
stønad til dekning av utgifter for ledsager, 
herunder bestemmelser om direkte oppgjør. 

utkastets § 13-18 Reiseutgifter for behand-
lingspersonell 

Trygden refunderer reiseutgifter for be
handlingspersonell som gir helsetjenester som 
går inn under dette kapitlet, se §§ 13-5 til 
13-11. Det er et vilkår at medlemmet ikke kan 
møte fram på det vanlige behandlingsstedet 
på grunn av sin helsetilstand. 

Departementet gir forskrifter om refusjon 
etter denne paragrafen, og kan herunder gi 
bestemmelser om fast skyssgodtgjørelse til be
handlingspersonell. 

Merknader 
En særskilt bestemmelse om skyssgodtgjø

relse til behandlere i de tilfellene den tryg
dede på grunn av sin helsetilstand . ikke kan 
møte fram på behandlingsstedet, er i dag å 
finne i folketrygdloven § 2-6 nr. 3 og i forskrif
ter om slik skyssgodtgjørelse, fastsatt av Sosi
aldepartementet den 22. august 1983. Dess
uten har Sosialdepartementet den 1. septem
ber 1988 med hjemmel i folketrygdloven§ 2-6 ' 
nr. 3 siste ledd fastsatt forskrifter om ambu
lant spesialisttjenester i Nord-Norge. 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-6 nr. 3 lyder: 

«Kan den trygdede på grunn av sin helsetil
stand ikke møte fram på behandlingsstedet, 
har den som foretar undersøkelse eller be
handling som nevnt i nr. 1, rett til skyssgodt
gjørelse. Det samme gjelder for leger ved rei-
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ser til og fra faste behandlingssteder (utekon
torer) i distriktene når denne tjenesten er or
ganisert av kommunen. Rett til skyssgodtgjø
relse ved hjemmebesøk har også helseperso
nell ansatt i hjernesykepleie, helsepersonell 
knyttet til helsestasjon og helsepersonell an
satt ved familievernkontor. Departementet 
fastsetter forskrifter om rett til skyssgodtgjø
relse. 

I særlige tilfelle ytes skyss- og oppholds
godtgjørelse til legespesialister og kjeveorto-

' peder ved reise til og fra faste behandlingsste
der i distriktene. Det er et vilkår at en slik 
ambulant spesialisttjeneste er organisert av 
fylkeskommunene. Departementet fastsetter 
nærmere forskrifter om rett til godtgjørelse 
etter paragrafen her og kan herunder be
stemme at ordningen skal begrenses tH spesia
lister fra bestemte områder og til distrikter der 
det er særlig behov for ambulant spesialisttje
neste.» 

Bestemmelsen gjelder den som skal foreta 
behandling som trygden yter stønad for samt 
leger som må foreta reiser til og fra faste be
handlingssteder i distriktene når deres tjenes
ter er organisert av kommunene. Rett til 
skyssgodtgjørelse etter folketrygdloven har 
også helsepersonell ansatt i hjemmesyke
pleien, helsepersonell knyttet til helsestasjon 
og helsepersonell ansatt ved familievernkon
tor. 

De generelle forskriftene om dekning av be
handleres reiseutgifter 

De generelle bestemmelsene om dekning 
av utgifter i de tilfeller en behandler må reise 
til sin pasient står i departementets forskrifter 
fastsatt den 22. august 1983, sist endret den 
20. desember 1985. Forskriftenes § 1 lyder: 

«Hvis den trygdede på grunn av sin helsetil
stand ikke kan møte fram på behandlingsste
det, har den som reiser for å foreta undersø
kelse eller behandling rett til skyssgodtgjø~ 
relse. · 

Godtgjørelsen beregnes etter «Regulativ for 
reiser innenlands for statens regning». 

Ved reise som familievernkontorets perso
nale foretar i forbindelse med miljøundersø
kelse i tilknytning til undersøkelse, behand
ling og rådgivning ved familievernkontor yter 
trygden goi:ltgjørelse for halvparten av utgif
tene beregnet i samsvar med statens reisere
gulativ dersom familievernkontorets medi
sinske leder skriftlig har attestert nødvendig
heten av reisen. 

. Skyssgodtgjørelse ytes dog bare hvis vei
lengden som må reises fra utgangspunktet og 
til den trygdede er minst en kilometer. Denne 
grense gJelder ikke ved øyeblikkelig hjelp . . 

Har den som foretar undersøkelsen eller 
behandlingen på grunn av særlige forhold 
hatt større nødvendige skyssutgifter, godtgjø
res utgiftene etter regning. 

Skyssgodtgjørelse ytes bare for billigste rei
semåte.» 

I følge forskriftenes § 1 tredje ledd ytes det 
bare skyssgodtgjørelse hvis veilengden som 

behandleren må reise er minst en km. Unntak 
gjelder for øyeblikkelig hjelp. 

Skyssgodtgjørelsen beregnes etter «Regula
tiv for reiser innenlands for statens regning». 
Ved reise som personale ved familievernkon
torer foretar, dekker trygden bare halvparten 
av utgiftene beregnet etter statens regulativ. 
Vi viser tH forskriftenes § 1 tredje ledd. 

Etter forskriftenes § 1 femte og sjette ledd 
kan reiseutgifter i særlige tilfeller dekkes etter 
regning. Billigste reisemåte skal da nyttes. Det 
er ikke nærmere utdypet verken i forskrifter 
eller rundskriv i hvilke tilfeller disse bestem- · 
melsene kan være aktuelle. 

Forskriftene har videre bestemmelser om 
at det skal ytes et fast skysstillegg fra trygden 
til behandlere i visse tilfeller. Forskriftenes § 
3 lyder slik: 

«Har den som foretar undersøkelse eller 
behandling i det vesentlige sin praksis i by 
eller innenfor tettbebyggelsen i bymessig be
bygde strøk, kan det i stedet for skyssgodtgjø
relse som nevnt i § 1, jfr. § 2, ytes et fast skyss
tillegg. Slikt fast skysstillegg kan bare bereg-
nes hvis befordringsmiddel er brukt. · 

Dersom vilkårene for å yte et fast skysstil
legg foreligger, avtaler den eller de som fore
tar undersøkelse og behandling og trygdekon
toret i distriktet størrelsen av og de nærmere 
vilkår for skysstillegget. Avtalen skal god
kjennes av Rikstrygdeverket. Skysstillegget 
godtgjøres i sin helhet av trygden. 

Det faste skysstillegg bortfaller hvis leiet 
befordringsmiddel (drosje) er nyttet og tryg
dekontoret har godtgjort utgiftene herved.» 

Særskilte forskrifter om dekning av reise- og 
oppholdsutgifter for behandlere ved ambu
lant spesialisttjeneste i Nord-Norge og også 
andre distrikter 

Departementet har gitt særskilte forskrifter 
for behandlere i Nord-Norge og visse andre 
steder den 1. september 1988. Forskriftenes § 
1 lyder: 

«l. I Finnmark Troms og Nordland fylkes
kommuner kan det i særlige tilfelle ytes 
reise- og oppholdsgodtgjørelse til legespe
sialist og kjeveortoped ved reise til .og fra 
faste behandlingssteder i distriktene (am
bulant spesialisttjeneste). 

Godtgjørelse kan bare ytes dersom den 
ambulante spesialisttjenesten er godkjent 
og organisert av fylkeskommunen. 

Godtgjørelse til ambulant spesialisttje
neste i Nord-Norge, ytes vanligvis kun til 
legespesialist og kjeveortoped bosatt i 
Nord-Norge eller Trøndelag. Dersom det 
er mangel på spesialister lier, kan Riks
trygdeverket godkjenne at det ytes godt
gjørelse til spesialister bosatt annet sted i 
Norge. 

Det er et vilkår for godtgjørelse fra fol
ketrygden at en ordning med ambulant 
spesialisttjeneste ikke skal medføre mer
utgifter for trygden i forhold til pasiente
nes alternative reiseutgifter til et fjernere 
land. 
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2. Departementet kan etter søknad i særlige 
tilfelle gi andre fylkeskommuner utenom 
Nord-Norge tilsvarende rett til refusjon for 
reise- og oppholdsutgifter fra folketrygden 
som nevnt under punkt I foran, der dette 
er hensiktsmessig. 

Godtgjørelse til ambulant spesialisttje
neste i fylkeskommuner utenom Nord
Norgeiytes kun til spesialister bosatt i den 
aktuel e fylkeskommunen.» 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene i lovens § 2-6 nr. 3 om 

skyssgodtgjørelse til behandlingspersonell gir 
behandlerne en selvstendig rett til godtgjørel
ser forutsatt at det er en person som er tryg
det som blir behandlet. Dette bryter med prin
sippet ellers i folketrygdloven om at det er 
den trygdede selv som skal være stønadsbe
rettiget. Utvalget har vurdert om bestemmel
sene om skyssgodtgjørelse til behandlingsper
sonell kunne tas inn i paragrafene som om
handler stønad til dekning av utgifter ved 
behandling hos helsepersonell. Da det er for
skjellige personer som er berettiget til stønad 
for selve behandlingen og reiseutgiftene, fin
ner utvalget det likevel mest hensiktsmessig 
å ha en egen bestemmelse om refusjon av rei
seutgifter for behandlingspersonell. 

Utvalget har nyttet betegnelsen refusjon her 
i stedet for stønad, da stønad ikke passer når 
det er behandlingspersonell som skal være 
berettiget til ytelsen. 

Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
Stønad etter utkastet her er begrenset til rei
ser som behandlere foretar til pasienter. 

I utkastets første ledd første punktum er 
personkretsen angitt som behandlingsperso
nell som gir helsetjenester som går inn under 
dette kapitlet. Utvalget har ikke funnet det 
. nødvendig å omtale ansatte i kommunehelse
tjenesten spesielt. Disse personer vil etter ut
valgets forslag omfattes av dette kapitlet. Vi 
viser til utkastets § 13-22 der utvalget har fore
slått en egen paragraf om fastlønnstilskott til 
fast ansatte leger og fysioterapeuter i kommu
nene. 

Utvalget har foreslått å sløyfe bestemmel
sene i gjeldende lov om dekning av reiseutgif
ter for helsepersonell knyttet til helsestasjon, 
til hjemmesykepleien og til familievernkon
tor. Utvalget mener det er naturlig at reiseut
giftene for helsepersonell som er knyttet til 
helsestasjon og hjemmesykepleien dekkes 
gjennom rammefinansieringen til kommu
nene, da driften av helsestasjon og hjemmesy
kepleien i sin helhet er kommunenes ansvar, 
og utgiftene dekkes ved rammetilskott. 

Trygdekontoret har dessuten ingen kontroll 
med reiseutgiftene for slikt helsepersonell. I 
praksis sender ikke de ansatte regning selv, 

men den enkelte kommune sender regning 
hvert kvartal etter kjørebok. Det øvrige helse
personell som omfattes av utkastet her, får 
stønad etter utkastets§§ 13-5 til 13-11 utbetalt 
direkte til seg (stykkprisrefusjon), slik at det 
er mulig for trygdekontoret å føre kontroll. 
Unntak gjelder for fastlønte leger i kommu
nene, som det utbetales fastlønnstilskottet til 
kommunen for. Utvalget forutsetter forøvrig 
at bevilgningene til kommunene økes tilsva
rende, når reiseutgiftene til behandlingsperso
nell som er knyttet til helsestasjon og hjem
mesykepleien tas ut av folketrygdloven og 
trygdebudsjettet. 

Utvalget mener videre at reiseutgifter for 
helsepersonell ved familievernkontorene bør 
dekkes direkte over statsbudsjettet, siden drif
ten av familievernkontorene nå finansieres 
over dette budsjettet. 

I utkastets første ledd andre punktum er det 
satt som vilkår for at behandler skal få dekket 
reiseutgiftene at medlemmet på grunn av sin 
helsetilstand ikke kan møte fram på behand
lingsstedet. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette forskrifter om refusjon 
etter denne paragrafen. Det forutsettes at for
skriftene blir i samsvar med gjeldende rett. 
Det kan blant annet gis forskrifter om fast 
skyssgodtgjørelse. 

Utkastets § 13-19 Spesielle institusjoner 
Trygden dekker de godkjente driftsutgiftene 

til enkelte institusjoner som ikke inngår i fyl
keskommunenes helseplaner. 

Departementet gir forskrifter om hvilke in
stitusjoner som skal omfattes av denne para
grafen, og om hvordan oppgjøret skal foretas. 

Merknader 
Bestemmelser om finansiering av visse god

kjente helseinstitusjoner som ikke omfattes 
av fylkeskommunenes helseplaner står i dag 
i folketrygdloven § 2-2 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 2-2 andre ledd lyder: 

«Godtgjørelse for opphold og behandling i 
godkjent helseinstitusjon etter lov om syke- ' 
hus m.v. som ikke går inn under bestemmel
sene i første ledd, ytes etter regler og takster 
som fastsettes av departementet. Godtgjørelse 
ytes for alle ukedager fra og med innleggelses
dagen.» 

Det går ikke klart fram av loven hva slags 
institusjoner det her dreier seg om. Et flertall 
av institusjonene er landsomfattende. Dette 
er bakgrunnen for at de ikke er med i fylkes
kommunenes helseplaner. I dag yter trygden 
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godtgjørelse etter nevnte bestemmelse for 
opphold i følgende institusjoner: 

- Beitostølen helsesportsenter i Oppland. 
Medisinsk rehabilitering av J?asienter med 
somatisk (herunder sansetap) og psykiske 
lidelser. 
Frambu helsesenter i Akershus. 
Kurs og informasjonssenter for pasienter 
med pårørende. Gjelder pasienter med 
sjeldne sykdommer. 
Hernes Institutt i Hedmark. 
Medisinsk rehabilitering av somatiske lidel
ser. Særlig folk fra landbruk og skogbruk. 
Institutt for blødere i Oslo. · 
Sentralt behandlings- og informasjonssted 
for pasienter med de alvorligste blødersyk
dommer. 

- Valnesfjord helsesportsenter i Nordland. 
Medisinsk rehabilitering. 

- HVPU-landsbystiftelsene: 
Vidaråsen, Hogganvik, Jøssåsen, Vallersund 
og Almgrenda fandsbyer. 

Samtlige av de ovennevnte institusjoner er 
privateide. 

Formelt sett fastsetter Sosialdepartementet 
trygdens dekning som en kurprissats for hver 
pasient. Men i praksis dekker trygden fullt ut 
driftsutgiftene etter godkjent budsjett. Kur
prissatsen framkommer ved at budsjettet divi
deres på antall dager, senger og forventet be
leggsprosent. Kurprisen er en løpende overfø
ring til institusjonene, som blir justert etter 
at regnskap foreligger. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Finansie

ring av opphold i nevnte institusjoner anses 
som en statlig finansieringsordning i likhet 
med finansieringen av opphold i andre helse
institusjoner som omfattes av sykehusloven 
og som inngår i fylkenes helseplaner. Utvalget 
har derfor ikke funnet det naturlig å formu
lere bestemmelsen som en rettighet for med
lemmene, i likhet med de fleste andre bestem
melsene i dette kapitlet. I stedet har utvalget 
foreslått at institusjonens eier blir berettiget 
til ytelsen. 

Utkastets første ledd presiserer at trygden 
dekker godkjente driftsutgifter til enkelte in
stitusjoner. Formuleringen er i samsvar med 
gjeldende praksis. Vi viser til framstillingen 
foran for så vidt gjelder fastsettingen av tryg
dens dekning. Det er videre presisert i lov
teksten at paragrafen bare gjelder institusjo
ner som ikke inngår i fylkeskommunenes hel
seplaner. Etter sykehusloven plikter fylkes~ 
kommunene å finansiere de helseinstitusjoner 
som inngår i helseplanene. Fylkeskommu
nene skal finansiere institusjonene med de 
statlige rammetilskottene. 

De institusjonene som ikke blir omfattet av 
fylkeskommunenes helseplaner, må sørge 'for 

finansiering selv. De kan da søke om å bli støt
tet av trygden i medhold av utkastets § 13-19. 
Utvalget har brukt betegnelsen «institusjoner» 
og ikke «helseinstitusjoner» som brukes i sy
kehusloven. Dette er fordi det i dag ytes til
skott til enkelte institusjoner etter folketrygd
loven § 2-2 andre ledd, til tross for at de ikke 
anses som helseinstitusjoner i sykehuslovens 

, forstand. Eksempler på slike institusjoner er 
Beitostølen helsesportsenter og Frambu hel
sesenter. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi nærmere forskrifter om hvilke 
institusjoner som skal omfattes av denne para
grafen, og om hvordan oppgjøret skal foretas. 

utkastets § 13-20 Private laboratorier og 
røntgeninstitutter 

Trygden dekker et medlems utgifter til 
a) prøver og undersøkelser ved private medi

sinske laboratorier som er godkjent etter 
sykehusloven før 1. juni 1987, 

b) radiologiske undersøkelser ved private 
røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter 
som er godkjent etter sykehusloven før 
1. juni 1987. 

Departementet kan . bestemme at trygden 
også skal dekke utgifter som et medlem har 
ved prøver, undersøkelser m.m. utført ved pri
vate laboratorier og røntgeninstitutter som er , 
godkjent etter 1. juni 1987. 

Godtgjørelsen for prøvene og undersøkel
sene utbetales til laboratoriets eller instituttets 
eier som direkte oppgjør fra trygden. Pasien
tens betalingsplikt reduseres tilsvarende. 

Når et medlem i et kalenderår har betalt 
godkjente egenandeler opp til egenandelstaket 
(se § 13-4), ytes det stønad med full dekning i 
resten av kalenderåret. 

Departementet gir forskrifter om godtgjø
relse etter denne paragrafen, herunder om 
direkte oppgjør og om adgang for trygden til 
å nekte direkte oppgjør. 

Merknader 
Bestemmelser om finansiering av undersø

kelser og prøver som foretas ved private labo
ratorier og røntgeninstitutter står i dag i folke
trygdloven§ 2-5 nr. 1 første ledd og i forskrif
ter om godtgjørelse av legehjelp hos privat
praktiserende lege (herunder private laborato
rier og private røntgeninstitutter), fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 15. mai 1987, i med
hold av folketrygdloven § 2-5 nr. 1 (Refusjons
tariffen) . Takstene for laboratorieundersøkel
ser og prøver står under bokstav F i forskrif
tene. Takstene for radiologiske undersøkelser 
står under bokstav G. (Det er fastsatt nye for
skrifter den 23. juni 1989.) 
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Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 2-5 nr. 1 første ledd ly

der: 

«Utgifter til legehjelp, herunder undersø
kelse og behandlmg ved medisinsk laborato
rium eller røntgeninstitutt, godtgjøres etter 
forskrifter som fastsettes av Kongen. Det er 
et vilkår for godtgjørelse av utgifter til labora
torie- og røntgenundersøkelse og behandling, 
at laboratoriet_ el~er instituttet er godkjent et
ter lov av 19. JUm 1969 nr. 57 om sykehus § 3 
før 1. juni 1987. Departepartementet kan be
stemme at det også skal godtgjøres for under
søkelse og behandling ved laboratorium eller 
institutt som har fått slik godkjenning etter 
1. juni 1987.» 

For at laboratorier og røntgeninstitutter kan 
kreve inn takstene, må virksomheten være 
godkjent etter sykehusloven, og derved 
komme inn under fylkeskommunens helse
planer. Dessuten kreves det en særskilt god
kjenning av Sosialdepartementet for at det 
skal kunne gis refusjon fra trygden ved be
handling i institusjoner som er godkjent etter 
1. juni 1987. 

Takstene for laboratorieundersøkelser og 
prøver er i forskriftene delt inn i tre grupper. 
Gruppe 1 gjelder fylkeskommunens godtgjø
relse. Gruppe 2 og 3 gjelder folketrygdens re
fusjon. 

I forbindelse med innføringen av det nye 
rammefinansieringssystemet til fylkeskom
munene fra 1. april 1984, ble trygdens stønads
satser redusert. Det var imidlertid en forutset
ning at de medisinske laboratoriene totalt sett 
skulle få samme dekning som tidligere. Men 
en del av refusjonen ble nå dekket av fylkes
kommunen. Summen av takstene i gruppe 1 
og 2 i forskriftene svarer således til den tidli
gere ytelsen fra folketrygden. 

Gjennom forhandlingene mellom staten og 
Den norske lægeforening ble det bestemt at 
privatpraktiserende leger som utfører labora
torieundersøkelser og prøver på egne pasien
ter, likevel skal få noe høyere stønad fra tryg
den enn det beløp som går fram av takst
gruppe 2. Det ble derfor innført en takst i 
gruppe 3 som disse leger får i tillegg til taks
ten i gruppe 2. 

Etter dette kan private medisinske laborato
rier som var i drift pr. 1. april 1984 både kreve 
inn takst 1 fra fylkeskommunen og takst 2 fra 
folketrygden. Laboratorier som er godkjent 
etablert mellom 1. april 1984 og 1. juni 1987 
kan imidlertid bare kreve inn takst 2 fra folke
trygden. Det samme gjelder laboratorier som 
er godkjent etter 1. juni 1987 dersom Sosialde
partementet har fattet vedtak om det. Privat
praktiserende leger som foretar undersøkelser 
eller prøver på egne pasienter kan både kreve 
inn takstene i gruppe 2 og 3 fra trygden. 

Takstene som omtales under bokstav G i 
forskriftene er bare inndelt i to grupper. 
Takstgruppe 1 gjelder stønad fra fylkeskom
munen og takstgruppe 2 er trygdens refusjon. 

Private røntgeninstitutter som var i drift pr. 
1. april 1984 kan kreve både takstene i gruppe 
1 og 2. Røntgeninstitutter som er godkjent 
etablert etter 1. april 1984, men før 1. juni 
1987 kan kreve taksten i kolonne 2. Det 
samme gjelder røntgeninstitutter som er god
kjent senere dersom Sosialdepartementet har 
fattet vedtak om det . . I tillegg til takstene kan 
det ved røntgenundersøkelse også kreves en 
egenandel fra pasienten som for tiden er på 
60 kroner. Vi viser til merknadene under bok
stav «G. Radiologi» i ovennevnte forskrifter. 

Prøver og undersøkelser som er nevnt i 
Normaltariffen, er tradisjonelt blitt definert 
som legehjelp, og går inn under bestemmel
sene om refusjon ved legehjelp. Leger har en 
ordning med direkte oppgjør fra trygden, se 
legeforskriftenes § 2 nr. 2. Etter gjeldende 
praksis får imidlertid medisinske laboratorier 
og røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter 
som er godkjent etter sykehusloven også di
rekte oppgjør fra trygden. Denne ordningen 
er ikke nevnt i forskriftene i dag. Det er ifølge 
praksis ikke nødvendig med en egen godkjen
ning fra trygden for å få slik refusjon. 

Utvalgets forslag 
Siden det i dag er en egen ordning med di

rekte oppgjør til private laboratorier og rønt
geninstitutter i tillegg til den direkte oppgjørs
ordningen som gjelder for privatpraktiserende 
leger, har utvalget funnet det hensiktsmessig 
med en egen paragraf om trygdens finansie
ring av prøver og undersøkelser utført ved 
disse institusjoner. De prøver som blir tatt av 
privatpraktiserende leger på egne pasienter 
omfattes av den vanlige bestemmelsen om 
stønad til legehjelp i utkastets § 13-5. 

Utkastets§ 13-20 første ledd bokstav a presi
serer at trygden dekker et ,medlems utgifter 
til undersøkelser og prøver som foretas ved 
private medisinske laboratorier. 

Utkastets første ledd bokstav b omhandler 
dekning av utgifter til radiologiske undersø
kelser ved private røntgenavdelinger eller , 
røntgeninstitutter. 

Utvalget har videre presisert at bestemmel
sen .bare gjelder private institusjoner. Offent
lige medisinske laboratorier og røntgeninsti
tutter omtales i dag i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 15. mai 1987 med 
hjemmel i folketrygdloven §§ 2-2 tredje ledd 
og 2-5 nr. 1. Disse forskriftene gjelder godtgjø
relse for utgifter til legehjelp som utføres poli
klinisk ved helseinstitusjoner på fylkeskom
munal eller kommunal helseplan og ved stat-
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lige helseinstitusjoner, og omfattes av utkas
tets § 13-21 om helsetjenester ved poliklinik
ker. 

Utvalget har presisert at de nevnte institu
sjonene må være godkjent. Kravet om god
kjenning refererer seg til godkjenning etter 
~ykehusloven. Det er et vilkår at institusjo
nene er godkjent før 1. juni 1987. 

Utkastets andre ledd inneholder en særbe
stemmelse for laboratorier og institutter som 
er godkjent etter 1. juni 1987. 

Utkastets tredje ledd har en bestemmelse 
om obligatorisk direkte oppgjør, og er i sam
svar med gjeldende rett. Utvalget har foreslått 
en tilsvarende bestemmelse i utkastets § 13-5 
om legehjelp. 

I utkastets fjerde ledd har utvalget tatt inn 
en bestemmelse om hva som skjer når med
lemmet har nådd egenandelstaket. Bestem
melsen svarer til den som er tatt inn i de andre 
paragrafene der pasientens egenbetaling god
kjennes som egenandel. Det er bare egenande
len på 60 kroner ved røntgenundersøkelser 
som anses som godkjent egenandel i forhold 
til egenandelstaket. Eventuell annen egenbe
taling for prøver og undersøkelser etter denne 
paragrafen omfattes ikke. I utkastets § 13-4 
andre ledd er det listet opp hvilke behandlin
ger m.v. som omfattes av egenandelsordnin
gen. Henvisningen til denne paragrafen skulle 
derfor være tilstrekkelig til å indikere at det 
bare er egenandelen ved røntgenundersøkelse 
i utkastets § 13-20 som omfattes av egenan
delstaket. 

Utkastets femte ledd gir departementet 
hjemmel til å gi forskrifter. I dag fastsetter en 
forskrifter om stønad ved legehjelp og under
søkelser m.v. ved laboratorier og røntgeninsti
tutter samlet, etter forhandlinger mellom sta
ten og Den norske lægeforening. Selv om ut
valget foreslår en særskilt lovbestemmelse om 
stønad for utgifter ved laboratorieprøver m.v. 
i tillegg til bestemmelsen om stønad ved lege
hjelp, kan det også i framtiden være mest 
praktisk at forskriftene på området fastsettes 
samlet. Meget taler imidlertid for egne for
skrifter. Det er ikke alltid leger som eier slike 
laboratorier. Ofte er det bioingeniører som eier 
laboratoriene. 

Som nevnt innledningsvis har private labo
ratorier og røntgeninstitutter i praksis obliga
torisk direkte oppgjør når de er godkjent etter 
sykehusloven. Utvalget mener det kan være 
behov for hjemmel til å nekte direkte oppgjør 
i enkelte tilfeller dersom ordningen ikke fun
gerer tilfredsstillende. Utvalget har derfor fo-

. reslått en setning om dette i utkastets femte 
ledd siste punktum. Den svarer til det som er 
foreslått for leger og andre behandlingsperso
nell med obligatorisk direkte oppgjør. 

Utkastets§ 13-21 Helsetjenester ved polikli
nikker 

Det ytes stønad etter denne paragrafen når 
helsetjenester gis ved en poliklinikk som er 
knyttet til en godkjent helseinstitusjon. Det er 
et vilkår at helsetjenestene etter sin art faller 
inn under dette kapitlet. 

Stønaden utbetales til institusjonens eier 
som direkte oppgjør fra trygden. Pasientens 
betalingsplikt reduseres tilsvarende. 

Departementet gir forskrifter om godtgjø
relse etter denne paragrafen. 

Merknader 
Bestemmelsen om finansiering av behand

ling ved poliklinikk for så vidt gjelder lege
hjelp står i folketrygdloven § 2-2 tredje ledd 
samt i forskrifter fastsatt ved kongelig resolu
sjon den 15. mai 1987 med hjemmel i § 2-5 
nr. 1, jf. § 2-2 tredje ledd. I § 9 andre ledd i 
forskriftene om godtgjørelse av utgifter til fy
sikalsk behandling. av 21. juni 1987 er det en 
bestemmelse om direkte oppgjør ved fysi
kalsk behandling i poliklinikk. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 2-2 tredje ledd lyder: 

«Ved poliklinisk behandling ved godkjent 
helseinstitusjon ytes godtgjørelse etter for
skriftene fastsatt i medhold av § 2-5 med 
mindre utgiftene godtgjøres etter bestemmel
sene i første ledd.» 

Etter folketrygdloven § 2-2 tredje ledd skal 
det ved poliklinisk behandling i en godkjent 
helseinstitusjon ytes godtgjørelse etter for
skriftene fastsatt i medhold av § 2-5 med 
mindre utgiftene godtgjøres etter § 2-2 første 

• ledd. Det vil si at det skal ytes stønad etter 
de refusjonssatsene som er fastsatt i medhold 
av lovens§ 2-5 for behandling hos de forskjel
lige behandlingspersonell, dersom utgiftene 
ikke dekkes via rammefinansieringsordnin
gen for fylkeshelsetjenesten. 

Poliklinisk behandling skulle altså egentlig 
finansieres etter de samme regler som gjelder 
ved behandling hos privatpraktiserende lege, 
psykolog og fysioterapeut m.v. Det er imidler
tid fastsatt egne forskrifter om stønad ved 
poliklinisk behandling når det gjelder legebe
handling inklusive laboratorieundersøkelser 
og røntgenfotografering. 

Forskriftenes §§ 1 og 2 lyder slik: 

. . § 1. 
«Godtgjørelse av utgifter til legehjelp ytes 

dersom Iege er søkt for sykdom eller mistanke 
om sykdom, for legemsfeil, for veiledning i 
familieplanlegging, ved svangerskap og ved 
nedkomst. 
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§ 2. 
1. Utgifter til legehjelp godtgjøres av trygden 

etter takster som er fastsatt i kapittel Il. 
Godtgjørelsen ytes etter de takster som 
gjelder på behandlingstiden. 

2. Godtgjørelse fra trygden utbetales direkte 
til helseinstitusjon. Helseinstitusjonen kan 
ikke kreve den trygdede for den del av le
gehonoraret som trygden godtgjør. 

3. Med Rikstrygdeverkets samtykke kan tryg
dekontoret inngå avtale med helseinstitu
sjon om godtgjørelse for legehjelp for de 
trygdede innenfor et bestemt område/ 
distrikt eller for en bestemt gruppe. 

Godtgjørelse som nevnt i punkt 1, faller 
da bort. De nærmere regler for gjen
nomføring av ordningen fastsettes av tryg
dekontoret med Rikstrygdeverkets god
kjenning.» 

Etter forskriftenes § 2 skal godtgjørelsene 
betales direkte til helseinstitusjonene. Med 
denne formulering skal forstås institusjonens 
eier. Dette er et annet prinsipp enn det som 
gjelder ved behandling hos privatpraktiser
ende lege. Det inngås ikke avtaler om direkte 
oppgjør med den enkelte behandler. Behand
lere ved en poliklinikk er fast ansatt hos insti
tusjonens eier. Godtgjørelsene kan med hjem
mel i § 2 utbetales direkte til eieren, uten at 
det foreligger noen avtale. 

Poliklinisk behandling er omfattet av egen
andelsordningen. Dette går indirekte fram av 
forskriftenes § 3. 

Folketrygdloven § 2-2 tredje · ledd nevner 
ikke hvilke polikliniske behandlinger det 
dreier seg om. Her er det en generell henvis
ning til lovens § 2-5 som gjelder alt behand
lingspersonell. Men i praksis er det mest aktu
elt med poliklinisk behandling når det gjelder 
legebehandling, psykologbehandling og fysi
kalsk behandling. De særskilte forskriftene 
om poliklinisk behandling gjelder bare lege
behandling, se forskriftenes § 1. Som nevnt 
foran er det dessuten fastsatt forskrifter om 
direkte oppgjør ved fysikalsk behandling ved 
poliklinikk, se forskriftenes § 9 andre ledd 
som gir Rikstrygdeverket adgang til å inngå 
avtale med en helseinstitusjon om en særskilt 
oppgjørsordning for fysikalsk behandling som 
utføres ved fysikalske institutt som er under
lagt en helseinstitusjon. I de øvrige forskrif
tene som gjelder behandlingspersonell er. det 
ikke nevnt noe om poliklinisk behandling. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Utvalget 

har funnet det mest hensiktsmessig å formu
lere bestemmelsen slik at det er medlemmet 
som er stønadsberettiget, og med en direkte 
oppgjørsordning til institusjonens eier. 

Etter utkastets første ledd skal trygden 
dekke utgiftene til helsetjenester ved polikli
nikk som er knyttet til godkjente helseinstitu-

sjoner. Det er presisert at dette bare gjelder 
helsetjenester som ville blitt dekket av tryg
den dersom de var blitt gitt av privatpraktiser
ende helsepersonell. De mest aktuelle polikli
niske behandlinger er behandling hos lege, 
psykolog og fysioterapeut. Det foretas også 
laboratorieprøver og røntgenfotografering ved 
polikklinikker. Da det også kan bli aktuelt å 
knytte annet behandlingspersonell til polikli
nikkene, har utvalget funnet det mest hen
siktsmessig å unngå å nevne i lovteksten 
hvilke former for behandling m.v. det skal 
ytes godtgjørelse for. Det er videre presisert i 
utkastets første ledd at det er et vilkår at poli
klinikken er knyttet til en godkjent helseinsti
tusjon. Det er altså tilstrekkelig at institusjo
nen er godkjent etter sykehusloven. Det kan 
dreie seg både om kommunale, fylkeskommu
nale og statlige helseinstitusjoner. Etter ordly
den vil frittstående poliklinikker således ikke 
omfattes av bestemmelsen. Det vil si polikli
nikker som ikke er knyttet til en godkjent 
helseinstitusjon. 

Utkastets andre ledd gjelder direkte oppgjør 
til helseinstitusjonenes · eiere, og svarer til § 2 
nr. 2 i forskriftene om legehjelp som utføres 
poliklinisk, samt § 9 andre ledd i forskriftene 
om fysikalsk behandling. Det er i dag ingen 
tilsvarende bestemmelse i forskriftene for 
psykolog, kiropraktor eller logoped. Utvalget 
mener det bør gjelde samme prinsipp ved 
eventuell poliklinisk behandling når det gjel
der dette behandlingspersonellet. Vi foreslår 

· derfor en generell regel om direkte oppgjør 
ved poliklinisk behandling. 

I utkastets andre ledd andre punktum har 
vi presisert at pasientens betalingsplikt skal 
reduseres med et beløp som svarer til godtgjø
relsen fra trygden. 

I utkastets tredje ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
hvilke behandlinger m .v . som det skal ytes 
godtgjørelse for og hvilke refusjonssatser som 
skal nyttes. 

utkastets § 13-22 Fastlønnstilskott 
Trygden yter fastlønnstilskott som delvis 

skal dekke kommunens utgifter tilfast ansatte , 
leger og fysioterapeuter. 

Fastlønnstilskott ytes i stedet for stønad et
ter§§ 13-5 og 13-8, og utbetales til kommunen., 

Av medlemmer i trygden kan kommunen 
kreve den godkjente egenandelen. Når et med
lem i et kalenderår har betalt godkjente egen
andeler opp til egenandelstaket (se § 13-4), 
kan kommunen likevel ikke kreve ham e.ller 
henne for egenandel i resten av kalenderåret. 

Departementet gir forskrifter om fastlønns
tilskott. 
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Merknader 
Bestemmelsen er ny. Den omhandler fast

lønnstilskott som ytes til kommunene til del
vis dekning av utgiftene til fastlønnsstillinger 
for leger og fysioterapeuter. 

Gjeldende rett 
Fastlønnstilskottet ytes i stedet for stykk-

, prisrefusjon etterfolketrygdloven§ 2-5 til pri
vatpraktiserende leger og fysioterapeuter. Til
skottet beregnes etter antall leger og fysiotera
peuter som er knyttet til kommunen. 

Ordningen med fastlønnstilskott går fram 
av forskrifter fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 13. januar 1984. Det finnes i dag ingen 
bestemmelser om fastlønnstilskottet i folke
trygdloven eller loven om helsetjenesten i 
kommunene. Forskriftene heter «Forskrift om 
fastsetting og utbetaling av folketrygdens til
skott til delvis dekning av kommunenes utgif
ter til helsetjenesten» og omhandler både ram
metilskottsordningen og ordningen med fast
lønnstilskott. 

Forskriftene er gitt med hjemmel i § 5-2 i 
loven om helsetjenesten i kommunene. Denne 
paragrafen inneholder imidlertid ingen · be
stemmelser om fastlønnstilskott. Paragrafen 
omhandler rammetilskottsordningen. Videre 
er det i§ 5-2 fjerde ledd en fullmakt for Kon
gen til å fastsette forskrifter om stykksprisre
fusjon til privatpraktiserende helsepersonell 
innen helsetjenesten i kommunen. Forskrifter 
om stykkprisrefusjon kan imidlertid også fast
settes med hjemmel i folketrygdloven § 2-5. 
Fullmaktsbestemmelsene i de to lovene angir 
forskjellig kompetansenivå for fastsetting av 
forskrifter. Etter folketrygdloven er det bare 
forskriftene om legehjelp som skal fastsettes 
av Kongen, mens forskriftene vedrørende de 
øvrige behandlingspersonell som er nevnt i 
folketrygdloven§ 2-5, skal fastsettes av Sosial
departementet . . Folketrygdloven § 2-5 inne
holder imidlertid en hjemmel til å fastsette 
forskrifter vedrørende behandlingspersonell 
som både omfattes av sykehusloven og loven 
om helsetjenesten i kommunene. Det er dess
uten forskjellige rettighetshavere etter de to 
lovene. Folketrygdlovens fullmaktsbestem
melse er formulert slik at loven gir rettigheter 
for de trygdede, mens kommunehelsetjeneste
lovens bestemmelse tyder på at det dreier seg 
om rettigheter for behandlingspersonell. 

Bestemmelsen i § 5-2 fjerde ledd i loven om 
helsetjenesten i kommunene må etter utval
gets mening anses som en henvisningsbe
stemmelse og ikke som en selvstendig hjem
mel til å fastsette forskrifter om stykkprisrefu
sjon etter folketrygdloven § 2-5. Utvalget kan 
ikke se at bestemmelsen i helsetjenesteloven 
§ 5-2 fjerde ledd gir hjemmel til å fastsette 

forskrifter om fastlønnstilskott til kommu
nene for kommuneansatte leger og fysiotera
peuter. Utvalget er klar over at slike tilskott 
ikke trenger hjemmel i lov. Men utvalget har 
lagt til grunn at alle ytelser som skal finansie
res av folketrygdens midler bør omtales i fol
ketrygdloven. 

Ovennevnte forskrifter om fastsetting og 
utbetaling av folketrygdens tilskott til delvis 
dekning av kommunenes utgifter til helsetje
neste har tre paragrafer som omhandler fast-
lønnstilskottet. · 

Etter forskriftenes § 3 yter folketrygden et 
tilskott til kommunene for fastlønnsstillinger 
for leger og fysioterapeuter. Tilskottet ytes i 
stedet for godtgjørelse (refusjon) fra trygden 
ved legehjelp og fysikalsk behandling, jf. for
skrifter fastsatt med hjemmel i folketrygdlo
ven § 2-5 nr. 1 og § 2-5 nr. 2a. 

Fastlønnstilskottet skal også dekke tilfeller 
der trygden yter full godtgjørelse. Det vil si 
at fastlønnstilskottet dekker de tilfeller det 
ytes full godtgjørelse på grunn av at det dreier 
seg om en yrkesskade, at den trygdede har 
visse sykdommer eller at det er tale om sær
skilte pasientgrupper. I merknadene til utkas
tets § 13-5 om legehjelp og § 13-8 om fysikalsk 
behandling er det gjort nærmere rede for de 
tilfeller der det skal ytes full · godtgjørelse. 
Fastlønnstilskottet dekker ikke de tilfeller 
trygden yter full godtgjørelse fordi pasienten 
har nådd egenandelstaket. 

I Sosialdepartementets rundskriv 1°34/84 til 
landets kommuner punkt 3.2 er forholdet til 
egenandelsordningen omtalt. Det heter her at 
pasienter som har frikort ikke skal avkreves 
egenandel. Kommunene kan sende regning til 
trygdekontoret for slike tapte egenandeler 
som omfattes av egenandelsordningen. 

Fastlønnstilskottene utbetales av Rikstryg
deverket. Krav om tilskott fremmes gjennom 
fylkeslegen. Det er denne som etter forskrifte
nes § 3 har myndighet til å godkjenne om slikt 
tilskott skal ytes og størrelsen av et eventuelt 
tilskott. 

Utvalget vil peke på at ordningen med fast
lønnstilskott til kommunene bygger på et an
net oppgjørssystem enn det som gjelder ved 
poliklinisk behandling etter utkastets § 13-21. 
Fastlønnstilskottet ytes på bakgrunn av det 
antall fastlønnsstillinger som er i kommunen, 
mens godtgjørelse ved poliklinisk behandling 
er en ordinær stykkprisrefusjon. 

Utvalgets forslag 
Forslaget er formulert i samsvar med gjeld

ende rett. 
Utkastets første ledd gir hjemmel til å yte 

fastlønnstilskott til kommunene. Tilskottet 
skal ytes til den enkelte kommune. Det går 
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fram av forslaget at tilskottet delvis skal 
dekke kommunenes utgifter til fast ansatte 
leger og fysioterapeuter. 

Etter utkastets andre ledd første punktum 
skal fastlønnstilskottet ytes i stedet for stønad 
etter §§ 13-5 og 13-8. 

Utkastets andre ledd andre punktum presi
serer at fastlønnstilskottet utbetales til kom
munen. 

I utkastets tredje ledd første punktum har 
utvalget presisert at kommunen bare kan 
kreve den godkjente egenandel dersom pasi
enten er medlem i trygden. Det følger antite
tisk av denne formulering at det kan kreves 
et høyere beløp enn den godkjente egenande
len dersom pasienten ikke er medlem i tryg
den. 

Utkastets tredje ledd andre punktum gjel
der de tilfellene egenandelstaket er nådd. Ut
valget har foreslått at kommunen ikke skal 
kunne kreve den godkjente egenandelen når 
egenandelstaket er nådd. Dette innebærer at 
medlemmet da har rett til gratis behandling. 
Utvalget vil peke på at den ordningen som 
praktiseres i dag som går ut på at kommunen 
kan få refundert fra trygden beløp tilsvarende 
den godkjente egenandelen er komplisert. 
Denne ordning vil dessuten være vanskelig å 
lovfeste av lovtekniske grunner. Utvalget 
mener det vil være mest hensiktsmessig at 
myndighetene tar hensyn til at kommunene 
skal få kompensasjon for manglende betaling 
av egenandeler ved fastsettingen av fastlønns
tilskottet på samme måte som egenandelA.ne 
ved yrkesskader, kjønnssykdommer m.v. 

I utkastets fjerde ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
fastlønnstilskottet. 

utkastets § 13-23 Tilskott til arbeidsreiser 
Det kan ytes reisetilskott i stedet for syke

penger etter kapittel 4 dersom et medlem mid
lertidig ikke kan reise på sin vanlige måte til 
og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller 
skade. Reisetilskottet skal dekke nødvendige 
ekstra transportutgifter. 

Reisetilskottet ytes tidligst fra og med 
15. dag etter at arbeidsuførheten oppstod. 

Reisetilskottet begrenses til det beløp med
lemmet ville ha fått utbetalt i sykepenger for 
samme tidsrom. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven § 

3-1 nr. 2. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-1 nr. 2 lyder: 
«I stedet for sykepenger kan det ytes reise

tilskott til dekning av nødvendige ekstra 

transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Slikt 
reisetilskott kan ytes når den trygdede på 
grunn av sykdom eller skade i støtte- og beve
gelsesorganene midlertidig ikke kan nytte sin 
vanlige reisemåte. 

Reisetilskott betales tidligst fra og med 15. 
dag .etter arbeidsuførhetens inntreden, jfr. § 
3-12 nr 1. 

Reisetilskottet begrenses til det beløp den 
trygdede ville ha fått utbetalt i sykepenger for 
samme tidsrom.» 

Hensikten med å yte reisetilskott i stedet for 
sykepenger er å hjelpe personer som kan ut
føre sitt daglige arbeid, men som på grunn av 
sykdom eller skade ikke kan reise til og fra 
arbeidsstedet på ordinær måte. 

Etter bestemmelsen kan det i stedet for sy
kepenger ytes et tilskott til dekning av ekstra 
reiseutgifter. Reisetilskottet er et alternativ til 
sykepengene. Det kan derfor bare gis til perso
ner som fyller vilkårene for rett til sykepen
ger. En person kan for eksempel ikke gis rei
setilskott etter bestemmelsen i § 3-1 nr. 2 der
som han eller hun har vært så lenge arbeidsu
før at retten til sykepenger etter lovens § 3-12 
A er brukt opp. 

Reisetilskottet ytes bare til trygdede som er 
midlertidig bevegelseshemmet på grunn av 
sykdom eller skade i støtte- og bevegelsesor
ganene. Det er ikke adgang til å yte reisetil
skott når arbeidsuførheten skyldes sykdom 
eller skade i andre organer. 

For at det skal kunne gis reisetilskott må 
sykdommen eller skaden være midlertidig. 
Noen annen tidsbegrensning er ikke angitt. 
Etter praksis medregnes ikke tidsrom med 
reisetilskott i sykepengeperiodens lengde. 
Begrensningen på · 250 sykepengedager i lo
vens § 3-12 A første ledd gjelder således ikke 
for reisetilskottet. 

Reisetilskottet skal dekke ekstra transport
utgifter dersom de anses som nødvendige. Til
skottet blir altså maksimalt totale reiseutgifter 
minus de reiseutgiftene vedkommende nor
malt ville hatt. Maksimalt reisetilskott kan li
kevel ikke være høyere enn fulle sykepenger. 

Reisetilskottet utbetales først fra 15. dag et
ter at arbeidsuførheten er inntrådt. Dette gjel
der også for selvstendig næringsdrivende og 
oppdragstakere som har tegnet frivillig til-, 
leggstrygd med rett til sykepenger fra første 
dag. 

Trygdekontoret avgjør om det skal ytes re,i
setilskott i stedet for sykepenger. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd gjelder når reisetilskott 

kan gis i stedet for sykepenger. Med ett unn
tak svarer forslaget til lovens § 3-1 nr. 2 første 
ledd. Etter denne bestemmelsen kan det ytes 
reisetilskott bare når arbeidsuførheten skyldes 
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sykdom eller skade i støtte- og bevegelsesor
ganene. Etter utvalgets mening er det ikke 
nødvendig å ha denne begrensningen i lov
teksten, da utkastets § 13-23 er en «kan
bestemmelse». Forslaget gir mulighet til å 
følge dagens praksis, og dessuten ser vi ikke 
bort fra at det kan være aktuelt å gi reisetil
skott i andre tilfeller enn de som gjeldende lov 
gir hjemmel for. 
' Etter utkastets andre ledd ytes reisetilskot
tet tidligst fra 15. dag etter at arbeidsuførheten 
oppstod. Forslaget svarer til folketrygdloven 
§ 3-1 nr. 2 andre ledd. 

Utkastets tredje ledd begrenser reisetilskot
tet til samme beløp som medlemmet ville fått 
utbetalt i sykepenger for samme tidsrom. For
slaget svarer til folketrygdloven § 3-1 nr. 2 
tredje ledd. 

utkastets § 13-24 Bidrag 
Trygden kan yte bidrag til dekning av utgif

ter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers 
dekkes etter denne loven. 

Departementet gir forskrifter om hvilke ut
gifter det kan ytes bidrag til, og om bidrage
nes størrelse. 

Merknader 
Bestemmelsen om bidrag står i dag i folke

trygdloven §. 2-13. 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-13 lyder: 

«Det kan ytes bidrag til formåt som står i 
samband med sykebehandling, til tannbe
handling og til proteser og liknende som ikke 
dekkes etter § 2-5 nr. 3 bokstav d. 

Kongen fastsetter nærmere regler for ytel
ser etter denne paragraf.» 

Folketrygdloven§ 2-13 er en skjønnsmessig 
bestemmelse om bidrag. Etter denne paragra
fen kan det ytes bidrag til formål som står i 
samband med sykebehandling, til tannbe
handling og til proteser og støttebandasjer 
som ikke dekkes av lovens § 2-5 nr. 3 bokstav 
d. Kongen er gitt fullmakt til å fastsette nær
mere bestemmelser om bidrag. Det er fastsatt 
slike forskrifter ved kongelig resolusjon den 
1. februar 1985. Rikstrygdeverket har også gitt 
spesielle retningslinjer om opphold i rekonva
lesenthjem og kurbad, datert 12. mars 1985. 
Videre har Rikstrygdeverket gitt generelle 
retningslinjer i rundskriv 02-13 nr. 1 første 
ledd av 23. april 1979 og rundskriv 02-13 av 
28. mars 1989. 

Prinsippet i lovens§ 2-13 er at det i utgangs
punktet kan ytes bidrag til tiltak som ikke 
dekkes etter andre bestemmelser i folketrygd
loven eller etter annen lovgivning, f.eks. i 
henhold til bilansvarsloven, tannhelsetjenes-

teloven eller grunnskoleloven. Det ytes heller 
ikke bidrag dersom utgiftene dekkes etter en 
forsikringsavtale, se Rikstrygdeverkets rund
skriv til § 2-13 (3/89) side 7. Men det kan ytes 
bidrag etter folketrygdloven § 2-13 selv om 
lov om sosial omsorg ellers ville gitt rett til 
stønad. Dette er fordi lov om sosial omsorg 
skal være subsidiær i forhold til folketrygdlo
ven og andre lover. 

Folketrygdloven § 2-13 er en «kan-bestem
melse» som hjemler fritt skjønn. Det inne
bærer at den ikke direkte hjemler rettigheter, 
men at bidrag kan ytes etter en hensiktsmes
sighetsvurdering. Forvaltningens frie skjønn 
begrenses imidlertid av de ulovfestede forvalt
ningsrettslige prinsipper om myndighetsmis
bruk. Trygdeetaten kan altså ikke ta utenfor
liggende hensyn, gjøre fo_rskjellsbehandling 
eller treffe grovt urimelige vedtak. 

Som nevnt ovenfor er det fastsatt forskrifter 
om bidrag ved kongelig resolusjon den 1. feb
ruar 1985. 

Etter forskriftenes § 1 er det nevnt noen 
formål som det kan ytes bidrag til, men opp
regningen er ikke uttømmende. Bidrag kan 
blant annet ytes til: 
- opphold i rekonvalesenthjem og kurbad, 
- tannbehandling, 
- medisiner. 

Etter forskriftenes § 2 skal Rikstrygdeverket 
gi nærmere retningslinjer om bidrag etter § 
2-13. I medhold av denne bestemmelsen har 
Rikstrygdeverket den 12. mars 1985 gitt to 
sett med forskrifter om henholdsvis opphold 
i rekonvalesenthjem og kurbad. Videre har 
Rikstrygdeverket fastsatt generelle retnings
linjer for bidrag. Disse er omtalt i Rikstrygde
verkets rundskriv. 

I forskriftenes § 3 er det gitt meget spesielle 
regler om vedtaksmyndighet i § 2-13 saker. 
Det sies her at vedtak skal treffes av trygde
kontoret, men at det må godkjennes av Riks
trygdeverket for å være gyldig. Rikstrygde
verket er gitt fullmakt til å bestemme at ved
tak vedrørende visse formål ikke trenger slik 
godkjenning. I praksis brukes betegnelsen for
håndsgodkjente vedtak. 

Det kan ytes bidrag til følgende formål etter 
vedtak av trygdekontoret, (såkalte forhånds
godkjente bidrag): 

- Acnebehandling hos kosmetolog 
Blodtrykksapparat og stetoskop 
Briller o.l. til barn under 15 år 

- Båretransport 
Materiell til hjemmebehandling av pasien
ter med cystisk fibrose ( cystisk pancreas fi
brose, mucovicidose) 

- Fysikalsk behandling under midlertidig 
opphold i utlandet 

- Hjemreiseutgifter ved sykdom eller skade 
som oppstår i utlandet 
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- Patologisk hårvekst i ansiktet hos kvinner 
Implanterbart høreapparat 
Kompresjonsdrakt (Jobst drakt) 
Smertestillende legemidler · . 

- Sovemidler 
- Milde ataraxica 
- Legemidler ved behandling av kreft 

Sprøyter og kanyler til kreftpasienter 
Bandasjemateriell til kreftpasienter 

- Medisinsk materiell ved intravenøs ernæ
ring 

- Roaccutane tabletter ved acnebehandling 
- Transport av medisiner og prøver 

Pulsator med mansjett til kreftopererte 
- Opphold i rekonvalesenthjem og kurbad 

Sprøytepumpe ved immunsvikt 
Surstoff 

- Søvnutstyr (CP AP-behandling) 
Tandemsykkel · 

- Tannbehandling og tannproteser 
Trykkammerbehandling 
Øvelsesridning 

Rikstrygdeverket treffer vedtak i de øvrige 
saker om bidrag. Men trygdekontoret har an
ledning til å treffe vedtak om avslag i saker 
der det dreier seg om formål som ikke er for
håndsgodkjent. 

Det har i den senere tid skjedd en viss inn
stramning i bidragsordningen etter lovens § 
2-13. I følge · Rikstrygdeverkets rundskriv 
02-13 pkt. 6 kan det ikke lenger ytes bidrag 
til følgende formål som det tidligere ble bevil
get bidrag til: 

- Alarmapparat for sengevætere 
Apnoemadrass/overvåkingsutstyr for sped
barn 

- Brystpumpe 
Dialysebehandling under ferieopphold i 
Spania 
Elektrostimulator for behandling av urinin
kontinens 

- Ergometersykkel og andre former for tre
ningsutstyr 

- Fellesformål 
- Fjerning av sjenerende hårvekst hos kvin-

ner ancfre steder enn i ansiktet 
- Høreap_parat 

Kamuflasjekrem 
- Nervestimulator 
- Parykk 

Støttebandasje og brokkbind 
Støttekontakt for funksjonshemmede barn 

- Telefon til dialysepasienter 
Transport av pasienter for pleie utenfor hel
seinstitusjon 

- Transport ved obduksjon 
Tvillingvogn eller annen spesialvogn til 
barn ved hofteledds luksasjon 

- Øyeplaster ved behandling av skjeling 

I Rikstygdeverkets rundskriv er det videre 
utarbeidet en liste over formål som det som 
hovedregel ikke kan bevilges bidrag til: 

- Akupunktur 
- Alarmur 
- Boblebad 
- Elastiske strømper i forbindelse med lym-

feød~mbehandling 

- Fotpleie 
- Helsereiser til Syden 
- Kjevelås 
- Behandling av kosmetolog 

Kuropphold i utlandet 
- Nedfrysing av sperma 
- Plastisk og kosmetisk kirurgi 

Behandling ved private klinikker og hos le-
gespesialister . 
Anskaffelse av solarium og solariumbehand
ling i solstudio 

- Syntetisk sengetøy 
Registreringer i søvnlaboratorium 
Trampoline 

- Trening i treningsstudio/helsestudio 
Urtemedisin . 

- Vannseng 

Utgifter til dekning av medisinsk behand
ling i utlandet ytes som hovedregel bare der
som sykdommen m.v. oppstod mens den tryg
dede oppholder seg i utlandet, jf. folketrygdlo
ven §§ 2-8 og 2-9. En person som reiser til 
utlandet i den hensikt å få behandling får såle
des i utgangspunktet ikke dekket sine utgifter 
av folketrygden. 

I noen tilfeller kan likevel trygden yte bi
drag til behandling i utlandet i henhold til 
lovens § 2-13: 
1) Det kan ytes bidrag til fysikalsk behand

ling dersom den trygdede deltar i organi
sert helsereise til utlandet. Reisen må i så 
fall være i norsk regi, og vedkommende 
behandlingsinstitusjon må eies og drives 
av norsk statsborger eller norsk institusjon. 
Med organisert helsereise menes reiser ar
rangert av pasientforeninger, humanitære 
organisasjoner m.v. I dag foretas slike rei
ser til Casas Heddy på Lanzarote, Det skan
dinaviske fysikalske institutt på Gran Ca
naria og Solgården ved Benidorm. Det ytes 
ikke bidrag til dekning av reiseutgiftene i 
forbindelse med fysikalsk behandling i ut
landet som nevnt foran. 

2) Det kan ytes bidrag etter § 2-13 ved be
handling i utlandet dersom det dreier seg 
om behandling som ikke kan utføres i 
Norge. Det er fylkeskommunene som har 
ansvaret for at behovet for helsetjenester 
blir dekket for befolkningen innen fylket. 
Fylkeskommunen får årlig rammetilskott 
til drift av helseinstitusjoner. Ved innleg
gelse i sykehus i annet fylke eller statsinsti- ' 
tusjon refunderes forpleiningsutgiftene av 
bostedsfylket etter en fastsatt «gjestepasi
entpris». Dersom en pasient ikke får ade
kvat behandling i Norge, men må behand
les på utenlandsk sykehus, er fylkeskom
munen medansvarlig for utgiftene i samme 
utstrekning som om behandlingen har fun
net sted i Norge. Det vil si at vedkom
mende fylkeskommune i disse tilfellene 
må dekke et beløp svarende til den gjeste-
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pasientpris som gjelder ved Rikshospitalet. 
Bidrag etter § 2-13 skal derfor bare dekke 
differansen mellom de faktiske utgifter ved 
behandling i utlandet og det beløp som 
fylkeskommunen er forpliktet til å dekke. 
I tillegg dekkes nødvendige reiseutgifter 
etter § 2-13. 

I tillegg til ovennevnte behandlinger i utlan
det som dekkes etter folketrygdloven § 2-13, 

'yter staten tilskott til visse former for behand
lingsreiser til utlandet. Disse tilskottene dek
kes også over folketrygdens budsjett, men er 
ikke omtalt i folketrygdloven eller i sykehus
loven. Vi viser til St.prp. nr. 1 for 1988-89 (Fol
ketrygdens utgifter og inntekter) kap. 2711, 
post 62. Tilskottene gjelder følgende behand
lingsreiser: 
- Behandlingsreiser til Lanzarote og Jugosla

via for pasienter med revmatisme eller pso
riasis. Helsedirektoratet har inngått avtale 
om slike reiser, som er ment som et alterna
tiv til sykehusinnleggelse i Norge. 

- Sydenopphold for barn med leddgikt, lun
gesyke, eller som har astmabesvær. 
Utgifter til ovennevnte formål dekkes fullt 

ut av folketrygdens budsjett, og kommer i til
legg til rammetilskottene til fylkeskommu
nene. Det kan ikke ytes bidrag etter folke
trygdloven § 2-13 til helsereiser til Syden ut 
over det som dekkes av ovennevnte ordnin
ger. 

Staten yter også tilskott til behandling av 
hjertepasienter i utlandet (hjertebroen). For 
1989 var det bevilget 7 millioner kroner til 
dette formål over det ordinære statsbudsjettet. 

Vanligvis yter trygden ikke bidrag etter lo
vens § 2-13 dersom engangsutgiftene eller de 
samlede utgiftene er mindre enn 400 kroner i 
et kalenderår. De overskytende utgiftene dek
kes som hovedregel med 2/3. 

Det kan gjøres unntak for minstepensjonis
ter, slik at det likevel ytes fullt bidrag. For 
enkelte bidragsformål kan det også ytes full 
dekning. Det er for eksempel aktuelt ved ut
gifter til en del legemidler til pasienter med 
langtkommen kreft. 

For de tiltak der det ikke ytes fullt bidrag, 
må den trygdede alltid betale en «egenandel» 
på 400 kroner. Bestemmelsen følger verken 
av loven eller forskriftene, men er tatt inn i 
Rikstrygdeverkets rundskriv 02-13 av 19. no
vember 1985. Her brukes begrepet «egenan~ 
del» på en spesiell måte. Denne «egenandelen» 
er en egenbetaling som ikke går inn under 
egenandelstaket, se forskrifter om begrens
ning av egenandeler fastsatt av Sosialdeparte
mentet 30. april 1984. Egenbetalingen på 400 
kroner er knyttet til kalenderåret. Utgiftene 
som den trygdede har hatt til seg selv samt 
forsørget ektefelle og barn slås sammen i lø
pet av året. 

Lovens§ 2-13 brukes også som hjemmel for 
utlån av tekniske hjelpemidler m.v. Ved utlån 
etter § 2-13 må den trygdede deponere 400 
kroner. Dette beløp betales tilbake ved tilbak
elevering av hjelpemidlet. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
I utkastets første ledd har utvalget beholdt 

betegnelsen «bidrag», da dette er et innarbei
det begrep når det gjelder denne skjønnsmes
sige stønadsordningen. Utvalget har presisert 
at det her dreier seg om en «kan bestem
melse» og at bidrag etter denne paragrafen 
bare ytes dersom medlemmet ikke har rett til 
stønad etter andre bestemmelser i folketrygd
loven. Utvalget har ikke sagt noe om forhol
det til andre lover i utkastet her. Det kan tas 
inn i forskrifter. 

Utvalget har vurdert å ta inn i lovteksten 
de viktigste formålene som det kan ytes bi
drag til etter denne paragrafen. Persongrup
pen som omfattes av bestemmelsen er imid
lertid så heterogen (mangeartet), at det ikke 
har vært mulig å komme fram til en lovtekst 
som er dekkende. Bestemmelsen om bidrag 
skal være et sikkerhetsnett som fanger opp 
de tilfellene som ellers faller utenfor loven. 
Den blir også ofte brukt i en periode før det 
tas stilling til innføring av nye stønadsordnin
ger. Utvalget er derfor kommet til at det er 
mest hensiktsmessig å omtale de ulike bi
dragsformålene i forskrifter. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
hvilke helsetjenester m.v. det kan ytes bidrag 
til, samt bidragets størrelse. Utvalget mener 
at departementet, og ikke Rikstrygdeverket, 
bør fastsette slike forskrifter. Dette er i sam-

. svar med fullmaktsbestemmelsene ellers i ut
kastet. 

Utkastets§ 13-25 Unntakfor militærpersoner 
En utskreven menig eller korporal som kan 

få helsetjenester i Forsvaret, har ikke rett til 
stønad etter dette kapitlet. 

Merknader . 
Utkastet svarer til bestemmelsen i den 

gjeldende lovs § 2-7 første.ledd andre punk
tum. 

Gjeldende rett 
· Folketrygdloven § 2-7 første ledd lyder: 

«Under sykdom som skyldes yrkesskade 
som går inn under kapittel 11, ytes godtgjø
relse etter bestemmelsene i §§ 2-2, 2-3 og 2-5, 
likevel slik at det ytes full godtgjørelse for 
utgifter til legehjelp, fysikaisk behandling, 
forbindingssaker og medisiner og for utgifter 
til h~i:i.siktsmessige li.jelp~!l}i_dler som kan bøte 
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på følgene av skaden. Utskreven menig og 
korporal har ikke rett til godtgjørelse for be
handling som kan ytes av militært- helseperso
nell eller for legemidler og forbindingssaker 
som han kan få utlevert av sin militæravde
ling.» 

Lovens§ 2-7 første ledd første punktum in
neholder særbestemmelser om retten til me
disinsk stønad ved yrkesskader som går inn 
under folketrygdloven kapittel 11. Etter gjeld
ende rett regnes enhver sykdom eller skade 
som blir påført eller oppstår under den mili
tære tjenestegjøringen som yrkesskade i lo
vens forstand. Dette følger av lovens § 11-4 
nr. 2, se § 11-1 nr. 1 bokstav d. I slike tilfeller 
foreligger det rett til full dekning. 

Lovens § 2-7 første ledd andre punktum 
innebærer at slike militærpersoner i dag ikke 
har rett til medisinsk stønad dersom de kunne 
ha benyttet seg av helsetilbudet i forlegnin
gen. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har tatt inn en generell bestem

melse om rett til stønad ved helsetjenester når 
det gjelder militærpersoner (menige og korpo
raler) som pådrar seg yrkesskade, i utkastets 
§ 13-27 om stønad ved yrkesskade. I utkastets 
§ 13-25 har utvalget tatt inn bestemmelsen om 
at stønad ikke ytes når helsetjenester ytes i 
Forsvaret. Vi har av informasjonshensyn kalt 
denne paragrafen for «Unntak for militærper
soner». 

Utkastets § 13-26 Stønad til helsetjenester i 
utlandet 

Til et medlem som er bosatt i Norge, ytes det 
stønad bare dersom behovet for helsetjenester 
oppstår under utenlandsoppholdet. Det ytes 
ikke stønad dersom et medlem reiser til utlan
det for å få behandling. 

Til et medlem som er bosatt i utlandet, ytes 
det stønad ved behandling i det landet der 
vedkommende bor, såfremt det kan gis for
svarlig behandling der. 

Stønaden ytes på grunnlag av de alminne
lige bestemmelsene i dette kapitlet. Til lege
hjelp ytes det likevel alltid stønad etter for
høyede satser. Det ytes ikke stønad utover 
medlemmets faktiske utgifter. 

Stønad til dekning av utgifter til ambulan
setransport og sykehusopphold ytes etter sær
lige satser. 

Et medlems eg~mbetaling i utlandet regnes 
ikke som egenandeler i forhold til bestemmel
sene om egenandelstaket (se § 13-4). 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. Herunder kan det be
stemmes at enkelte persongrupper skal ha rett 
til utvidet stønad i utlandet. Departementet 

kan gi forskrifter om at det ikke skal ytes stø
nad etter denne paragrafen til den som ifølge 
en avtale med et annet land om sosial trygg
het har rett til tilsvarende stønad i avtalelan
det. 

Merknader 
Medisinsk stønad under opphold i utlandet 

· ytes i dag etter bestemmelsene i folketrygdlo
ven §§ 2-8 og 2-9 med tilhørende forskrifter 
og retningslinjer. 

Innledning 
Etter lovens § 2-9 ytes medisinsk stønad i 

hovedsak etter de samme bestemmelsene og 
med samme beløp som om behandlingen var 
foretatt her i landet. Lovens § 2-8 har to regel
sett om såkalt utvidet medisinsk stønad i ut
landet til visse grupper trygdede. De personer 
som omfattes av lovens § 2-8 nr. 1 skal etter 
lovens§ 2-8 nr. 2 ha full godtgjørelse for utgif-

. ter til medisinsk behandling. Personer som 
omfattes av lovens § 2~8 nr. 3 får ikke alltid 
full godtgjørelse, men stønaden er likevel som 
regel høyere enn i Norge. 

Utvalget har disponert · merknadene til ut
kastet slik at det først gjøres rede for historik
ken til bestemmelsene om utvidet medisinsk 
stønad. Deretter gis en framstilling av gjeld
ende rett både når det gjelder utvidet medi
sinsk stønad etter lovens § 2-8 og ordinær stø
nad etter § 2-9. Videre behandles merknadene 
til utvalgets forslag som medfører en forenk
ling av lovteksten. Til slutt i framstillingen 
har utvalget tatt inn alternative forslag til to 
lovbestemmelser som illustrerer hvordan lov
tekstene ville blitt dersom en la gjeldende 
rett til grunn. 

Historikk 
Bestemmelsene om utvidet medisinsk stø

nad i utlandet gjaldt opprinnelig bare sjømenn 
på norske skip i utenriksfart og offentlige tje
nestemenn m.v. De første bestemmelsene om 
en særtrygd for norske sjømenn som var un
der den norske regjerings rådighet, ble gitt 
ved provisorisk anordning den 28. november 
1941. De første bestemmelsene om særtrygd 
for offentlige tjenestemenn m.v. utenfor riket, 
ble gitt ved provisorisk anordning den 3. sep- ' 
tember 1943. 

Ved lov 13. desember 1946 ble det foretatt 
visse endringer i syketrygdloven av 1930. De 
tidligere bestemmelsene om særtrygd for sjø
menn og offentlige tjenestemenn ble opprett
holdt med noen endringer og utvidelser. Sær
trygden for sjømenn ble tatt inn i et nytt kapit
tel XVIII i syketrygdloven. I kapittel XIX ble 
det tatt inn tilsvarende bestemmelser om of
fentlige tjenestemenn. 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

503 

Om forholdet mellom særtrygdene for sjø
menn og tjenestemenn er det i Ot.prp. nr. 22 
for 1948 anført: 

· «I likhet med hva som gjelder ellers i vanlig 
syketrygd, bør disse to grupper utgjøre en fel
les risil<:ogruppe med felles regulerings- og 
reservefond, dog således at tjenestemennene 
føres i en egen premieklasse. Når det da føres 
eget driftsregnskap for tjenestemannstrygden, 
vil en kunne fastsette premier med sikte på 

' at de i det lange løp vil dekke sine egne utgif
ter.» 

Disse personer skulle altså selv betale for 
sine særytelser. Særbestemmelsene for sjø
menn og utenrikstjenestemenn ble begrunnet 
i disse personers behov for høyere stønad og 
for andre stønadsformer ved sykebehandling 
i utlandet. 

På den tiden særbestemmelsene ble gitt, var 
det i. hovedsak bare sjøfolk og utenrikstjenes
temenn som arbeidet for norske interesser i 
utlandet. Etter hvert som kommunikasjonen 
økte, ble det vanlig at også andre personer 
reiste til utlandet i oppdrag for staten eller 
annen norsk arbeidsgiver. Denne utviklingen 
har ført til· at persongruppen som gis rett til 
utvidet medisinsk stønad i utlandet, stadig er 
blitt utvidet. 

Gjeldende rett 
Lovens § 2-8 lyder: 

« 1. Rett til stønad etter bestemmelsene i 
denne paragraf har 
a) trygdet som er ansatt på norsk skip som 

vesentlig går i utenriks fart eller som i ut
landet er godtatt som hyresøkende på ved
kommende norske konsulat. Rikstrygde
verket kan gjøre unntak for sjømenn på 
skip som går i kortvarige ruter til nord
eller vesteuropeiske havner, 

b) trygdet som er norsk statsborger og er sta
tens lønte tjenestemenn i utlandet eller er 
lønnet arbeidstaker hos slik tjenestemann 
jfr. § 1-2, nr. 1, annet ledd, bokstav d. ' 

c) trygdet som er norsk statsborger og stude
rer i utlandet med lån eller stipend fra Sta
tens lånekasse for utdanning, jfr. § 1-2 nr. 
1 tredje ledd. 

Departementet gir regler om i hvilken ut
strekning den trygdede skal ha rett til stønad 
etter disse bestemmelser etter arbeidsforhol
dets opphør. 

Departementet kan bestemme at også andre 
trygdede som oppholder seg utenfor riket, 
skal være trygdet med rett til stønad etter 
bestemmelsene i denne paragraf. 
2. Trygdet som nevnt i nr. 1 nar rett til stønad 
etter bestemmelsene i §§ 2-2 til 2-6, 2-10 og 
2-11. Under opphold utenfor riket gis likevel 
full godtgjørelse av nødvendige utgifter, 
a) til legebehandling, 
b) til behandling hos tannlege for sykdom 

(herunder tannuttrekning), 
c) til legemidler forordnet av lege, 
d) ~il fysikalsk behandling _forordnet av lege, 
e) 1 stedet for legebehandlmg eller jordmor

hjelp, til fri medisinsk behandling og pleie 

i helseinstitusjon som er godkieni av Riks
trygdeverket eller den det bemyndiger, 
hvis det er anledning til det, og forsvarlig 
behandling ikke kan gis i hjemmet eller 
annet høvelig oppholdssted. 

f) til ambulansetransport. 
V ed fravær fra hjemstedet under opphold 

utenfor riket godtgjøres oppholdsutgifter etter 
regler og takster som fastsettes av departe
mentet. 

Merutgiftene ved i utlandet å søke annen 
lege, tannlege, helseinstitusjon m.v. enn ved
kommende konsulat kan vise til, godtgjøres 
ikke med mindre øyeblikkelig hjelp er nød
vendig og billigere forsvarlig behandling ikke 
kan skaffes. 
3. Dersom person som går inn under nr. 1 er 
trygdet etter § 1-2, nr. 1 og forsørger ektefelle 
og barn under 18 år, har disse under opphold 
utenfor riket rett til stønad etter regler og 
takster som departementet fastsetter.» 

Etter dette har følgende personer i dag rett 
til utvidet medisinsk stønad i utlandet: 
- trygdet som er ansatt på norsk skip som 

vesentlig går i utenriksfart eller som i utlan
det er godtatt som hyresøkende av norsk 
konsulat, se lovens § 2-8 nr. 1 første ledd 
bokstava" 

- trygdet som er norsk statsborger og er sta
tens lønnete. tjenestemann i utlandet, se lo-

1 
vens § 2-8 nr. 1 bokstkav b, 

- trygdet som er norsk statsborger og lønnet 
arbeidstaker hos statens lønnete tjeneste
mann i utlandet, se lovens § 2-8 nr. 1 bok
stav b, 

- trygdet som er norsk statsborger og studerer 
i utlandet med lån eller stipend fra Statens 
lånekasse for utdanning, se lovens § 2-8 nr. 
1 bokstav c. 
Med hjemmel i § 2-8 nr. 1 tredje ledd og § 

1-4 bokstav b har departementet fastsatt for
skrifter om stønad etter § 2-8 nr. 2 for: 
- en trygdet som er i Forsvarets tjeneste, 
- en trygdet som er utsendt av Departementet 

for utviklingshjelp 
- en trygdet som er ansatt på norsk skip, 

bare-boat befraktet av norsk reder. · 
Med hjemmel i § 2-8 nr. 1 tredje ledd har 

departementet truffet vedtak den 17. februar 
1971 om at Rikstrygdeverket kan bestemme 
at også andre persongrupper enn nevnt oven
for skal ha rett til medisinsk stønad etter § 2-8 
i utlandet. Ved vedtak av 15. juni 1981 foretok 
Rikstrygdeverket en generell delegering av 
denne myndigheten til Folketrygdkontoret for 
utenlandssaker. 

I henhold til diverse vedtak fattet av Riks
trygdeverket og Folketrygdkontoret for uten
landssaker har følgende personer også rett til 
utvidet medisinsk stønad i utlandet: 
- trygdet som er ansatt som flyvende perso

nell eller stasjonsbetjening i norsk sivilt 
luftfartsselskap, 
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- pensjonist som i lengre tid har vært statens 
lønnete tjenestemann i utlandet og som fort
setter å bo utenfor riket etter tjenestens opp
hør, 

- annen pensjonist som i lengre tid har vært 
pliktig eller frivillig trygdet med rett til stø
nad etter § 2-8 nr. 2, 

- ansatt ved virksomhet med hovedsete i 
Norge, 

- arbeidstaker eller annen person som deltar 
som fisker, fangstmann m.v. på norsk skip 
som ikke vesentlig går i utenriksfart, eller 
på norsk fiske- og fangstfartøy, 

- den som er på norsk fangststasjon eller er 
med på norsk fangstekspedisjon, 

- person som oppholder seg i utlandet med 
offentlig stipend, 

- ansatt i internasjonal organisasjon, 
- deltaker i turne eller ensemble under orga-

nisert reise i utlandet for å vise kunst, 
- forsørget barn over 18 år til trygdet med 

rett til stønad etter § 2-8 nr. 2, 
- norsk statsborger som arbeider som «au

pair», 
- arbeidstaker som er pliktig trygdet som bo

satt her i riket, og som er utsendt fra norsk 
arbeidsgiver for å utføre midlertidig opp
drag i utlandet (utsendt arbeidstaker). 
Andre trygdede kan også få rett til utvidet 

stønad etter§ 2-8 nr. 2 dersom det ut fra mel
lomfolkelige, samfunnsmessige eller kultu
relle grunner finnes rimelig. Følgende perso
ner har etter gjeldende praksis fått utvidet stø
nad ut fra en rimelighetsvurdering: 

praktikant, kibbutzarbeider, ansatt hos uten
landsk arbeidsgiver med norske eierinteres
ser eller nær tilknytning til norske forhold, 

- kunstner og freelancejournalist med nær til
knytning til norske forhold, 

- person som godtas som hyresøkende på 
norsk skip når etterslepstiden er utløpt. 
Etter gjeldende praksis vil også andre perso

ner som tas opp i trygden med hjemmel i § 
1-4 bokstav b kunne få utvidet medisinsk stø
nad etter en rimelighetsvurdering. 

En person som er trygdet som bosatt her i 
riket, men som likevel får utvidet medisinsk 
stønad etter lovens § 2-8 under midlertidig 
opphold i utlandet er: 
- arbeidstaker på norske skip i utenriksfart, 
- arbeidstaker som reiser til utlandet etter 

oppdrag fra sin arbeidsgiver her i landet. 
I lovens § 2-8 nr. 3 finnes en særregel for 

forsørget ektefelle og barn til person som er 
trygdet under utenlandsopphold etter lovens 
§ 1-2 nr. 1. Slike personer har rett til stønad 
etter regler og takster som departementet fast
setter. Departementet har fastsatt slike for
skrifter den 17. februar 1971. Forskriftene er 
gitt med hjemmel i lovens §§ 2-8 nr. 3, jf. § 

1-2 nr. 1 og § 1-4. Disse forskrifter gjelder 
både for ektefelle og barn til den som er plik
tig trygdet under utenlandsopphold, og for 
ektefelle og barn til den som er tatt opp i tryg
den etter bestemmelsene i§ 1-4 om såkalt fri
villig trygd. 

I lovens § 2-8 nr. 1 andre ledd er departe
mentet gitt fullmakt til å gi forskrifter om i 
hvilken utstrekning den trygdede skal ha rett 
til stønad i medhold av lovens § 2-8 etter ar
beidsforholdets opphør. Slike forskrifter er 
gitt av Sosialdepartementet den 18. desember 
1970. Etter forskriftenes § 1 ytes det stønad 
etter lovens § 2-8 for sykdom eller nedkomst 
som inntreffer innen første søndag kl. 24 i den 
første måned som følger etter det tidspunkt 
arbeidsforholdet opphører. Etter forskriftenes 
§ 2 gjelder det gunstigere etterslepsregler for 
sjømenn som i lengre tid har vært ansatt i 
samme rederi. Dessuten kan trygdekontoret 
bestemme at stønad skal gis etter lovens § 2-8 
selv om etterslepstiden er ute. Ifølge forskrif
tenes § 3 kan stønad etter lovens § 2-8 gis så 
lenge den trygdede uavbrutt har rett til syke
penger eller fødselspenger og/eller er under 
kurativ behandling i helseinstitusjon. 

Stønadsreglene er å finne i lovens § 2-8 nr. 
2. Etter disse bestemmelser skal det under 
utenlandsoppholdet ytes stønad etter de van
lige reglene i §§ 2-2 til 2-6, 2-10 og 2-11, dog 
slik at det gis full godtgjørelse for nødvendige 
utgifter til: 
- legebehandling, 
- behandling hos tannlege for sykdom, 

legemidler forordnet av lege, 
- fysikalsk behandling forordnet av lege, 
- opphold i helseinstitusjon som er godkjent 

av Rikstrygdeverket, 
- ambulansetransport. 

Lovens § 2-8 nr. 2 tredje ledd begrenser 
trygdens dekningsplikt i visse tilfelle. Tryg
den dekker ikke merutgifter ved å søke annen 
lege, tannlege, helseinstitusjon m.v. i utlandet 
enn vedkommende konsulat kan vise til. Mer
utgifter dekkes likevel dersom det dreier seg 
om øyeblikkelig hjelp og billigere forsvarlig 

_ behandling ikke kan skaffes. 
Etter lovens § 2-8 nr. 2 andre ledd skal opp

holdsutgiftene i utlandet i forbindelse med 
sykdom og nedkomst ved fravær fra hjemste
det dekkes etter regler og takster fastsatt av 
Sosialdepartementet. Slike regler og takster 
er fastsatt den 29. januar 1971 med hjemmel' 
i nevnte paragraf. Som hjemsted etter disse 
forskrifters § 2 anses fast eller midlertidig 
bosted, fast eller midlertidig oppholdssted i 
forbindelse med arbeid, studier m.v. og skip 
den trygdede er eller har vært forhyret på. 
Det er presisert i forskriftenes § 3 at stønad 
bare ytes i den utstrekning opphold borte fra 
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hjemstedet er nødvendig av medisinske eller 
behandlingsmessige grunner. 

Godtgjørelse ytes mot kvittering med et 
beløp som anses tilstrekkelig til å dekke nød
vendige utgifter til forsvarlig opphold. Riks
trygdeverket kan med hjemmel i forskriftenes 
§ 4 fastsette maksimalsatser der dette anses 
hensiktsmessig. Det er presisert at merutgif
tene ved å ta annet opphold enn vedkomm-

, ende konsulat kan vise til, ikke godtgjøres, 
med mindre øyeblikkelig hjelp er nødvendig 
og billigere forsvarlig opphold ikke kan skaf
fes. Ved krav om godtgjørelse etter disse for
skriftene kan det kreves framlagt opplysnin
ger og bevis som begrunner fraværet fra hjem
stedet og som viser at utgiftene ikke er større 
enn nødvendig, se forskriftenes § 6. 

Etter · særforskriftene for forsørget ektefelle 
og barn, fastsatt av Sosialdepartementet 17. 
februar 1971 med hjemmel i lovens § 2-8 nr. 
3, ytes stønad etter følgende regler: 
- Trygden yter full godtgjørelse for nødven

dig behandling og pleie i institusjon. Det 
samme gjelder ved jordmorhjelp og lege
hjelp ved nedkomst og ved sykdom som 
inntreffer i forbindelse med nedkomst. 

- Trygden yter full godtgjørelse ved behand
ling hos offentlig lege i utlandet. Forøvrig 
godtgjøres utgifter til legehjelp med 2/3 av 
nødvendige utgifter. 

- Nødvendige utgifter til fysikalsk behand
ling, viktige legemidler, behandling hos 
tannlege for sykdom og behandling hos lo
goped dekkes som hovedregel etter de 
samme regler som gjelder ved behandling i 
Norge. 
I tillegg til folketrygdloven § 2-8, har også 

lovens§ 2-9 bestemmelser om stønad ved syk
dom og nedkomst som inntreffer utenfor ri
ket. Lovens § 2-9 lyder: 

«Ved sykdom og ved nedkomst som inntref
fer utenfor riket, begrenses stønaden til det 
beløp som ville blitt betalt om tilsvarende 
behandling var blitt gitt her i riket. Rikstryg
deverket kan fastsette regler og takster for slik 
stønad. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for 
den som omfattes av § 2-8 eller dersom syk
dommen skyldes yrkesskade som går inn un
der kapittel 11. 

Dersom en trygdet som har stønad etter 
kapittel 11 er bosatt i utlandet, refunderes ut
gifter til nødvendig sykehusbehandling på 
grunn av skaden og anskaffelse eller .repara
sjon av proteser, etter norske satser. Når sær
lige forfiold tilsier det, kan det ytes full refu
sjon.» 

Av andre ledd går det fram at bestemmelsen 
ikke gjelder personer som har rett til utvidet 
medisinsk stønad etter § 2-8, eller dersom syk
dommen skyldes en yrkesskade som går inn· 
under folketrygdloven kapittel 11. Utvalget 

har redegjort for hvilke personer som omfattes 
av lovens § 2-8 overifor. For så vidt gjelder 
yrkesskade, vises det til utkastets § 13-27. 

Vanligvis ytes det medisinsk stønad etter § 
2-9 når en person som er trygdet som bosatt 
her i Norge, oppholder seg midlertidig i utlan
det. De mest praktiske eksemplene er her tu
rister som er i utlandet noen dager eller uker 
og pensjonister som oppholder seg i Syden 
noen måneder i året, samt selvstendig næ
ringsdrivende som er på forretningsreise i ut
landet. 

Person som blir tatt opp i trygden frivillig 
(frivillig trygdet) i medhold av lovens § 1-4 
bokstav b, skal ha medisinsk stønad i utlandet 
etter lovens § 2-9. Men det er gjort en rekke 
unntak fra denne hovedregelen. Vi viser til 
framstillingen foran om utvidet medisinsk stø
nad etter § 2-8. 

Etter gjeldende rett får følgende personer 
som er frivillg trygdet etter § 1-4 bokstav b 
medisinsk stønad etter lovens § 2-9: 
- pensjonister som bosetter seg i utlandet, 
- sjøfolk på utenlandske skip, 
- ansatte på norsk og utenlandsk kontinental-

sokkel i friperiodene i utlandet, 
- arbeidstakere hos utenlandsk arbeidsgiver. 

Rikstrygdeverket er gitt fullmakt til å fast
sette regler og takster for medisinsk stønad i 
utlandet til ovennevnte personer. Forskrifter 
er fastsatt den 6. juli 1984 med hjemmel i lo
vens § 2-9 første ledd. 

Etter forskriftenes § 1 ytes det godtgjørelse 
for utgifter ved undersøkelse og behandling 
til den som blir syk under opphold i utlandet, 
dersom trygden ville ha godtgjort tilsvarende 
behandling i Norge. I paragrafens andre ledd 
er det presisert at det ikke ytes godtgjørelse 
til den som reiser til utlandet for å få behand
ling. Men etter§ 6 tredje ledd ytes det likevel 
godtgjørelse til den som reiser til utlandet for 
å føde. 

Det ytes godtgjørelse for følgende behand
linger m.v. i utlandet: 

- sykehusopphold, 
legehjelp, · 
poliklinisk behandling i helseinstitusjon, 
fysikalsk behandling, . 

- tannlegebehandling, 
behandling hos kiropraktor, 

- viktige legemidler m.v., 
- jordmorhjelp/engangsstønad, 
- reiseutgifter i forbindelse med behandling. 

Forskriftenes § 2 gjelder sykehusopphold i 
utlandet. Etter denne bestemmelsen refunde

. res de faktiske utgifter, begrenset oppad til et 
nærmere angitt beløp som fastsettes av depar
tementet. -

I forskriftenes § 3 er det fastsatt takster for 
legehjelp. Ved konsultasjon hos almenlege i 
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utlandet yter trygden refusjon med 30 kroner. 
Ved konsultasjon hos spesialist er refusjonen 
45 kroner. Ved sykebesøk er satsene hen
holdsvis 45 kroner og 60 kroner. Ved annen 
legehjelp i utlandet ytes refusjon etter hono
rartakstene i «Forskrifter for godtgjørelse av 
utgifter til legehjelp». Honorartaksten i Nor
maltariffen utgjør summen av trygdens godt
gjørelse for behandling her i landet og den 
godkjente egenandelen som pasienter må be
tale selv. Ved behandling i utlandet skal den 
trygdede bare betale den del av honoraret som 
eventuelt overstiger honorartaksten. 

Det ytes også godtgjørelse etter honorar
takstene for fysikalsk behandling, se forskrif
tenes § 4. Ved behandling hos tannlege og 
kiropraktor ytes det godtgjørelse med samme 
beløp som ville blitt betalt for tilsvarende be
handling her i landet, se forskriftenes § 5 
første ledd. Utgifter til viktige legemidler, for
bindingssaker m.v. refunderes tilsvarende 
med det beløp trygden ville betalt her i lan
det, se forskriftenes § 5 andre ledd. 

Ved nedkomst utenfor institusjon ytes refu
sjon til nødvendig jordmorhjelp og legehjelp 
etter samme regler som her i landet. Engangs
stønad ytes også med samme beløp. Vi viser 
til forskriftenes § 6. Reiseutgifter ytes etter 
samme satser som het i landet, jf. forskriftenes 
§ 7. 

Forskriftene om begrensning av egenande
ler gjelder ikke for utgifter til legehjelp, lege
midler og reiseutgifter i utlandet. Vi viser til 
§ 2 i forskriftene om begrensning av egenan
deler. Det innebærer at egenbetaling i utlan
det ikke omfattes av egenandelstaket. 

De som er trygdet som bosatt i utlandet får 
i dag i prinsippet dekket utgiftene til behand
ling selv om de reiser til et annet land for å 
få behandling. Folketrygdkontoret for uten
landssaker opplyser at disse etter praksis skal 
ha behandling i de landene som de er bosatt 
i. Likevel dekkes utgifter til behandling der
som de reiser til nærmeste land for å få nød
vendig behandling. 

Utvalgets forslag 
Dagens regelverk vedrørende medisinsk 

stønad i utlandet er meget komplisert og 
uoversiktelig. En lovtekst som skal gi uttrykk 
for gjeldende rett vil derfor bli meget omfatt
ende. Vi viser i denne forbindelse til utvalgets 
alternative lovtekst nedenfor .. Det er således 
åpenbart behov for forenklinger på området. 
I dag har hovedtyngden av de som er trygdet 
i utlandet, rett til utvidet medisinsk stønad. 
Det er stort sett bare turister og pensjonister 
som får stønad etter lovens§ 2-9. Utvalget har 
foreslått en felles lovbestemmelse som skal 
gjelde alle medlemmer i utlandet. Stønads-

dekningen skal stort sett svare til den som 
gjelder her i landet. 

Utvalget mener det er lite hensiktsmessig å 
foreslå et så omfattende regelverk for å priori
tere· visse grupper trygdede i forhold til de 
som oppholder seg her i. landet. Forenklings
hensyn taler også sterkt for en endring i be
stemmelsene om stønad ved helsehjelp i ut
landet. Utvalget mener videre at rimelighets
hensyn taler for at regelverket endres. Den 
gang særbestemmelsene om utvidet medi
sinsk stønad ble innført, var det i hovedsak 
bare sjømenn og utenrikstjenestemenn som 
arbeidet for norske interesser i utlandet. Disse 
persongrupper befant seg ofte langt fra Norge, 
og i deler av verden der risikoen for sykdom 
var særlig stor. Det var derfor naturlig at de 
hadde en særskilt trygghet når det oppstod 
behov for medisinsk behandling i et fremmed 
land. Det var en forutsetning for denne sær
skilte trygdedekningen at premiene på sikt 
skulle dekke utgiftene til helsehjelp i utlan
det. Vi viser til merknadene ovenfor der det 
er gitt en kort oversikt over historikken ved
rørende de aktuelle bestemmelsene. 

De hensyn som opprinnelig lå bak særbe
stemmelsene om medisinsk stønad i utlandet 
har ikke lenger så stor vekt. I dag har den 
økende internasjonaliseringen ført til at folk i 
langt større grad enn tidligere oppholder seg 
i utlandet på grunn av arbeid eller studier. 
Det er grunn til å tro at antallet medlemmer 
i utlandet vil fortsette å stige slik at særbe
stemmelsene får enda større betydning i fram
tiden enn i dag. 

Etter utvalgets syn er det lite rimelig at tryg
dede i utlandet i hovedsak skal ha bedre tryg
dedekning enn de som bor her i landet. Dess
uten synes det til en viss grad å bero på tilfel
digheter om en person har rett til utvidet stø
nad etter § 2- 8 eller bare stønad etter § 2-9 i 
utlandet. Etter gjeldende bestemmelser er det 
ikke lenger noen sammenheng mellom den 
trygdedes avgiftsinnbetaling og stønadsnivået 
ved medisinsk behandling. En trygdet i utlan
det med rett til ytelser etter § 2-8 betaler såle
des ikke høyere avgift enn de med rett til ytel
ser etter § 2-9. Avgiftens størrelse fastsettes 
etter medlemmets eventuelle inntekt, og for 
frivillig medlem etter det stønadsprogram' 
vedkommende har i utlandet. Vi viser til fol
ketrygdeloven kapittel 16 med tilhørende for
skrifter samt merknadene til utkastets kapitt~l 
22 om finansiering. 

Utvalget vil peke på at folketrygdordningen 
først og fremst skal gi økonomisk trygghet til 
den som bor eller arbeider her i landet. Vi 
viser til lovens § 1-2 nr. 1 første ledd, der det 
heter: «Enhver som er bosatt i riket er trygdet 
etter denne lov». Ifølge lovens§ 1-2 nr. 1 andre 
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ledd bokstav a skal også den som arbeider i 
Norge være trygdet, selv om vedkommende 
ikke er bosatt her. Det er altsa tilknytningen 
til Norge ved bosetting eller arbeidsforhold 
som er avgjørende. Statsborgerskap har ingen 
betydning. 
' Utvalget mener at trygdens primære opp
gave er å dekke utgifter til medisinsk behand
ling som skjer her i landet. Trygdedekningen 
i ulandet bør etter utvalgets syn bare være et 
sikkerhetsnett som gir ordinær dekning ved 
sykdom. Det er naturlig at de som arbeider, 
studerer eller ferierer i utlandet i tillegg får 
dekket eventuelle merutgifter til helsehjelp 
gjennom arbeidsgiver eller egen forsikring. 
Utvalget vil i denne forbindelse peke på at 
når det gjelder sjøfolk, pålegger sjømannslo
ven i stor utstrekning rederiet å dekke deres 
utgifter til sykehjelp som folketrygden ikke 
dekker. Vi viser til §§ 28 og 29 i sjømannslo
ven av 30. mai 1975 nr. 18. Tilsvarende burde 
også gjelde når staten er arbeidsgiver, og når 
private bedrifter er arbeidsgivere i utlandet. 

Sjømannsloven§ 28 nr. 1. presiserer når ret
ten til sykepleie foreligger. Rederiet er for det 
første forpliktet til å dekke utgifter til syke
pleie så lenge sjømannen er i tjeneste ombord. 
Det samme gjelder opp til 16 uker etter fratre
den om bord i den utstrekning noen trygde
innretning ikke overtar. Ved forpleining i 
Norge faller rederiets forpleiningsplikt bort i 
den utstrekning det ytes stønad etter folke
trygdloven kapittel 2 og 3. Dette innebærer 
at rederiet i opp til 16 uker likevel må dekke 
det folketrygden ikke dekker. Det vil i praksis 
si egenandeler og kjøp av medisiner på hvit 
resept. Da dekningsnivået etter folketrygdlo
ven § 2-8 ved behandling i utlandet er høyere 
enn ved behandling etter lovens vanlige reg
ler, vil rederiets forpliktelser som oftest ikke 
være så omfattende når sjømannen får be
handling i utlandet som når han eller hun får 
behandling i Norge. 

En sjømann som har sitt bosted i utlandet, 
og som er medlem i en utenlandsk trygdeord 0 

ning som dekker utgifter ved sykepleie etter 
hans fratreden, . har ikke krav på pleie for re
deriets regning lenger enn opp til 2 uker etter 
at han er kommet til det land han har sitt 
bosted. Dette gjelder utenlandske sjømenn 
som bare er trygdet med rett til ytelser etter 
folketrygdloven kapittel 9 og 11. 

Sjømannsloven § 29 bestemmer at staten 
refunderer rederiets utlegg i forbindelse med 
en sjømanns sykdom og skade dersom ved
kommende er bosatt i Norge, og utgiftene ikke 
påhviler rederiet ved lov, eller utgiftene skal 
dekkes av folketrygden. Statens betalingsplikt 
er altså subsidiær i forhold til rederiets lovbe
stemte plikt og folketrygdlovens bestemme!-

ser. Det sies 0 ikke noe i sjømannsloven § 29 
om forholdet mellom rederiets og folketryg
dens dekningsplikt. Men det går fram av for
arbeidene til den tidligere sjømannslov og sy
ketrygdlov at ytelser fra trygden skal ligge i 
bunnen. Etter ordlyden i sjømannsloven § 29 
er det rederiets utgifter til sykebehandling 
m.v. etter tjenestens opphør ombord som skal 
refunderes. Rederiets utgifter til sykepleie 
mens sjømannen er i tjeneste ombord synes 
således å være helt og holdent rederiets an
svar. 

Utvalget er kommet til at både forenklings
grunner og rimelighetsbetraktninger taler for 
at det innføres en generell bestemmelse om 
stønad til dekning av utgifter til helsehjelp i 
utlandet for alle som er medlemmer i trygden. 

Utvalget har vurdert hvilket stønadsnivå 
som bør anvendes i utlandet: utvidet medi
sinsk stønad tilsvarende det nivå som i dag 
følger av lovens § 2~8, stønad tilsvarende det 
som gjelder etter § 2-9, eller stønad med 
samme dekningsnivå som gjelder her i landet. 
Som nevnt foran, anser utvalget det lite rime
lig at medlemmer i utlandet skal ha bedre 
trygdedekning enn de som får behandling her 
i landet. Et stønadsnivå tilsvarende bestem
melsene i. folketrygdloven § 2-8 for alle vil 
dessuten bety en stor materiell utvidelse, og 
vil ikke være aktuelt. Utvalget mener at det 
ville vært naturlig å legge seg på samme stø
nadsnivå som her i landet. Dette ville føre til 
at trygdens utgifter ble de samme, uansett om 
behandlingen ble foretatt her i landet eller i 
utlandet. Utvalget er imidlertid klar over at 
dette alternativet kan slå urimelig ut for 
mange medlemmer i utlandet. Det er fordi 
trygdens stønad til dekning av legehjelp og 
fysikalsk behanµling ble redusert som følge 
av ordningen med driftstilskottet fra kommu
nene, som ble etablert i forbindelse med inn
føringen av kommunehelsetjenesteloven i 
1982. Stønaden fra trygden ble da basert på 
at leger og fysioterapeuter har driftstilskott. 
Satsene for behandling i utlandet ble fastsatt 
slik at behandlingen i utlandet ikke skulle bli 
vesentlig dyrere for folk enn tidligere. Det vil 
si at de som i dag får behandling i utlandet 
skal få godtgjort hva samfunnet totalt betaler 
her i landet i form av trygdens refusjon pluss 
det statlige driftstilskott. 

Utkastets § 13-26 ligger nært opp til den 
gjeldende lovs § 2~9 og bygger på prinsippet 
om at trygdens dekning i utlandet i hovedsak 
skal være den samme som om behandlingen 
var blitt gitt her i landet. Vi foreslår likevel 
at det alltid skal ytes stønad etter forhøyet 
sats ved behandling hos lege. Dette vil · også 
gjelde medlemmer som oppholder seg midler
tidig i utlandet og som etter dagens regelverk 
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har rett til stønad etter folketrygdloven § 2-9. 
Forslaget innebærer altså en viss utvidelse. 
Men vi foreslår på den annen side at det ikke 
lenger skal ytes stønad etter forhøyet sats for 
dekning av utgifter til fysioterapeut i utlan
det. Det er bare legehjelp som må anses som 
akutt hjelp og som bør dekkes etter forhøyet 
sats i utlandet. 

Forslaget vil for øvrig bety en innstramning 
for de som i dag mottar utvidet medisinsk stø
nad i utlandet. Men forslaget er i samsvar med 
utvalgets prinsipp, om at trygden først og 
fremst skal sikre trygghet for personer her i 
landet. Forslaget må dessuten ses i sammen
heng med utvalgets forslag om å oppheve 
gjeldende lovs § 2-10. Denne opphevelsen 
medfører at trygden påtar seg større forplik
telser enn i dag for den som allerede har en 
sykdom når vedkommende kommer hit til 
landet. Vi viser til merknadene vedrørende 
opphevelsen av folketrygdloven§ 2-10 neden
for. 

Utkastet skal erstatte den gjeldende lovs §§ 
2-8 og 2-9 med tilhørende forskrifter. 

Utkastets første ledd gjelder medlemmer 
som er bosatt i Norge. Det vil si at dette led
det gjelder personer som midlertidig befinner 
seg i utlandet. 

I utkastets første ledd første punktum er det 
presisert at for disse medlemmers vedkom
mende ytes det bare stønad ved helsetjenester 
som gis i utlandet dersom behovet for slike 
tjenester oppstod under utenlandsoppholdet. 

Utkastets første ledd andre punktum svarer 
til § 1 andre ledd i forskrifter gitt med hjem
mel i lovens § 2-9 og presiserer at det ikke 
ytes refusjon etter denne paragrafen dersom 
medlemmet reiser til utlandet for å få behand
ling. Utvalget mener at det ut fra informa
sjonshensyn bør sies uttrykkelig i loven at det 
ikke ytes stønad dersom medlemmet reiser til 
utlandet for å få behandling. 

Etter forslaget vil medlemmer som er bosatt 
i Norge, ikke få stønad dersom de reiser til 
utlandet for å få behandling. Men hvis ved
kommende blir syk under opphold i utlandet 
dekker trygden selvsagt utgiftene når ved
kommende reiser tilbake til Norge for å få 
behandling. Utvalget fastslår derfor i lovteks
ten at det til personer som er bosatt i Norge 
bare skal ytes stønad i de tilfellene behovet 
for helsetjenester oppstår under utenlands
opphold. 

Utkastets andre ledd omhandler personer 
som er medlemmer som bosatt i utlandet. 
Disse personer skal etter utkastet ha rett til 
stønad ved behandling i det landet de bor, 
såfremt det kan gis forsvarlig behandling der. 
Forslaget innebærer en liten materiell inn
skrenkning, men vil få liten betydning. Som 

nevnt tidligere ytes det i praksis bare refusjon 
ved behandling i vedkommende land, eller 
ved nødvendig behandling i nabolandet. Ut
valget mener det er helt urimelig at loven 
skal omfatte tilfeller der medlemmer reiser 
langt avsted for å få behandling. De som er 
medlemmer som bosatt i Norge har ikke ad
gang å reise til hvilket land de måtte ønske 
for å få behandling som dekkes av trygden. 

Utkastets tredje ledd svarer til lovens § 2-9 
første ledd med tilhørende forskrifter. Her er 
det presisert at stønad ytes etter de alminne
lige bestemmelsene i dette kapitlet. Dessuten 
skal det alltid ytes stønad etter forhøyede sat
ser ved legebehandling. Forslaget fører til at 
medlemmet får høyere stønad ved slik be
handling i utlandet enn det som vanligvis ytes 
her hjemme. Utvalget har foreslått en endring 
her i forhold til gjeldende rett, hvoretter den 
som er trygdet som bosatt i utlandet også har 
rett til full dekning av utgifter til fysikalsk 
behandling. · 

Her i landet ytes som regel bare godtgjø
relse etter den såkalte refusjonssatsen (nor
malsatsen). Det er bare ved visse angitte syk
dommer og når medlemmet i løpet av et 
kalenderår har betalt godkjente egenandeler 
opp til egenandelstaket at honorarsatsen nyt
tes til legebehandling. Honorarsatsen for fysi
kalsk behandling her i landet ytes bare i helt 
spesielle tilfeller. Slik behandling omfattes 
ikke av egenandelstaket. 

Vi viser for øvrig til merknadene foran når 
det gjelder utvalgets forslag om å yte stønad 
etter honorarsatsene i disse tilfellene. 

I utkastets tredje ledd tredje punktum er det 
presisert at det ikke skal ytes stønad ut over 
medlemmets faktiske utgifter. Denne presise
ring er gjort av informasjonshensyn. 

Det gjelder i dag ikke noe kvalifikasjons
krav for det aktuelle behandlingspersonell i 
utlandet. Når det gjelder stønad ved behand
ling her i landet har utvalget lagt til grunn at 
det er tilstrekkelig at behandlingspersonellet 
er godkjent etter lovgivningen som omhand
ler godkjenning av behandlerne: Samme prin
sipp legges også til grunn ved behandling i 
utlandet. Det vil si at det er tilstrekkelig at 
behandleren har anledning til å praktisere i , 
vedkommende land. 

Utkastets fjerde ledd svarer til §§ 2 og 7 
andre ledd i forskriftene til lovens § 2-9 og 
omhandler stønad til dekning av utgifter til 
ambulansetransport og sykehusopphold un
der midlertidig opphold i utlandet. Utgifter til 
ambulansetransport med unntak av luftam
bulanse, og utgifter til sykehusopphold her i 
landet, finansieres i dag i medhold av syke
husloven. Det innebærer at slike utgifter dek
kes gjennom rammefinansieringsordningen. 
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Men sykehusloven har ingen regler om dek
ning av slike utgifter som påløper under uten
landsopphold. Utvalget mener derfor det er 
nødvendig at folketrygdloven fortsatt har be
stemmelser om stønad ved sykehusopphold 
og ambulansetransport i utlandet. Det er fore
slått et eget ledd om stønad til slike utgifter. 
Siden utgifter til luftambulanse dekkes etter 
folketrygdloven § 2-6, vil det bare være bil-

, og båtambulanse som er aktuelt her. 
I utkastets femte ledd er det presisert at 

egenbetaling i utlandet ikke regnes som egen
andel i folketrygdlovens forstand. Det inne
bærer at egenbetaling i utlandet ikke skal falle 
inn under egenandelstaket. Bestemmelsen 
følger i dag av § 2 i forskriftene om begrens
ning av egenandeler. Utvalget mener dette 
leddet er nødvendig av hensyn til informasjon 
om begrensning i egenandelsordningen. 

I utkastets sjette ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi nærmere forskrifter om stø
nad etter denne bestemmelsen. Det er her 
presisert at det kan bestemmes at enkelte per
soner som er nevnt i første ledd, skal ha rett 
til utvidet stønad. Det er fordi enkelte person
grupper, f.eks; sjøfolk, fortsatt kan ha behov 
for å beholde retten til utvidet stønad i utlan
det. 

I utkastets sjette ledd tredje punktum er 
departementet gitt fullmakt til å gi forskrifter 
om at det ikke skal ytes stønad for helsetjenes
ter i utlandet til den som i henhold til avtale 
med annet land om sosial trygghet har rett til 
slik stønad i avtalelandet. Denne bestemmel
sen ble tatt inn i folketrygdloven ved lov 23. 
desember 1988 nr. 109. 

Norge har inngått avtaler med de nordiske 
land, Storbritannia og Nord-Irland, Portugal 
og Nederland som blant annet inneholder be
stemmelser om medisinsk stønad under opp
hold i det andre landet. En tilsvarende avtale 
med Luxembourg er også ferdig forhandlet. 
De gjeldende avtaler har ingen bestemmelser 
som avskjærer retten til medisinsk stønad et
ter folketrygdloven når avtalen gir slik stønad. 
Det foreligger derfor i utgangspunktet både 
rett til stønad etter folketrygdloven og etter 
avtalene. I Ot.prp. nr. 7 for 1988-89 ble det 
pekt på at dagens ordning er arbeidskrevende 
og upraktisk, idet krav om dekning av utgifter 
til sykehjelp i utlandet behandles både etter 
folketrygdloven og etter en eventuell avtale. 
Departementet uttaler på side 4 i proposisjo
nen: 

«Departementet finner det lite rimelig at 
trygden dekker utgifter til sykehjelp i de til
fellene det er inngått gjensidighetsavtaler. 
Hensikten med slike avtaler er at det skal 
være en reell gjensidighet. Det vil si at når 
en person som er dekket av folketrygden får 
behov for sykehjelp i et avtaleland, skal han 

eller hun få dekket utgifter til slik hjelp på 
linje med personer som er medlemmer av 
vedkommende lands trygdesystem. Tilsva
rende gjelder hvis en person som er dekket 
av avtalelandets trygdesystem, får behov for 
sykehjelp under oppbold i Norge.» 

På denne bakgrunn ble det tatt inn en full
maktsbestemmelse i loven. Det er foreløpig 
ikke fastsatt forskrifter på området. 

Utvalget har ikke tatt med noen bestem
melse om at det kan ytes stønad til den som 
reiser til utlandet for å føde. Som tidligere 
nevnt finnes det i dag en slik bestemmelse i 
forskriftenes § 6 tredje ledd. Bestemmelsen 
er praktisk for utenlandske kvinner bosatt i 
Norge som ønsker å reise til sitt hjemland fur 
å føde. Utvalget har ikke funnet det nødven
dig med en slik bestemmelse. 

Utvalgets alternative forslag: 
Utvalget har laget forslag til en alternativ 

løsning til utkastets § 13-26 om stønad i utlan
det. Dette alternativet består av to paragrafer, 
og illustrerer hvordan lovteksten bør utformes 
hvis den skal bli i samsvar med gjeldende rett. 
Som nevnt foran, vil ikke utvalget gå inn for 
dette alternativ. 

Bestemmelsen om utvidet stønad er kalt 
Alternativ § 13-26a og bestemmelsen om ordi
nær stønad er kalt Alternativ § 13-26b. 

Bestemmelsen om utvidet stønad vil se slik 
ut: 
Alternativ§ 13-26a (Utvidet stønad i utlandet) 

«Stønad til dekning av utgifter til helsetje
nester i utlandet ytes etter denne paragraftil: 
- pliktig medlem bosatt utenfor Norge, se § 

2-9, 
- pliktig medlem bosatt her i Nor8'e, se § 2-2, 

dersom vedkommende er arbeidstaker på 
norsk skip i utenriksfart, eller er arbeids
taker utsendt til midlertidig tjeneste i utlan
det for norsk arbeidsgiver, 

- frivillig medlem bosatt utenfor Norge, se § 
2-10. Dette gjelder likevel ikke pensjonist 
bosatt i utlandet, se § 2-10 bokstav d. 
Stønad ytes etter de vanlige bestemmelsene 

i dette kapitlet. Det ytes likevel stønad med 
full dekning av nødvendige utgifter til: 
a) legebehandling, se § 13-5, 
b) behandling hos tannlege for sykdom, her

under tannuttrekking, se § 13-6, 
c) fysikalsk behandling, se § 13-7, 
d) viktige legemidler og spesielt medisinsk 

utstyr, se § 13-13, 
e) _jordmorhjelp, se § 13-11. 

Stønad til dekning av oppholdsutgifter ved 
fravær utenfor et medlems bosted i forbin
delse med behandling ytes etter særskilte for
skrifter. 

Det ytes full stønad for nødvendige utgifter 
til ambulansetransport og sykehusopphold. 

Departementet fastsetter nærmere forskrif
ter om stønad etter denne paragrafen. Det kan 
herunder bestemmes at også andre personer 
enn nevnt i første ledd skal ha rett til utvidet 
stønad. 
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Merknader til alternativ § 13-26a 
Dette alternativet svarer til folketrygdloven 

§ 2-8 med tilhørende forskrifter. 
Alternativets første ledd omhandler person

kretsen og svarer til gjeldende lovs § 2-8 nr. 
1. Utvalget har av forenklingshensyn stort sett 
nøyet seg med å vise til omfangsbestemmel
sene i utkastets kapittel 2. Utkastets § 2-9 
omhandler de personer som utvalget har fore
slått skal være pliktige medlemmer i utlan
det. Denne bestemmelsen har følgende ord
lyd: 

«§ 2-9 Pliktig medlemskap for personer 
utenfor Norge 

En person som er bosatt utenfor Norge, er 
pliktig medlem i trygden dersom han eller 
hun er 
a) norsk statsborger og arbeidstaker i den 

norske stats tjeneste 
b) norsk statsborger og arbeidstaker hos en 

person som nevnt i bokstav a 
c) norsk statsborger og arbeidstaker på et 

norskregistrert skip i utenriksfart 
d) norsk statsborger og arbeidstaker på en 

norskregistrert boreplattform utenfor den 
norske delen av kontinentalsokkelen 

e) norsk statsborger og arbeidstaker i et norsk 
sivilt luftfartsselskap 

f) norsk statsborger og studerer i utlandet 
med lån eller stipend fra Statens lånekasse 
for utdanning 

g) i Forsvarets tjeneste i utlandet 
h) militærperson som er stilt . til rådighet for 

De forente nasjoner, eller som deltar i en 
humanitær hjelpeaksjon · 

i) utsendt av den norske stat som fredskorps
deltaker eller som ekspert for tjenestegjø
ring i et utviklingsland. 

Det er et vilkår for medlemskap etter bok
stavene g, h og i at vedkommende har vært 
medlem 1 trygden i minst tre av de siste fem 
kalenderårene før tjenesten i utlandet be
gynte, og at han eller hun har nær tilknytning 
til det norske samfunnet. 

Ektefelle og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som nevnt i første ledd, 
er plil<:tig medlemmer i trygden.» 

Utvalget har ikke tatt med presiseringen i 
lovens § 2-8 nr. 1 bokstav a om utvidet medi
sinsk stønad til hyresøkende. I utkastets§ 2-15 
er det tatt inn bestemmelser om at den som 
er medlem etter § 2-9 skal ha fortsatt medlem
skap i trygden i opp til 3 måneder etter at tje
nesten eller studiene er slutt. Dessuten varer 
medlemskapet så lenge vedkommende er 
godtatt som arbeidssøkende hos norsk ar
beidsformidling eller mønstringsmyndighet. 
Henvisningen til utkastets § 2-9 i første ledd 
skulle derfor være tilstrekkelig til å fange opp 
de hyresøkende. 

Utvalget har foreslått at forsørget ektefelle 
og barn som er norsk statsborger og oppholder 
seg i utlandet sammen med forsørgeren, skal 
være selvstendige medlemmer av trygden, se 

utkastets § 2-9 siste ledd. Konsekvensen av 
dette blir at trygdedekningen for forsørget 
ektefelle og barn skal være den samme som 
for de øvrige personer som er nevnt i utkas
tets § 2-9. Utvalget har derfor ikke foreslått 
særregler for disse personene. 

I første ledd er videre tatt med de to vik
tigste persongruppene som er pliktig medlem
mer som bosatt her i Norge, og som likevel 
har rett til utvidet medisinsk stønad ved be
handling i utlandet. Disse er utenlandske og 
norske statsborgere som er ansatt på norske 
skip i utenriksfart, og personer som bor og 
arbeider her i landet, som blir sendt til utlan
det av sin arbeidsgiver, for å utføre kortere 
oppdrag. Disse persongruppene er fortsatt 
trygdet som bosatt her i landet når arbeidsgi
veren plikter å betale arbeidsgiveravgift av 
vedkommendes lønn etter folketrygdloven § 
16-3. I utkastets § 2-2 er det presisert hvem 
som regnes som bosatt i Norge. 

Til slutt i utkastets § 13-26a første ledd er 
det tatt med en henvisning til utkastets § 2-10 
bokstav d. Denne bestemmelsen gjelder per
soner som etter utvalgets forslag skal ha rett 
til å bli tatt opp som frivillige medlemmer i 
trygden. Utkastets § 2-10 har denne ordlyd: 

«§ 2-10 Frivillig medlemskap for personer 
utenfor Norge 

En person som er bosatt utenfor Norge, og 
som ikke er medlem i i trygden etter bestem
melsene i dette kapitlet, har rett til å bli med
lem dersom han eller hun 
a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt hos 

en arbeidsgiver som har ansvar for å melde 
vedkommende inn i arbeidstakerregistret 
(se § 24-2), 

b) studerer ved universitet eller høgskole i 
utlandet 

c) har et offentlig oppdrag eller har et offent
lig stipende i utlandet, 

d) mottar pensjon i utlandet etter denne loven 
og har minst 30 års trygdetid (se § 3-14), 

e) er ektefelle eller barn til en norsk statsbor
ger som er i den norske stats tjeneste i ut
landet, eller 

f) er ektefelle eller barn til en arbeidstaker 
hos en norsk statsborger som er i den 
norske stats tjeneste i utlandet. 

Også andre personer enn de som går inn 
under første ledd, kan tas opp i trygden når 
særlige grunner gjør det rimelig. 

Det er et vilkår for medlemska_p at ved
kommende har vært medlem i trygden i minst ' 
tre av de siste fem kalenderårene før søknads
tidspunket, og at han eller hun har nær til
knytning til det norske samfunnet. , 

Ektefe1le og barn som bor sammen med og 
forsørges av en person som er medlem i tryg
den etter første eller andre ledd, kan bli med
lemmer med samme trygdedekning som for
sørgeren.» 

Etter gjeldende rett skal pensjonister som 
tas opp i trygden som frivillig trygdet bare ha 
rett til medisinsk stønad etter de ordinære 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

511 

regler i folketrygdloven § 2-9. Bestemmelsen 
er særlig aktuell for alders- og uførepensjonis
ter som bosetter seg i Syden. Selv om det ville 
bety en lovteknisk forenkling at også disse 
personer fikk rett til utvidet medisinsk stønad, 
har ikke utvalget funnet grunn til å foreslå en 
slik utvidelse. En eventuell utvidelse på dette 
området vil innebære en såvidt stor materiell 

, endring at det ligger utenfor utvalgets mandat 
å foreslå dette. Det er derfor tatt inn et unntak 
for de aktuelle pensjonister i § 13-26 a første 
ledd. 

Utkastets § 13-26 a andre ledd svarer til lo
vens § 2-8 nr. 2. Her er det presisert at stønad 
i utgangspunktet ytes etter de vanlige bestem
melsene. Det gis likevel full dekning ved 
nærmere angitte helsetjenester. Etter forsla
gene, som er i samsvar med gjeldende rett, 
skal pasienten da ikke yte noen form for egen
betaling i disse tilfellene. I oppregningen er 
det bare tatt med legebehandling, visse former 
for tannlegebehandling, fysikalsk behandling, 
viktige legemidler, spesielt medisinsk utstyr 
og jordmorhjelp. Stønad ved opphold i helse
institusjon og ambulansetjeneste er holdt 
utenfor her. Dette er gjort fordi utgiftene til 
disse tjenester, med unntak av luftambulanse, 
ikke dekkes av trygden i dag. Det er derfor 
mest naturlig at disse stønader omtales for 
seg. Se merknadene til utkastets § 13-26a 
fjerde ledd. 

Etter gjeldende praksis ytes det full refusjon 
ved kjøp av alle typer legemidler i utlandet 
som er forskrevet av lege. Det gjelder også 
varer som her i landet skrives på hvit resept, 
og som pasienten må betale fullt ut. En slik 
praksis gir trygdede i utlandet uforholdsmes
sig gunstig dekning i forhold til medlemmer 
i Norge, som neppe kan være tilsiktet. Utval
get har derfor formulert bestemmelsen i ut
kastets § 13-26a slik at den svarer til utkastets 
§ 13-13 om viktige legemidler og spesielt me
disinsk utstyr. I oppregningen har vi for øvrig 
vist til de aktuelle bestemmelsene ellers i ka
pitlet. 

Utvalget har ikke tatt inn modifikasjonen i 
den gjeldende lovs § 2-8 nr. 2 tredje ledd. 
Bestemmelsen går ut på at full dekning ikke 
ytes dersom den trygdede oppsøker en annen 
lege enn den konsulatet viser til, med mindre 
øyeblikkelig hjelp er nødvendig. Formulerin
gen i gjeldende lov kan være misvisende, idet 
det kan se ut som om en må kontakte ved
kommende konsulat før legehjelp m.v. søkes. 
Det er imidlertid i praksis ikke krav om slik 
forhåndskontakt. Men Folketrygdkontoret for 
utenlandssaker informerer . konsulatene om 
hvilket dekningsnivå som kan godtas i de en
kelte land. Siden forholdene ofte endrer seg 
raskt i utlandet, og da det er store forskjeller 

i prisnivå og faglig standard fra sted til sted, 
må hvert enkelt krav avgjøres skjønnsmessig. 
Etter det Folketrygdkontoret for utenlandssa
ker opplyser er praksis nokså liberal, og det 
er sjelden at krav reduseres med hjemmel i § 
2-8 nr. 2 tredje ledd. I alternativets andre ledd 
har utvalget brukt begrepet «nødvendige ut
gifter» for å indikere at det må vurderes hva 
som skal anses som påkrevet. Dersom utgif
tene anses nødvendige i det enkelte tilfelle, 
ytes full stønad. Ligger utgiftene over det som 
anses nødvendig, reduseres stønaden tilsva
rende. 

I utkastets § 13-26a tredje ledd er det presi
sert at oppholdsutgifter ved fravær utenfor 
medlemmets bosted ytes etter særskilte be
stemmelser. Det er i dag fastsatt forskrifter om 
dekning av oppholdsutgifter med hjemmel i 
folketrygdlovens § 2-8 nr. 2 andre ledd. På 
grunn av de store prisvariasjonene i utlandet, 

, vil det være lite hensiktsmessig å anvende de 
satsene som gjelder her i landet. Det er derfor 
fortsatt behov for egne forskrifter på området. 

Utkastets § 13-26a fjerde ledd presiserer at 
utgifter til ambulansetransport og sykehus
opphold dekkes fullt ut. 

I utkastets § 13-26a femte ledd gis departe
mentet en generell hjemmel · til å fastsette 
nærmere forskrifter. Utvalget har presisert at 
det kan gis forskrifter som utvider personkret
sen i første ledd. Det er etter utvalgets syn 
nødvendig å gi utfyllende forskrifter på dette 
området, da lovutkastet ellers ville blitt ytter
ligere detaljert og uoversiktlig. 

Bestemmelsen om ordinær stønad vil se slik 
ut: 

Alternativ § 13-26b Ordinær stønad i utlan
det 

· Stønad til dekning av utgifter ved sykdom, 
skade og nedkomst som inntreffer utenfor lan
det ytes etter denne paragrafen til: 
- et pliktig medlem her i Norge, se §§ 2-2 til 

2-5. Den som er arbei,dstaker på norsk skip 
i utenriksfart skal likevel ha rett til utvidet 
stønad etter § 13-26a selv om vedkommende 
er bosatt i Norge. Det samme gjelder en ar
beidstaker som er utsendt til midlertidig tje
neste i utlandet for norsk arbeidsgiver, 

- en pensjonist bosatt i utlandet og som er 
frivillig medlem etter § 2-10 bokstav d, 
et frivillig medlem som er bosatt i utlandet, 
se § 2-10. 
Stønad ytes etter de alminnelige bestem

melsene i dette kapitlet. Det ytes likevel stø
nad etter forhøyede satser ved behandling hos 
lege og fysioterapeut. Det ytes ikke refusjon 
ut over et medlems faktiske utgifter. 

Stønad til dekning av ambulansetransport 
og sykehusopphold ytes etter særskilte satser. 

Et medlems egenbetaling i utlandet regnes 
ikke som godkjent egenandel i forhold til be
stemmelsene om egenandelstaket, se § 13-4. 

Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen 
dersom et medlem reiser til utlandet for å få 
behandling. 
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Departementet fastsetter nærmere forskrif
ter om stønad etter denne J)aragrafen. Det kan 
herunder bestemmes at enkelte personer som 
er nevnt i første ledd likevel skal ha utvidet 
stønad etter § 13-26a. 

Merknader til alternativ § 13-26b 
Dette alternativet svarer til folketrygdloven 

§ 2-9, samt forskrifter fastsatt av Rikstrygde
verket den 6. juli 1984. Utvalget har brukt 

· betegnelsen «ordinær stønad» om denne stø
nadsordningen. Det vi si at stønad i hovedsak 
ytes etter de vanlige bestemmelsene i utkas
tets kapittel 13, i motsetning til utvidet stønad 
etter alternativ § 13-26a. 

I utkastets § 13-26a første ledd presenteres 
personkretsen etter dette alternativet. Den 
utgjør først og fremst personer som er med
lemmer i trygden etter utkastets §§ 2-2 til 2-5, 
og som får behov for helsetjenester under 
midlertidig opphold i utlandet. Personkretsen 
etter disse bestemmelsene utgjør i hovedsak 
medlemmer som er bosatt her i landet eller 
som arbeider her, uten å være bosatt. Bestem
melsene om medisinsk stønad gjelder også 
den som ellers er unntatt fra medlemskap et
ter utkastets § 2-5, fordi vedkommende er 
medlem i utenlandsk trygdeordning. Videre 
omfattes frivillige medlemmer under opphold 
her i landet etter utkastets § 2-6. Utvalget har 
nøyd seg med å vise til omfangsbestemmel
sene i utkastets kapittel 2. Ellers ville lovteks
ten blitt uforholdsmesig omfattende. 

Utvalget har presisert at arbeidstakere på 
norske skip i utenriksfart og utsendte arbeids
takere likevel skal få utvidet stønad i utlan
ået. Dette er i samsvar med gjeldende rett. 

I utkastets § 13-26b første ledd er det videre 
presisert at pensjonister bosatt i utlandet og 
som er frivillige medlemmer i trygden etter 
utkastets § 2-10 bokstav d og personer som 
er tatt opp som frivillige medlemmer etter en 
skjønnsmessig vurdering, se utkastets § 2-10 
andre ledd, også skal omfattes av bestemmel
sen om ordinær stønad ved behandling i ut
landet. 

Dette alternativet er for øvrig stort sett i 
samsvar med utvalgets forslag. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 13-26. 

Utkastets § 13-27 Stønad ved yrkesskade 
For den som har en skade eller sykdom som 

går inn under kapittel 17, dekker trygden de 
utgiftene som er en følge av yrkesskaden, selv 
om vedkommende ikke lenger er medlem i 
trygden. 

Til legehjelp etter § 13-5 og fysikalsk be
handling etter§ 13-8 ytes det stønad etter for
høyede satser. Det ytes full dekning for utgif
tene til tannlegehjelp, viktige legemidler, spe
sielt medisinsk utstyr, proteser og ortopediske 
hjelpemidler. 

Etter en yrkesskade ytes det full dekning for 
utgiftene til hjemtransport. 

Andre utgifter som er en direkte og påregne
lig følge av yrkesskaden, kan dekkes dersom 
særlige grunner taler for det. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om stønad til 
dekning av utgifter til helsetjenester i utlan
det. 

Merknader 
Bestemmelsene om medisinsk stønad ved 

yrkesskader er i dag samlet i folketrygdloven 
§ 2-7. Videre har forskjellige forskrifter en
kelte bestemmelser om medisinsk stønad ved 
yrkesskade. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 2-7 lyder: 

«Under sykdom som skyldes yrkesskade 
som går inn under kapittel 11, ytes godtgjø
relse etter bestemmelsene i §§ 2-2, 2-3 og 2-5, 
likevel slik at det ytes full godtgjørelse for 
utgifter til legehjelp, fysikalsk behandling, 
forbindingssaker og medisiner og for utgifter 
til hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte 
på følgene av skaden. Utskreven menig og 
korporal har ikke rett til godtgjørelse for be
handling som kan ytes av militært helseperso
nell eller for legemidler og forbindingssaker 
som han kan få utlevert av sin militæravde
ling. 

Den trygdede har rett til full godtgjørelse 
for utgifter til hjemsendelse på grunn av ska
den. 

Andre påregnelige utgifter som er en di
rekte følge av yrkesskaden, kan godtgjøres 
helt eller delvis hvis særlige grunner taler for 
det etter regler som fastsettes av departemen
tet.» 

Folketrygdloven kapittel 11 har bestemmel
ser om hva som forstås med begrepet yrkes
skade. Visse yrkessykdommer er likestilt med 
yrkesskader. Begrepet yrkesskade omtales 
nærmere i utkastets kapittel 17 om vilkår for 
yrkesskadedekning. 

Lovens § 2-7 viser til stønadsbestemmelsene 
i lovens §§ 2-2, 2-3 og 2-5. Men det skal ytes 
såkalt «full godtgjørelse» for utgifter til lege
hjelp, fysikalsk behandling, forbindingssaker, 
medisiner og for utgifter til hensiktsmessige 
hjelpemidler som kan bøte på følgene etter 1 

en yrkesskade. Det innebærer at det som mi
nimum skal ytes medisinsk stønad etter dl;! 
vanlige bestemmelsene. Når det gjelder stø
nad til tannbehandling er det ved forskrifter 
fastsatt utvidede dekningsbestemmelser for 
yrkesskadetilfeller. Vi viser til § 4 andre ledd 
i forskrifter og takster for godtgjørelse av ut
gifter til tannlegehjelp som er fastsatt av Sosi
aldepartementet den 23. mars 1984. Det heter 
her at trygden yter full godtgjørelse for utgif
ter til tannlegehjelp for yrkesskade (sykdom) 
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som går inn under kapittel 11 i lov om folke
trygd. Det innebærer at det ytes godtgjørelse 
også ved andre behandlingsformer enn de 
som er nevnt i forskriftenes § 1 punkt 1 til 13, 
og det skal ytes såkalt «full godtgjørelse» ved 
slik behandling. Dette er en utvidelse i for
hold til lovens · ordlyd som ikke inneholder 
noen særregel om stønad til tannlegehjelp ved 
yrkesskade. Begrepet «full godtgjørelse» i for-

' skriftene her blir tolket slik at det gis full dek
ning av de faktiske utgifter til tannbehand
ling. 

I folketrygdloven § 2-7 første ledd andre 
punktum er det en særregel om visse militær
personer. Utskrevet menig og korporal har 
ikke rett til godtgjørelse for behandling som 
kan ytes av militært helsepersonell eller for 
legemidler og forbindingssaker som han kan 
få utlevert av sin militæravdeling. Dette inne
bærer at slike militærpersoner ikke får stønad 
dersom de kunne ha benyttet seg av helsetil
budet i forlegningen. 

Etter lovens § 2-7 andre ledd har den tryg
dede rett til full godtgjørelse for utgifter til 
hjemsendelse på grunn av skaden. 

Etter § 2-7 siste ledd kan andre påregnelige 
utgifter som er en direkte følge av yrkesska
den, dekkes helt eller delvis av trygden når 
særlige grunner taler for det. Departementet 
er gitt fullmakt til å fastsette nærmere regler 
her. Slike forskrifter er fastsatt den 22. august 
1983. Etter forskriftenes § 1 kan trygden 
dekke følgende utgifter i forbindelse med: 

- skade på briller, høreapparat og liknende 
hjelpemidler, 

- · besKadigelse av klær eller fottøy i forbin
delse med behandling av den skadede umid
delbart etter arbeidsulykken, 

- transport til og fra arbeidssted eller opplæ
ringssted, 

- transport av den døde i tilfelle hvor arbeids
ulykKen har forårsaket dødsfallet, i den ut
strekning utgiftene overstiger 20 prosent av 
gravferdshjelpen etter lovens§ 9-1, jfr.§ 9-2. 

Når det gjelder transport av avdøde er hen-
visningen til lovens § 9-2 noe misvisende. 
folketrygdloven § 9-2 omhandler utgifter til 
båretransport ved dødsfall her i Norge eller i 
norske biland. Utgifter til slik båretransport 
godtgjøres i den utstrekning utgiftene oversti
ger 20 prosent av gravferdshjelpen etter lo
vens § 9-1. Det forutsettes at 20 prosent av 
gravferdshjelpen går til dekning av utgifter til 
båretransport. I § 1 i forskriftene til lovens § 
2-7 vedrørende yrkesskade .er det også gitt en 
slik 20-prosent regel. Det skulle da ikke være 
nødvendig å henvise til lovens § 9-2. Menin
gen med henvisningen er antagelig at det ved 
yrkesskade skal ytes stønad til båretransport 
også når transporten skjer fra Norge til utlan
det. 

Etter forskriftenes § 1 andre ledd kan også 
andre påregnelige utgifter dekkes helt eller 
delvis når særlige grunner gjør det rimelig. 
Forskriftene er altså ikke uttømmende. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd gjelder personkretsen 

for rett til stønad etter denne paragrafen. Per
sonkretsen er angitt til den som har en skade 
eller sykdom som går inn under kapittel 17. 
Vi har presisert at det ikke gjelder noe vilkår 
om å være medlem av trygden på stønadstids
punktet for å få rett til dekning av utgifter ved 
helsetjenester etter en yrkesskade. Forslaget 
svarer til gjeldende rett. 

Utkastets andre ledd angir dekningsnivået. 
Ved legebehandling m.v. og fysikalsk behand
ling skal det ytes stønad etter forhøyede sat
ser. Forslaget svarer til gjeldende praksis der 
full godtgjørelse ytes etter honorartakstene 
der slike takster er fastsatt. Utkastets andre 
ledd andre punktum gjelder tannlegehjelp, 
legemidler, spesielt medisinsk utstyr, proteser 
og ortopediske hjelpemidler. Her er gjeldende 
praksis foreslått lovfestet. Vi viser til omtalen 
foran. Utvalget har ikke henvist til bestem
melsen om tannlegehjelp i utkastets § 13-6, 
da retten til stønad ved tannbehandling er vi
dere i yrkesskadetilfellene enn ellers. 

Utkastets tredje ledd om hjemsendelsesut
gifter svarer til lovens § 2-7 andre ledd om 
full dekning av slike utgifter. 

Utkastets fjerde ledd om dekning av andre 
påregnelige utgifter svarer til lovens § 2-7 
tredje ledd. 

I utkastets femte ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
stønad etter denne paragrafen. Utvalget har 
foreslått at det herunder kan gis forskrifter om 
stønad til personer som oppholder seg eller 
er bosatt i utlandet. 

Særbestemmelser i lovens § 2-7 første ledd 
andre punktum er foreslått tatt inn i utkastets 
§ 13-25. 

Bestemmelser som foreslås flyttet til andre 
kapitler i lovutkastet eller som foreslås opp
hevet 

I sin delutredning NOU 1986:11 har utvalget 
foreslått å oppheve folketrygdloven § 2-2, § 
2-3 og § 2-5 nr. 1 andre ledd. Se utredningens 
kapittel 9 og 10. 

1. Folketrygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav b -
godtgjørelse for utgifter til høreapparat. 

Bestemmelsene om stønad til høreapparat 
(lån av høreapparat) står i dag i folketrygdlo
ven § 2-5 nr. 3 bokstav b og i midlertidige 
forskrifter gitt av Sosialdepartementet den 18. 
april 1986. 
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Stønad til høreapparat ble tidligere ytet et
ter flere bestemmelser i folketrygdloven - lo
vens §§ 2-5 nr. 3 bokstav b, 2-13, 5-3 og 5-8. 
De forskriftene som var fastsatt i henhold til 
disse paragrafene hadde forskjellig person
krets og formål. Etter de nye forskriftene til 
folketrygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav b er alle 
som er trygdet, omfattet av stønadstilbudet. 
Utvidelsen av personkretsen for rett til høre
apparat etter § 2-5 nr. 2 bokstav b, medførte 
at det ikke lenger var aktuelt å yte stønad til 
høreapparat etter lovens §§ 5-3, 5-8 og 2-13. 

Utvalget mener at det er mest naturlig å 
plassere bestemmelsene om høreapparat i ut
kastets kapittel 14 som gjelder stønad ved att
føring og ved uførhet. Dette kapittel har blant 
annet en egen bestemmelse om stønad til bed
ring av den alminnelige funksjonsevnen. Ho
vedformålet med bestemmelsene om stønad . 
til høreapparat er også å bedre den alminne
lige funksjonsevnen. Utvalget har derfor flyt
tet bestemmelsen om høreapparat til utkastets 
kapittel 14. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til utkastets § 14-9 om lån av 
høreapparat. 

2. Folketrygdloven § 2-10 - sykdom som er 
oppstått før en person ble trygdet. 

Folketrygdloven§ 2-10 omhandler begrens
ning av retten til medisinsk stønad ved syk
dom som har oppstått før en person blir tryg
det. Tilsvarende bestemmelser gjelder for ret
ten til sykepenger, se folketrygdloven § 3-2 
nr. 2. Bestemmelsen i sykepengekapitlet er 
behandlet i utkastets kapittel 4. 

Lovens§ 2-10 er særlig aktuell for utlendin
ger som kommer hit til landet for å bosette 
seg her. Men den har også betydning for ut
lendinger som er frivillig trygdet under mid
lertidig opphold her i landet etter folketrygd- . 
loven § 1-4 bokstav a, og for nordmenn som 
kommer syke hjem for å bosette seg her. Be
stemmelsen lyder i dag: 

«l. Stønad ytes ikke for sykdom inntrådt i 
tidsrom hvori vedkommende ikke var stø
nadsberettiget etter bestemmelsene i dette 
kapittel. Hvis rimelighet tilsier det, kan 
det gjøres unntak fra denne bestemmelse. 

Sykdom anses tidligst inntrådt den dag 
lege søkes, hvis det ikke på fyldesgjørende 
måte er godtgjort at sykdommen er inn
trådt fra et bestemt tidligere tidspunkt. 

2. Bestemmelsen i nr. 1, første ledd, første 
punktum gjelder ikke for den som omfat
tes av § 2-8. Bestemmelsen gjelder heller 
ikke for sykdom som ikke har gitt sympto
mer i minst ett år.» 

En tilsvarende bestemmelse var tidligere å 
finne i§§ 70 og 151 i lov 2. mars 1956 om syke
trygd. Folketrygdloven§ 2-10 svarer stort sett 
til den tidligere syketrygdloven. 

Etter folketrygdloven § 2-10 nr. 1 første 
punktum gjelder bestemmelsen bare sykdom 
som er inntrådt i et tidsrom vedkommende 
ikke var trygdet. Bestemmelsen omfatter ikke 
medfødte eller pådratte legemsfeil. En utlen
ding med medfødt ganespalte som kommer 
hit og bosetter seg, vil for eksempel ha rett til 
medisinsk stønad for nødvendig behandling 
av legemsfeilen. Bestemmelsen antas heller 
ikke å få anvendelse ved graviditet, idet gravi
ditet ikke regnes som sykdom i lovens for
stand. Trygden plikter således å yte vanlig 
stønad til kvinner som er trygdet på det tids
punkt nedkomsten finner sted, selv om hun 
ikke var trygdet da hun ble gravid. Vi viser 
til Ohldieck, Litlere og Rygh's kommentarut
gave til syketrygdloven og folketrygdloven av 
henholdsvis 1960 side 250 og 251 og 1973 side 
24 7 og 248. Verken loven eller kommentarene 
til loven omhandler skader. Utvalget antar at 
skade skal likestilles med sykdom, og således 
omfattes av begrensningen i § 2-10. Dersom 
skaden har ført til en legemsfeil, følger det av 
kommentarutgavene at begrensningen i§ 2-10 
ikke skal få anvendelse. 

Etter lovens§ 2-10 nr. 1 andre punktum kan 
det gjøres unntak fra bestemmelsen dersom 
rimelighet tilsier det. Det innebærer at det li
kevel kan ytes stønad for sykdom som har 
oppstått før vedkommende ble trygdet. Det 
er de lokale trygdemyndighetene som treffer 
slike vedtak etter retningslinjer fastsatt av 
Rikstrygdeverket, se Rikstrygdeverkets rund
skriv av 8. september 1980 om § 2-10 nr. 1 
første ledd. 

Etter lovens§ 2-10 nr. 1 andre'ledd skal en 
sykdom som hovedregel anses inntrådt tid
ligst den dag lege søkes. Unntak gjelder der
som det på fyldestgjørende måte kan godtgjø
res at sykdommen er inntrådt fra et tidligere 
bestemt tidsrom. 

I lovens § 2-10 nr 2 finnes unntak fra be
stemmelsen om at det ikke ytes stønad for 
sykdom som er oppstått før vedkommende ble 
trygdet. 

For det første gjelder ikke bestemmelsen for 
personer som omfattes av lovens § 2-8. Det 
er personer som har vært trygdet som bosatt 
i utlandet. I utkastets kapittel 2 om folketryg
dens omfang og utkastets § 13-26 om medi- ' 
sinsk stønad i utlandet, er det redegjort for 
hvem som i dag omfattes av lovens § 2-8. Ut
valget vil bemerke at bestemmeisene i lovens 
§ 2-10 nr. 2 første punktum har liten betyd
ning i dag. Personer som er trygdet etter sær
bestemmelsene i folketrygdloven § 2-8 vil som 
oftest ha vært trygdet etter lovens vanlige 
bestemmelser på forhånd. Det vil da ikke 
være særlig praktisk at en slik person har 
hatt en sykdom som oppstod før vedkom
mende overhodet ble trygdet. 
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For det andre gjelder heller ikke bestem
melsen for sykdom som ikke har gitt symptom 
i minst ett år. Dersom en person for eksempel 
har hatt kreft mens vedkommende ikke var 
trygdet, og den først blusser opp igjen ett år 
etter at vedkommende ble trygdet, ses det 
bort fra at sykdommen oppstod på et tidligere 
tidspunkt. 

For det tredje kan det etter lovens § 2-10 
'nr. 1 første ledd andre punktum gjøres unntak 
fra bestemmelsen etter en rimelighetsvurde
ring. 

Ifølge fast praksis benyttes ikke § 2-10 nr. 1 
for flyktninger eller personer som likestilles 
med flyktninger. Det samme gjelder uten
landske adoptivbarn. Når det ellers gjelder 
spørsmålet om når dispensasjon skal gis ut fra 
en rimelighetsvurdering, har Rikstrygdever
ket i kommentarrundskriv til § 2-10 nr. 1 
første ledd av 8. september 1980 gitt en nokså 
detaljert redegjørelse for hvilke kriterier som 
skal legges til grunn. Det presiseres imidlertid 
at det må foretas en samlet vurdering i det 
enkelte tilfelle, at oppregningen bare gjelder 
de viktigste momentene, og ikke er uttøm
mende. I rundskrivet heter det blant annet: 

«Trygdedes tilknytning til Norge vil i de 
fleste tilfelle være av betydning for vurderin
gen av om dispensasjon bør gis. Statsborger
skap vil i den forbindelse til en viss grad 
kunne influere på avgjørelsen i den utstrek
ning dette styrker eller svekker totalinntrykc 
ket for så vidt gjelder tilknytningen til Norge. 

Når det gjelder norske statsborgere som ikke 
eller bare for kortere tid har oppgitt sitt bosted 
i Norge, f.eks. for åta midertidig arbeid eller 
opphold i utlandet, vil det vanligvis være ri
melig å gi dispensasjon. 

Dersom en søker med norsk statsborgerskap 
derimot har oppholdt seg så vidt lenge i utlan
det at tilknytningen bare består i et formelt 
statsborgerskap vil dette bare kunne tillegges 
liten selvstendig vekt. For øvrig bør det ved 
vurderingen tas hensyn til varigheten av og 
årsaken til fraværet fra riket, tidligere trygde
forhold og hvilken tilknytning til Norge ved
kommende har hatt under utenlandsopphol
det. 

Jo lengre oppholdet i utlandet har vart, jo 
svakere vil tilknytningen til Norge vanligvis 
være. 

Også når det gjelder utenlandske statsbor
gere må en ta hensyn til hvilken tilknytning 
vedkommende har eller vil få til Norge. Det 
vil for eksempel være rimelig å dispensere 
dersom den utenlandske statsborger er gift 
eller kommer til å gifte seg med en nord
mann. Det vil også kunne tillegges en viss 
vekt om vedkommende for eksempel har 
slektninger.i Norge eller tidligere har hatt til
knytning til norsk næringsliv eller det norske 
samfunn. 

For både norske og utenlandske statsbor
gere vil det måtte legges betydelig vekt på om 
vedkommende har til hensikt å bli boende i 
riket. Ved en løsere tilknytning til Norge, som 
f.eks. studieopphold i noen år eller et tidsbe-

grenset arbeidsopphold, vil ikke de samme 
hensyn tilsi d,ispensasjon. 

Sykdommens art vil kunne influere på av
gjørelsen både i positiv og negativ retning. 
Dersom vedkommende søker lider av en kro
nisk sykdom som krever langvarig og muli
gens livsvarig kostbar behandling, må de hen
syn som taler for og imot dispensasjon avveies 
spesielt nøye. Ikke sjelden vil en slik sykdom 
være årsaken til at en nordmann som har 

· vært bosatt i utlandet over lengre eller kortere 
tid vender hjem til Norge. En alvorlig sykdom 
vil - i utgangspunktet - i slike tilfelle tale for 
dispensasjon. Jo lengre vedkommende har 
oppholdt seg i utlandet, desto mindre synes 
det imidlertid rimelig å dispensere. 

Når det gjelder utenlandske statsborgere 
som lider av kronisk sykdom må det spesielt 
tas hensyn til grunnen for at vedkommende 
flyttet til Norge. 

For begge grupper må det undersøkes om 
vedkommende har trygdedekning for syk
dommen i sitt tidligere oppholdsland/hjem
land. For øvrig må det legges vekt på vedkom
mendes økonomiske stilling, jf. nedenfor. 

Vanligvis vil søkerens sosiale og økono
miske situasjon alene ikke kunne · tillegges 
avgjørende vekt for vurderingen om dispensa
sjon skal innrømmes. Dersom vedkommende 
selv har økonomisk evne til å dekke utgiftene 
vil det sjelden være rimelig å dispensere. Der
som vedkommende ikke har økonomisk evne 
til å dekke utgifter til medisinsk behandlingi 
vil utgiftene kunne dekkes etter lov om sosia 
omsorg. Sammen med andre forhold kan det 
dog tas hensyn til søkerens dårlige økono
miske forhold, spesielt dersom sykdommens 
art betinger et langvarig og kostbart sykehus
opphold.» 

I rundskrivets punkt 4.3 er det videre nevnt 
spesielle personer som det bør gis dispensa
sjon for: 

«I de siste årene er et stadig større antall 
fremmedarbeidere fra utviklingsland, spesielt 
fra Asia, kommet til Norge. Bare i unntakstil
felle har det hittil vært krevd helseattest for 
å få arbeidstillatelse. 

På bakgrunn av dette finner Rikstrygdever
ket at rimelighetshensyn taler for at en ser 
liberalt på søknader om dispensasjon fra 
denne gruppe trygdede, som vanligvis er øko
nomisk vanskelig stilt.» 

Utvalgets vurdering: 
Hensikten med lovens§ 2-10 har vært å for

hindre en urimelig utnyttelse av trygdens stø
nadstilbud for personer som ikke har deltatt 
i finansieringen av trygden eller som ikke har 
vært knyttet til trygdeordningen gjennom 
bosetting. Av den grunn har Rikstrygdeverket 
presisert at dispensasjon i utgangspunktet 
ikke bør gis til personer som antas å komme 
til Norge bare for, eller i det vesentligste i den 
hensikt å få behandling for en sykdom. 

Utvalget vil peke på at medisinsk stønad 
ikke er en opparbeidet rettighet på samme 
måte som pensjonsrettigheter. Også hjemme
arbeidende har rett til medisinsk stønad selv 
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om de ikke betaler avgift til folketrygden. 
Dessuten vil det være vanskelig å praktisere 
en bestemmelse som forutsetter behandlings
hensikt. 

Det generelle vilkåret om å være trygdet 
gjelder også i forhold til bestemmelsene om 
medisinsk stønad. For å bli , trygdet må en 
person vanligvis bosette seg her i landet. Det 
vil si at vedkommende må ha til hensikt å bli 
i Norge i mer enn 12 måneder. Folketrygdlo
vens bestemmelser om å bli trygdet sammen
holdt med bestemmelsene i fremmedlovgiv
ningen tilsier at faren for misbruk av norske 
trygderettigheter ikke er særlig stor. 

På bakgrunn av opplysninger innhentet fra 
Oslo trygdekontor kan det konstateres at me
disinsk stønad bare unntaksvis nektes under 
henvisning til lovens § 2-10. Bakgrunnen for 
dette antas å være at det er vanskelig for tryg
deetaten å oppdage tilfeller som rammes av 
bestemmelsen. Dessuten er unntakene som 
er nedfelt i lov, rundskriv og praksis så om
fattende at de i realiteten representerer hoved
reglene på området. Fra trygdekontorets side 
er det antydet at bestemmelsen i § 2-10 er 
mest aktuell for pensjonister som har flyttet 
til Spania, og som kommer hjem når de blir 
syke. Etter gjeldende bestemmelser er likevel 
de fleste av disse pensjonistene fortsatt tryg
det selv om de er bosatt i utlandet. De omfat
tes således ikke av begrensningen i § 2-10. 
Personer som i dag kan rammes av § 2-10 er 
i hovedsak de som kommer hit på besøk uten 
å bosette seg her, f.eks. slektninger til frem
medarbeidere. De vil ikke bli automatisk tryg
det. Slike personer kan likevel bli tatt opp som 
frivillig trygdet i medhold av lovens § 1-4 
bokstav a dersom oppholdet skal vare mellom 
3 og 12 måneder. Dersom en ønsker å holde 
disse personer utenfor folketrygdlovens støs 
nadstilbud, kunne kravene for å bli tatt opp 
som frivillig medlem skjerpes, f.eks. ved å 
stille strenge krav til legeattest. 

Det forekommer av og til at norsk-amerika- · 
nere med god økonomi vender tilbake til 
Norge for å tilbringe sine siste år her. Ofte vil 
slike personer ha behov for opphold i institu
sjon. Bestemmelsene om institusjonsopphold 
er regulert i sykehusloven, og utgiftene dek
kes gjennom rammefinansieringsordningen. 
Utvalget mener det ikke er noen grunn til å 
opprettholde lovens § 2-10 for å holde disse 
personer utenfor stønadstilbudet etter kapittel 
2 om medisinsk stønad. 

Bestemmelsen i § 2-10 legger opp til vans
kelige juridiske og faktiske vurderinger. Vur
deringene vil avhenge av om vedkommende 

har besøkt lege tidllgere og om trygden kan 
dokumentere slikt legebesøk. Hvis en pasient 
kommer hit med en kronisk sykdom, f.eks. 
sukkersyke, er det imidlertid forholdsvis en
kelt å konstatere om sykdommen er oppstått 
tidligere. Mer problematisk blir det f.eks. ved 
psykiske lidelser eller ved kreft som blusser 
opp kort tid etter at vedkommende bosetter 
seg her i landet. Utvalget er redd for at be
stemmelsen kan føre til ulik behandling av 
de trygdede avhengig av legens kunnskap om 
reglene, og legens holdninger til bestemmel
sen. I realiteten kan det da bli legen og ikke 
trygdeetaten som foretar den rimelighetsvur
dering loven åpner adgang til. De retningslin
jer som er trukket opp for rimelighetsvurde
ringen, se foran, gir heller ikke særlig veiled
ning og kan føre til forskjellsbehandling. 

Bestemmelsen om at sykdommen som ho
vedregel anses inntrådt tidligst den dag lege 
søkes, og at den ikke gjelder sykdom som har 
vært symptomfri i minst ett år, kan også føre 
til at pasienter venter med å søke lege til «ka
rens-tiden» er utløpt. Ut .fra et helsepolitisk 
synspunkt bør det unngås å ha regler som sty
rer pasienters· adferd på en slik måte. 

Begrensningene i lovens§ 2-10 harmonerer 
dessuten ikke med sykehusloven. I denne lo
ven finnes ingen hjemmel til å kreve betaling 
av en trygdet som får behandling for sykdom 
som har oppstått før vedkommende ble tryg
det. I sykehusloven § 12 sjette ledd er det til
strekkelig for gratis behandling at vedkom
mende er trygdet. Det er uheldig at reglene i 
sykehusloven og folketrygdloven ikke er sam
menfallende på dette området. Et eventuelt 
vedtak om å nekte refusjon i henhold til folke
trygdloven§ 2-10, kan ikke binde fylkeskom
munen forsåvidt gjelder sykehusopphold. 
Dersom en ønsker å beholde § 2-10 bør såle
des tilsvarende bestemmelse tas inn i syke
husloven, loven om psykisk helsevern og 
kommunehelsetjenesteloven. 

Etter en samlet vurdering er utvalget kom
met til at bestemmelsen er av så liten praktisk 
og økonomisk betydning at den bør oppheves 
av forenklingshensyn. Det har ikke vært mu
lig å tallfeste de økonomiske konsekvensene 
av en eventuell opphevelse. Utvalget har , 
imidlertid grunn til å anta at utgiftsøkningen 
vil bli marginal. Forslaget må ses i sammen
heng med innsparingen ved å endre reglene 
om stønad ved medisinsk behandling i utlan
det, se utkastets § 13-26. Samlet vil begge 
disse endringer knytte folketrygdens utgifts
dekning nærmere til den behandling som 
skjer i Norge. 
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KAPITTEL 14 

Stønad ved langvarig sykdom, skade eller lyte 
(attføringsstønad, hjelpestønad og grunnstønad) 

OVERSIKT 
I dette kapitlet har utvalget samlet bestem

melsene om stønad til dekning av bestemte 
utgifter ved langvarig sykdom, skade eller 
lyte. Utkastet omfatter bestemmelser om stø
nad i form av utlån av høreapparat etter folke
trygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav b, stønad under 
yrkesmessig attføring etter folketrygdloven §§ ' 
5-2 og 5-3, stønad til bedring av den alminne
lige funksjonsevnen etter lovens § 5-8 samt 
bestemmelsene om grunnstønad og hjelpestø
nad i lovens § 8-2. 

Utvalget har foreslått å kalle ytelsene etter 
dette kapitlet for stønad ved langvarig syk
dom, skade eller lyte. Det vil si stønad i forbin
delse med attføring samt hjelpestønad og 
grunnstønad. Begrepet attføring er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 14-5. For
muleringen «langvarig sykdom, skade eller 
lyte» er nærmere omtalt i utkastets § 14-1. 

Utvalget har funnet det riktig å plassere 
bestemmelsen om lån av høreapparat i kapit
let her, og ikke i utkastets kapittel 13 om stø
nad ved helsetjenester. Høreapparat må anses 
som et teknisk hjelpemiddel. Det brukes ikke 
i den medisinske behandling av pasienten, 
men tas i bruk når den medisinske behandling 
ikke resulterer i tilfredsstillende hørselsfunk
sjon. Høreapparat nyttes altså ved langvarig 
medisinsk uførhet. Stønad i forbindelse med 
medisinsk behandling etter utkastets kapittel 
13 ytes først og fremst ved midlertidig ufør
het. Medisinsk behandling settes i verk for å 
unngå varig sykdom, skade eller lyte. Stønad 
etter utkastets kapittel 14 skal derimot ytes 
ved langvarig medisinsk uførhet. Vi viser til 
merknadene til utkastets§ 14-1. Da høreappa
rat nyttes ved varig uførhet, mener utvalget 
at bestemmelsen om lån av høreapparater bør 
stå i dette kapitlet. 

Historikk 
Loven om attføringshjelp av 1960 hadde 

bestemmelser om yrkesmessig attføring. Lo
ven om uføretrygd av 1960 hadde dessuten 
bestemmelser om tilskott og lån til flytting i 
forbindelse med yrkesmessig attføring. Folke
trygdlovens bestemmelser om attføringshjelp 
bygger på de ovennevnte lover. Da folke-

trygdloven ble vedtatt i 1966 ble disse bestem
melsene tatt inn i kapittel 5. Bestemmelsene 
om attføring i lovens § 5-8 kom inn i folke
trygdloven ved lov 19. mars 1971 nr. 40. Tidli
gere hadde §, 5 i vanføreloven tilsvarende be
stemmelser, se St.meld. nr. 88 for 1966-67 om 
utviklingen av omsorgen for de funksjons
hemmede og Ot.prp. nr. 6 for 1970-71. Det ble 
i stortingsmeldingen pekt på at . en tok sikte 
på større ytelser fra trygden til formål som 
hjelper funksjonshemmede til å fungere 
bedre. Hensikten var å redusere den sosiale 
risikoen som funksjonshemming medfører. 
Tidligere var all attføringshjelp knyttet til det 
å skaffe seg inntektsgivende arbeid. 

Ordningen med hjeLpestønad ved uførhet 
ble innført ved uføretrygdloven av 1960. Vi 
viser til lovens § 3 nr. 2 og Ot.prp. nr. 22 for 
1959. Stønaden var beregnet på personer som 
på grunn av særlig høygradig uførhet var mer 
eller mindre hjelpesløse, og som derfor 
trengte særskilt tilsyn og pleie eller hjelp til 
forskjellig husarbeid. Bestemmelsene om 
hjelpestønad ble tatt · inn i folketrygdloven 
som ble vedtatt 17. juni 1966. Ved lov 19. 
mars 1971 nr. 40 ble det vedtatt en lovbestem
melse om forhøyet hjelpestønad til funksjons
hemmede barn. Bestemmelsen er senere blitt 
opphevet, men ordningen med forhøyet hjel
pestønad er likevel beholdt og er nå å finne i 
forskriftene til § 8-2. 

Ordningen med grunnstønad ved uførhet 
ble innført i utføretrygdloven av 1960. Vi viser 
til Ot.prp. nr. 22 for 1959. Grunnstønad skulle 
ytes hvis den uføre hadde ekstrautgifter som 
følge av uførheten, når utgiftene måtte anses 
å være av betydning. Grunnstønaden skulle 
dekke ekstrautgifter ved slitasje av klær og 
utgifter til transport. Bestemmelsene om 
grunnstønad ble tatt inn i folketrygdloven 
som § 8-2 bokstav a da loven ble vedtatt 17. 
juni 1966. 

Bestemmelser om stønad til høreapparater 
var tidligere å finne i syketrygdloven § 31 
andre ledd bokstav b. Bestemmelsene ble tatt 
inn i folketrygdloven i 1971. Stønad til høreap
parat ble gitt etter flere bestemmelser i folke
trygdloven - lovens §§ 2-5 nr. 3 bokstav b, 
2-13, 5-3 og 5-8. I dag ytes det bare stønad til 
høreapparat etter lovens § 2-5 nr. 3 bokstav b. 
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Utvalgets forslag 
Vi har disponert dette kapitlet slik at de 

generelle vilkårene for rett til de forskjellige 
ytelsene er samlet i de tre første paragrafene. 
Det er deretter foreslått en paragraf for hver 
stønadsform. Selv om høreapparat anses som 
et teknisk hjelpemiddel til bedring av den al
minnelige funksjonsevnen, se utkastets § 14-5, 
har utvalget av informasjonshensyn funnet 
det hensiktsmessig å ta med en særskilt para
graf om dette hjelpemiddel. Nåværende hjel
pestønad er splittet opp i tre stønadsformer -
hjelpestønad til hjelp i huset, hjelpestønad til 
tilsyn og pleie samt forhøyet hjelpestønad. 

Til slutt i kapitlet har vi tatt inn bestemmel
ser om institusjonsopphold og stønad ved yr
kesskade. Når det gjelder stønad ved yrkes
skade, har vi bare foreslått ett unntak i for
hold til lovens alminnelige bestemmelser, se 
merknadene til utkastets § 14-15. 

Utkastets§ 14-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke bestemte utgifter som medlemmer har 
i forbindelse med langvarig sykdom, skade 
eller lyte. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til . stønad står i 

§§ 14-2 og 14-3 
- attføringsstønad står i §§ 14-4 til 14-6 
- lån av hjelpemidler står i §§ 14-7 til 14-9 
- hjelpestønad står i §§ 14-10 til 14-12 
- grunnstønad står i § 14-13 
- bortfall av stønad under institusjonsopp-

hold står i § 14-14 
- stønad ved yrkesskade står i § 14-15. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og angir formålet med 

stønadene etter dette kapitlet. 
Stønadene skal dekke bestemte utgifter som 

medlemmer har i forbindelse med langvarige 
sykdom, skade eller lyte. Tilsvarende bestem
melser følger i dag i hovedsak av folketrygdlo
ven kapitlene 5 og 8. Bestemmelser om dek
ning av utgifter til livsopphold for de samme 
personer står i dag også i folketrygdloven ka
pitler 5 og 8. Utvalget har foreslått at ytelser 
til livsopphold tas inn i egne kapitler. Vi viser 
til utkastets kapittel 7 om overgangsstønad 
ved sykdom og kapittel 10 om uførepensjon. 

I utkastets første ledd er det presisert at stø
nad ytes til den som er medlem i trygden. 
Etter dispensasjonsforskriftene til gjeldende 
lov, kapitlene 5 og 8 kan det gjøres unntak fra 
bestemmelsene om opphold i riket og forutgå
ende trygdetid. I folketrygdloven § 1-5 presi
seres det at ytelser også kan tilstås den som 
ikke er trygdet når vilkårene i §§ 5-1 og 8-1 
fravikes. 

Utvalget har foreslått at det alltid skal kre
ves medlemskap i trygden for å få rett til stø
nad etter utkastets kapittel 14. Forslaget er i 
samsvar med utvalgets generelle standpunkt 
om at folketrygden bare skal omfatte dem som 
er medlemmer i trygden. Etter utvalgets for
slag vil det bare gjøres unntak fra dette vilkå
ret for såkalte opptjente rettigheter. Vi viser 
til utkastets kapitlene 10 og 12 om uførepen
sjon og alderspensjon. 

Utvalget har unnlatt å bruke begrepet ufør
het i dette kapitlet, da det har flere betydnin
ger. En skiller gjerne mellom medisinsk ufør
het (de medisinske vilkårene) og ervervsmes
sig uførhet. Vanligvis brukes uførebegrepet 
om ervervsmessig uførhet, se folketrygdloven 
kapittel 8. De stønadene som omtales i utkas
tets kapittel 14 ytes først og fremst ved medi
sinsk uførhet. Det gjelder derfor et vilkår om 
varig sykdom, skade eller lyte for å få rett til 
stønad. , 

Varighetskravet gjelder bare for de medi
sinske vilkårene. Vi peker på at det ikke gjel
der noe vilkår om varig ervervsmessig uførhet 
for å få rett til stønad etter dette kapitlet. Ofte 
vil det også foreligge varig ervervsmessig 
uførhet, for eksempel når det ytes hjelpestø
nad og/eller grunnstønad ved siden, av uføre
pensjon. 

I folketrygdloven § 8-2 første ledd om 
grunnstønad og hjelpestønad er det et krav 
om varig sykdom, skade eller lyte. I praksis 
kreves det også at de utgiftene som kan danne 
grunnlag for disse stønadene, er varige. 

Begrepet varig er ikke definert i folketrygd
loven, men det er omtalt i Rikstrygdeverkets 
rundskriv vedrørende grunnstønad. Vi viser 
til rundskriv Kom. 08-02 første ledd bokstav 
a side 14 (10/88). Ifølge rundskrivet og praksis 
er det ikke bare livsvarige lidelser som anses 
som varige. Dersom en lidelse antas å vare i 
2 til 3 år eller lenger, anses den som varig i 
folketrygdlovens forstand. Dersom en lidelse 
antas å medføre at pasienten vil dø før det er 
gått to år, betraktes den alltid som varig. Va
righetsvilkåret i folketrygdloven er således 
langt lempeligere enn for eksempel i England, 
der det har vært krevd at sykdommen, skaden 
eller lytet må ha vart i 7 år før dette vilkåret , 
anses oppfylt. 

Utkastets kapittel 14 omfatter ikke bestem
melser om stønad ved medisinsk behandling 
eller medisinsk attføring. Bestemmelsene om 
stønad ved medisinsk behandling står i dag i 
folketrygdloven kapittel 2. Disse bestemmel
sene har vi foreslått samlet i utkastets kapittel 
13 om stønad ved helsetjenester. For å få stø
nad ved medisinsk attføring gjelder det ikke 
noe krav om at det må foreligge varig sykdom, 
skade eller lyte. Det er nettopp for å unngå 
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at en sykdom, en skade eller et lyte skal bli 
varig, at pasienten gjennomgår medisinsk att
føring. 

For å få rett til stønad til bedring av den 
alminnelige funksjonsevnen etter folketrygd
loven § 5-8 og grunnstønad og hjelpestønad 
etter lovens § 8-2, gjelder det ikke noe vilkår 
om erversmessig uførhet. Dette vilkåret gjel
der bare i forhold til lovens § 5-3, jf. § 5-2. 
Det er således bare de medisinske vilkårene 
som er fellesvilkår for stønadene i utkastets 
kapittel 14. 

Stønadsordningene som omtales i dette ka
pitlet er ikke av samme type som stønadene 
ved medisinsk behandling i utkastets kapittel 
13. For å få rett til stønad etter utkastets kapit
tel 14 må medlemmet ha faktiske utgifter, 
men utgiftene skal ikke dekkes krone for 
krone slik som etter utkastets kapittel 13. Det 
er tilstrekkelig at det foreligger behov for til
tak som kan medføre utgifter. Det er derfor 
en vesentlig forskjell her i forhold til stønad 
ved medisinsk behandling etter utkastets ka
pittel 13. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men utvalget har foreslått noen nye formule
ringer. I utkastets første ledd har utvalget er
stattet uttrykket «varig» sykdom, skade eller 
lyte som brukes i dag, med «langvarig» syk
dom, skade eller lyte. I vanlig språkbruk for
bindes gjerne uttrykket «varig» med «livsva
rig». Som nevnt ovenfor, er det etter gjeldende 
praksis tilstrekkelig at sykdommen m.v. antas 
å ville vare i 2 til 3 år framover for at retten 
til stønad skal inntre. I enkelte tilfeller har 
forventet sykdomsperiode ned til et halvt år 
vært tilstrekkelig for å få stønad. Uttrykket 
varig er derfor etter utvalgets syn lite dekk
ende for praksis på området. Stønad etter 
dette kapitlet bør ikke ytes før medisinsk be
handling etter utkastets kapittel 13 er forsøkt. 

Uttrykket «langvarig» er etter utvalgets syn 
bedre egnet til å indikere at det ikke nødven
digvis må være noen livsvarig lidelse. På den 
andre siden innebærer uttrykket at helt kort
varige lidelser ikke skal omfattes av kapitlet. 
Utvalget mener at det fortsatt bør kreves at 
lidelsen kommer til å vare i minst 2 til 3 år 
for at rett til stønad skal foreligge. 

Utkastets første ledd omhandler foruten for
målet også personkretsen for rett til stønad 
etter dette kapitlet. Utvalget har foreslått et 
generelt vilkår om medlemskap i trygden for 
å få rett til ytelser. Vilkåret om medlemskap 
i trygden følger i dag av folketrygdloven § 5-1 
første ledd for rett til stønad under yrkesmes
sig attføring og stønad til bedring av den al
minnelige funksjonsevnen og av lovens § 8-1 

første ledd for såvidt gjelder grunnstønad og 
hjelpestønad. 

Utvalget forutsetter at en del bestemmelser 
om attføringshjelp fortsatt gis i form av for
skrifter. Det er for at loven ikke skal bli over
fylt av detaljregler. Utvalget har foreslått til
svarende systematikk når det gjelder stønad 
ved helsetjenester etter kapittel 13. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en over
sikt over hvor i kapitlet de ulike bestemmelser 
er å finne. 

Utkastets§ 14-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til stønad etter dette 

kapitlet at vedkommende har vært medlem i 
trygden i minst ett år umiddelbart før han 
eller hun setter fram krav om stønad. 

Vilkaret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 

Merknader 
Bestemmelsene om forutgående trygdetid 

vedrørende de stønader som dette kapitlet 
omtaler, står i dag i folketrygdloven §§ 5-1 og 
8-1 samt i forskrifter gitt i medhold av andre 
ledd i de nevnte paragrafene. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett er det to alternative vil

kår om forutgående trygdetid. Som utgangs
punkt kreves det tre års trygdetid umiddel
bart før krav om stønad settes fram. Hvis den 
trygdede har vært fysisk og psykisk i stand til 
å utøve et normalt erverv i minst ett år umid
delbart før kravet settes fram, kreves det bare 
dette ene året. 

Folketrygdloven § 5-1 første ledd lyder: 

«Rett til stønad etter bestemmelsene i dette 
kapittel har trygdet som 
a. oppholder seg i riket, og 
b. har vært trygdet i minst tre år umiddelbart 

før krav om stønad settes fram, eller som 
har vært trygdet i minst ett år umiddelbart 
før kravet settes fram og herunder har vært 
fysisk og psykisk i stand til å utøve et nor
malt erverv i minst ett år.» 

Ordlyden i folketrygdloven § 8-1 første ledd 
er nesten identisk. 

Folketrygdloven § 5-1 første ledd og § 8-1 
første ledd inneholder også et vilkår om å 
være trygdet samt vilkår om opphold i riket. 
Vilkåret om å være trygdet er nærmere om
talt i merknadene til utkastets § 14-1. Opp
holdsvilkåret er omtalt i merknadene til ut
kastets § 14-3. Utvalget har for øvrig gjort 
nærmere rede for bestemmelsene om å være 
trygdet, om forutgående trygdetid og opphold 
i riket i merknadene til utkastets kapittel 7 
som gjelder overgangsstønad ved sykdom. 
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Forskrifter om fravikelse av vilkårene i fol
ketrygdloven § 5-1 første ledd når det gjelder 
stønad under attføring, er fastsatt ved konge
lig resolusjon den 28. oktober 1966 med hjem
mel i paragrafens andre ledd. I forskriftene 
er det ikke skilt mellom rett til attføringspen
ger og rett til stønad til dekning av bestemte 
utgifter. Det synes imidlertid som om bestem
melsene først og fremst er myntet på attfø
ringspenger. Forskriftenes § 1 gjelder bare 
rett til attføringspenger. I de øvrige paragra
fene er det ikke sagt noe om hvilke ytelser 
bestemmelsene skal gjelde for. I praksis an
vendes forskriftene på alle former for stønad 
etter kapitlet 5. 

Forskriftene til folketrygdloven § 5-1 har 
ingen særbestemmelser om stønad under yr
kesmessig attføring eller stønad til bedring av 
den alminnelige funksjonsevnen. Vi viser der
for til omtale av dispensasjonsbestemmelsene 
i utkastets§ 7-2 om overgangsstønad ved syk
dom. 

Utvalget vil her bare kort peke på at for
skriftenes§§ 2 og 3 gjelder unntak fra vilkåret 
om fomtgående trygdetid. Forskriftenes §§ 2 
og 3 lyder: 

«§ 2. ' 
Vilkåret i lovens § 5-1, første ledds bokstav 

b, om forutgående trygdetid, kan når det fin
nes rimelig fravikes av Rikstrygdeverket for 
norske statsborgere, dersom 
a) vedkommende tidligere har vært trygdet i 

sammenlagt minst tre år, og 
b) lidelsen som begrunner kravet, er oppstått 

mens vedkommende var trygdet eller in
nen to år etter at vedkommende gikk ut 
av trygden. 

Det i første ledd nevnte vilkår om forut
gående trygdetid skal ikke gjøres gjeld
ende for utenlandsk flyktning her i r1ket. 

§ 3. 
Rikstrygdeverket kan i andre tilfelle enn 

nevnt i §§ 1 og 2 fravike vilkårene i lovens § 
5-1, første ledd, hvis særlige grunner gjør det 
rimelig.» 

Etter forskriftenes § 2 siste ledd skal vilkå
ret ikke gjelde for flyktninger i Norge. Para
grafens første ledd gir Rikstrygdeverket full
makt til å dispensere fra trygdetidsvilkåret for 
norsk statsborger, dersom vedkommende har 
vært trygdet sammenlagt i minst tre år og li
delsen som begrunner kravet, er oppstått 
mens vedkommende var trygdet eller innen 
to år etter at vedkommende gikk ut av tryg
den. 

Forskriftenes § 3 er en generell hjemmel til 
å fravike vilkårene i § 5-1 første ledd når sær
lige grunner gjør det rimelig. 

Forskrifter om fravikelse av vilkårene i fol
ketrygdloven § 8-1 vedrørende uførepensjon 
samt grunnstønad og hjelpestønad er fastsatt 

ved kongelig resolusjon den 26. mai 1978 med 
hjemmel i folketrygdloven § 8-1 andre ledd. I 
disse forskriftene skiller en mellom de for
skjellige stønadene etter folketrygdloven ka
pittel 8. De fleste paragrafene i forskriftene 
gjelder uførepensjon. Det er bare§ 8 som gjel
der særlig for grunnstønad og hjelpestønad. 
Det heter her at vilkårene om opphold i riket 
og om forutgående trygdetid fravikes når sær
lige grunner gjør det rimelig. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene om forutgående trygdetid 

er i dag meget kompliserte. Utvalget bar der
for funnet det nødvendig å foreslå vesentlige 
forenklinger. 

Utkastet svarer til formuleringen i utkastets 
§ 7-2, som gjelder forutgående medlemskap 
ved overgangsstønad ved sykdom. Vi viser til 
merknadene til denne paragrafen. Utvalget vil 
i det følgende kort gjøre rede for de forenklin
ger som vi har foreslått. 

For det første har utvalget foreslått at det 
ikke skal være alternative vilkår slik som i 
dag. Vi foreslår i stedet en generell bestem
melse om ett års forutgående medlemskap. 
For det andre har utvalget sløyfet dispensa
sjonsadgangen, men vi har gjort unntak for 
flyktninger som er medlemmer i trygden. Vi 
har dessuten gjort unntak når det gjelder stø
nad som ytes på grunn av yrkesskade. Vi viser 
til utkastets § 14-15 om yrkesskade. Behovet 
for en generell dispensasjonsadgang blir mini
mal når kravet om forutgående medlemskap 
foreslås senket til ett år. Vi viser til framstillin
gen nedenfor. 

Når det gjelder de to ytelsene som ved ufør
het skal dekke utgifter til livsopphold, over
gangsstønad ved sykdom og uførepensjon, har 
utvalget foreslått ulike vilkår om forutgående 
trygdetid. I utkastets kapittel 7 om overgangs
stønad ved sykdom har utvalget foreslått at 
det skal være tilstrekkelig med ett års med
lemskap umiddelbart før krav om stønad set
tes fram. Det er ikke foreslått noen dispensa
sjonsadgang, men unntak er gjort for flyktnin
ger som er medlemmer i trygden. Når det gjel
der rett til uførepensjon, har utvalget i utkas
tets kapittel lO om uførepensjon foreslått et 
vilkår om tre års medlemskap i trygden urriid- · 
delbart før krav om pensjon settes fram. Hel
ler ikke her har utvalget foreslått noen dispen
sasjonsadgang, men unntak er gjort for flykt~ 
ninger. Vi viser til utkastets § 10-2. 

Utvalget har foreslått vilkår om ett års forut
gående medlemskap for rett til de øvrige kort
tidsytelser til livsopphold. Det vil si over
gangsstønad til enslig forsørger etter utkastets 
kapittel 8 og overgangsstønad til etterlatt fa
miliepleier etter utkastets kapittel 9. For rett 
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til stønad til dekning. av bestemte utgifter til 
barnetilsyn, utdannelse m.v. etter utkastets 
kapittel 15, har utvalget også foreslått et vilkår 
om ett års forutgående medlemskap. Det vil 
således gjelde samme inngangsvilkår for disse 
korttidsytelsene til livsopphold og for stønad 
til dekning av bestemte utgifter. Da dette er 
ytelser som ofte gis samtidig, er det en fordel 
at det gjelder samme inngangsvilkår. 

' Utvalget har vært noe i tvil ved valg av inn
gangsvilkår for rett til ytelser etter utkastets 
kapittel 14. Disse ytelsene kan i mange tilfel
ler gis samtidig med henholdsvis overgangs
stønad ved sykdom og uførepensjon som har 
forskjellige vilkår om medlemstid. Utvalget 
mener at det bør gjelde samme vilkår om 
medlemstid for rett til alle stønadene som går 
inn under dette kapitlet og som skal dekke 
nærmere angitte utgifter. Utvalget er kommet 
til at det bør gjelde samme vilkår i utkastets 
kapittel 14 som i utkastets kapittel 15. Det er 
etter dette foreslått at det skal kreves ett års 
forutgående medlemskap som inngangsvilkår 
i utkastets § 14-2. 

Forslaget om ett års forutgående medlem
skap for alle ytelsene etter utkastets kapittel 
14 vil i prinsippet bety en liten innskrenkning 
når det gjelder utlån av høreapparater. I dag 
står bestemmelsene om høreapparater i lovens 
kapittel 2. Det er ikke noe vilkår om forutgå
ende medlemskap i kapittel 2, men etter lo
vens § 2-10 skal det i prinsippet ikke ytes stø
nad for sykdom som en person allerede har 
når vedkommende kommer hit til landet. Ut
valget har foreslått at lovens § 2-10 oppheves 
av forenklingshensyn og fordi den brukes sjel
den i praksis. 'Folketrygdloven bør etter utval
gets syn ha stønadstilbud til alle medlemmer 
som bor her i landet. Forslaget om å oppheve 
bestemmelsen i lovens§ 2-10 vil således modi
fisere noe den innskrenking som flyttingen 
av bestemmelsene om høreapparater medfø
rer. Det må dessuten forutsettes at den som 
har en hørselshemning når han eller hun 
kommer hit til landet, i de fleste tilfellene alle
rede har høreapparat, slik at behovet for nytt 
apparat i løpet av dette året vil være lite. 

I utkastets § 14-2. er det foreslått at vilkåret 
om forutgående medlemskap ikke skal gjelde 
for flyktninger som er medlemmer i trygden. 
Likestilt rped flyktninger er norske statsbor
gere som er i en lignende stilling som flykt
ninger. lutkastets§ 3-21 har vi definert begre
pet flyktning slik at det også omfatter de sist
nevnte personene. 

Utkastets§ 14-3 Opphold i Norge/ i utlandet 
Det er et vilkår for rett tiL stønad etter dette 

kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg mindre enn 

seks måneder i utlandet, beholder Likevel stø
naden. 

Dersom utenlandsoppholdet er et ledd i en 
godkjent attføringsplan, kan det etter søknad 
før utreisen gis stønad til bedring av funk
sjonsevnen i arbeidslivet (se § 14-4) i lengre 
tid enn seks måneder. 

Merknader 
Bestemmelser om opphold i Norge som vil

kår for rett til de stønader som dette kapitlet 
omhandler, står i dag i folketrygdloven§§ 5-1 
og 8-1 samt i forskrifter gitt i medhold av 
andre ledd i de nevnte paragrafene. 

Etter disse bestemmelsene er det et vilkår 
at vedkommende oppholder seg her i Norge. 
Vilkåret om opphold må ses i sammenheng 
med kravene om .forutgående trygdetid og om 
å være trygdet. Vi viser til merknadene til 
utkastets innledningsbestemmelse i § 14-1 og 
§ 14-2 når det gjelder kravet til medlemskap. 

Gjeldende rett 
Etter folketrygdloven § 5-1 første ledd bok

stav a og § 8-1 første ledd bokstav a er det et 
vilkår for rett til ytelser under attføring ogfor 
rett til grunnstønad og hjelpestønad at ved
kommende oppholder seg i Norge. 

Folketrygdloven § 5-1 første ledd bokstav a 
lyder: 

«Rett til stønad etter bestemmelsene i dette 
kapittel har trygdet som 
a. oppholder seg i riket, og» 

Folketrygdloven § 8-1 første ledd bokstav a 
har tilsvarende innhold; 

Forskrifter om fravikelse av oppholdsvilkå
ret i lovens § 5-1 er fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 28. oktober 1966. I Rikstrygdever
kets rundskriv Kom. 05-01 av 11. oktober 1984 
er det gjort nærmere rede for praksis på områ
det. Ifølge denne prak~is dispenserer en sjel
den fra oppholdsvilkåret for personer som 
ikke er trygdet når det gjelder stønad etter 
lovens §§ 5-3 og 5-8. 

Forskrifter om fravikelse av oppholdsvilkå
ret i lovens § 8-1 er fastsatt ved kongelig reso
lusjon den 26. mai 1978 .. Vilkåret om opphold 
i Norge kan fravikes når særlige grunner gjør 
det rimelig. I praksis ytes det sjelden grunn
stønad og hjelpestønad til personer som flytter 
utenlands og ikke lenger er trygdet. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 

beholde et generelt vilkår om opphold i Norge 
for rett til stønad etter dette kapitlet. Det er 
fordi disse stønadene er tilpasset norske for
hold både når det gjelder stønadstilbucf og stø-
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nadsnivå. Dessuten er disse stønadene i større 
grad enn andre stønader i folketrygdloven 
avhengig av en nær oppfølging fra myndighe
tenes side. Det gjelder særlig for de ulike att
føringstiltakene. Ordningene med gjenbruk av 
tekniske hjelpemidler gjennom hjelpemiddel
sentralene forutsetter også at medlemmet 
oppholder seg her i landet. 

Utvalget vil imidlertid foreslå at vilkåret om 
opphold i Norge kan fravikes i enkelte tilfel
ler. Se merknadene til utkastets andre og 
tredje ledd. 

Utvalget foreslår en liten innstramming i 
forhold til gjeldende praksis. Det skal bare 
dispenseres fra oppholdsvilkåret i de tilfellene 
vedkommende fortsatt er medlem i trygden 
under utenlandsoppholdet. I de tilfeller en 
person ikke er medlem i trygden under opp
hold i utlandet, mener utvalget at vedkomm
ende vanligvis har så liten tilknytning til 
Norge at det ikke foreligger noen grunn til å 
yte de aktuelle stønader. Tidligere medlem
mer i trygden som har fått med seg en «opp
tjent» uføre- eller alderspensjon til utlandet, 
kan riktignok sies å ha en viss tilknytning til 
Norge i og med at de mottar pensjonsytelser. 
Stønad til dekning av bestemte utgifter er 
ikke såkalte opparbeidede rettigheter. Utval
get mener derfor at slike stønader ikke bør 
ytes når medlemskap bortfaller. 

Utvalget har gått inn på en omfattende ana
lyse og drøfting av vilkårene om medlemskap, 
forutgående medlemstid og oppphold i Norge 
i forbindelse med utarbeidelsen av utkastets 
kapittel 10 om uførepensjon. Utvalget har fun
net det hensiktsmessig å sondre mellom inn
gangsvilkår og vilkår for at stønad skal 
komme til utbetaling. Med inngangsvilkår for
stås vilkår som må være oppfylt utelukkende 
på søknadstidspunktet/tilståelsestidspunktet. 
Dette gjelder for eksempel for vilkåret om 
forutgående medlemskap. Vilkår som må 
være til stede hele tiden for at stønad skal 
kunne utbetales, er for eksempel oppholdsvil
kåret og vilkåret om medlemskap. Utvalget 
er kommet til at oppholdsvilkåret ikke har 
selvstendig betydning som inngangsvilkår 
ved siden av vilkåret om forutgående med
lemskap. Vi viser til merknadene til utkastets 
§ 10-3. 

Utvalget har sløyfet oppholdskravet for rett 
til uførepensjon, se utkastets kapittel 10 og for 
rett til etterlattepensjon, se utkastets kapittel 
11. Utvalget har i stedet foreslått et vilkår om 
fortsatt medlemskap i trygden i hele stønads
perioden. For rett til alderspensjon gjelder det 
i dag verken noe vilkår om medlemskap i 
trygden eller opphold i Norge. Utvalget har 
derfor ikke tatt med noe slikt vilkår i utkas
tets kapittel 12 om alderspensjon. 

Når det imidlertid gjelder korttidsytelser til 

livsopphold samt ytelser som skal dekke be
stemte utgifter, har utvalget funnet det riktig 
å beholde oppholdskravet som hovedregel for 
å få rett til stønad. Det er først og fremst kon
trollhensynet som gjør det nødvendig å ha et 
krav om opphold i Norge. Krav om opphold i 
Norge gjelder også for rett til sykepenger og 
dagpenger under arbeidsløshet. Utvalget har 
således foreslått å beholde oppholdsvilkåret 
når det gjelder rett til overgangsstønad til 
enslig mor eller far etter utkastets kapittel 8 
og overgangsstønad til tidligere familiepleier 
etter utkastets kapittel 9. Utvalget har likevel 
ikke foreslått noe oppholdsvilkår for rett til 
ytelser til livsopphold ved fødsel og adopsjon 
etter utkastets kapittel 5. Unntak er imidlertid 
gjort når det gjelder rett til omsorgspenger 
ved barns sykdom etter§§ 5-9 til 5-12. Videre 
har utvalget foreslått å beholde oppholdsvil
kåret når det gjelder rett til stønad ved attfø
ring og ved uførhet etter utkastets kapittel 14 
samt når det gjelder rett til stønad etter utkas
tets kapittel 15. 

Utkastets første iedd presiserer hovedrege
len om at det er et vilkår for rett til stønad 
etter dette kapitlet at medlemmet oppholder 
seg her i Norge. 

Etter utkastets andre iedd er det gjort unn
tak fra oppholdsvilkåret ved utenlandsopp
hold som varer kortere enn seks måneder. Det 
innebærer at stønad kan gis selv om medlem
met drar på ferie eller tar kortere studieopp
hold i utlandet. Det er etter utvalgets syn 
upraktisk at trygdemyndighetene skal stoppe 
stønader ved slike korte utenlandsopphold. 
Det er dessuten ofte vanskelig å kontrollere 
om medlemmet oppholder seg i utlandet i 
kortere perioder. Forslaget vil medføre en ad
ministrativ forenkling. Utvalget antar at seks 
måneders utenlandsopphold er en passende 
tid for å fange opp de som er på langtidsferie 
i utlandet. Denne seksmånedersgrensen er for 
øvrig i samsvar med bestemmelsene om over
gangsstønad i utkastets kapittel 8 og utdan
ningsstønad og stønad til barnetilsyn i utkas
tets kapittel 15. 

Utkastets tredje ledd er nytt. Her er det gjort 
unntak fra oppholdskravet for medlemmer 
som gjennomgår yrkesmessig attføring i ut
landet. Vi har ikke foreslått noen tidsbegrens-' 
ning for utenlandsoppholdet i disse tilfellene, 
men det er et vilkår at oppholdet er et ledd, i 
en godkjent attføringsplan. Etter det utvalget 
erfarer er det ikke uvanlig at en person gjen
nomgår yrkesmessig attføring i utlandet. Slike 
tiltak kan vare opp til flere år. Vanligvis skjer 
attføringen i ett av de øvrige nordiske lan
dene, men også andre land kan være aktuelle. 
Utvalget mener derfor det er hensiktsmessig 
at denne praksis kommer klart til uttrykk i 
lovteksten. 
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Utkastets § 14-4 Bedring av funksjonsevnen 
i arbeidslivet 

Når et medlem har fått sin evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid nedsatt eller sine mu
ligheter til å velge yrke eller arbeidsplass ve
sentlig innskrenket på grunn av langvarig 
sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter 
§ 14-6. 

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som 
er nødvendige og hensiktsmessige for at med
lemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller 
beholde høvelig arbeid (yrkesrettet attføring). 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til dekning av be

stemte utgifter under attføring står i dag i fol~ 
ketrygdloven §§ 5-2, 5-3 og 5-8. Lovens § 5-2 
inneholder de generelle vilkårene for rett til 
stønad ved yrkesmessig attføring. Lovens § 
5-3 inneholder i hovedsak stønadstilbudet ved 
slik attføring. I lovens § 5-8 finnes både vilkår 
for stønad til bedring av den alminnelige 
funksjonsevnen og stønadtilbudet. Stønadstil
budene er i det vesentligste like både ved yr
kesmessig attføring og ved attføring til bed
ring av den alminnelige funksjonsevnen. Ut
valget har derfor funnet det hensiktsmessig å 
disponere bestemmelsene i utkastet slik at 
vilkårene for rett til stønad ved yrkesmessig 
attføring og for rett til ytelser til bedring av 
den alminnelige funksjonsevnen tas inn i hver 
sin paragraf i utkastets §§ 14-4 og 14-5. Der
etter har vi foreslått en felles bestemmelse 
som gjelder stønadstilbudene i utkastets § 
14-6. 

Gjeldende rett 
Bestemmelser om stønad under yrkesmes

sig attføring er i dag å finne i folketrygdloven 
§§ 5-2 og 5-3. Videre er det gitt flere forskrifts
sett med hjemmel i lovens § 5-3. Enkelte av 
forskriftssettene omhandler både stønad un
der yrkesmessig attføring og stønad til bed
ring av den alminnelige funksjonsevnen. 
Disse forskrifter er gitt med hjemmel i både 
§§ 5-3 og 5-8. Sosialdepartementet har gitt 
regler om attføringshjelp den 28. desember 
1988 med hjemmel i § 5-3 siste ledd, og for
skrifter om lese- og sekretærhjelp for blinde 
og svaksynte under utdanning eller arbeid av 
21. mai 1987. Videre har Sosialdepartementet 
fastsatt særskilte forskrifter om stønad til kjøp 
av bil m.v. den H3. februar 1983, forskrifter om 
godtgjørelse av utgifter til tolkehjelp for døve 
av 14. mai 1981 og forskrifter om tolke- og 
ledsagerhjelp for døvblinde den 22. oktober 
1985. Disse forskrifter gjelder også for stønad 
etter § 5-8. Sosialdepartementet har med 
hjemmel i §§ 5-3 og 5-8 også gitt forskrifter 
om sakkyndig utvalg ved vurdering av krav 

om stønad til anskaffelse og drift av motorkjø
retøy av 23. januar 1985. 

Lovens § 5-2 inneholder generelle vilkår for 
rett til stønad under yrkesmessig attføring, 
mens § 5-3 inneholder stønadstilbudet. Loven 
bruker betegnelsen attføringshjelp om denne 
stønadsform. Denne betegnelsen er noe mis
visende, da de fleste ytelser etter dette kapit
let er pengeytelser. 

Folketrygdloven § 5-2 lyder slik: 

«Til den som på grunn av sykdom, skade 
eller lyte har varig nedsatt ervervsevne eller 
vesentlig innskrenkede muligheter ved valg 
av yrke eller arbeidsplass, ytes attføringshjelp 
hvis slik hjelp anses hensiktsmessig for at han 
skal være i stand til å skaffe seg eller beholde 
høvelig arbeid.» 

Det stilles her vilkår både om medisinsk og 
om ervervsmessig uførhet for å få rett til stø
nad under yrkesmessig attføring. Videre kre
ves årsakssammenheng mellom den medi
sinske og den ervervsmessige uførheten. 

Det følger videre av lovens § 5-2 at det er 
et vilkår for stønad at attføringshjelpen er 
hensiktsmessig for at den trygdede skal bli i 
stand til å skaffe seg eller beholde høvelig 
arbeid. Dette innebærer at det aktuelle attfø
ringstiltak som det skal ytes stønad til, må 
være hensiktsmessig. 

Uttrykket «hensiktsmessig» i lovens § 5-2 
må ses i sammenheng med at det bare kan 
ytes stønad under yrkesmessig attføring der
som attføringen er «nødvendig». Attføring vil 
for eksempel ikke være nødvendig eller hen
siktsmessig dersom den trygdede direkte kan 
plasseres i høvelig arbeid med normal arbeids
inntekt. Attføring vil heller ikke være nød
vendig dersom vedkommende i nærmeste 
framtid vil oppnå rett til alderspensjon. Det 
samme gjelder dersom vedkommende til tross 
for sitt handikap er i stand til helt eller delvis 
å fortsette i sitt arbeid og en ikke kan regne 
med noen vesentlig bedring av inntektsmulig
hetene dersom det settes i verk attføringstil
tak. At stønad under attføring skal være nød
vendig, innebærer også at den skal være øko
nomisk nødvendig. Det kan således i spesielle 
tilfeller foretas en økonomisk behovsprøving. 
Attføring er bare hensiktsmessig hvis ved
kommende til tross for sin funksjonshemming 
har evner og muligheter til å kunne utføre et 
arbeid etter attføringen. Vi viser for øvrig til 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 05-02 av 
10. oktober 1985 side 11 flg. 

Lovens § 5-3 første ledd omtaler stønadstil
budene i forbindelse med yrkesmessig attfø
ring. I merknadene til utkastets § 14-6 har 
utvalget redegjort nærmere for disse stønads
tiltakene. 
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Folketrygdloven kapittel 5 har ingen defini
sjon av begrepet 'attføring. Utvalget finner det 
naturlig åta utgangspunkt i den definisjonen 
som er utarbeidet av Sentralrådet for yrkes
valghemmede. Sentralrådets definisjon synes 
å være alment akseptert, og den er også lagt 
til grunn i NOU 1976:58 om Attføringsarbeidet 
og NOU 1980: 47 om Medisinsk attføring. 
Følgende definisjon er gjengitt i NOU 1980: 
47, side 9: · 

«Med attføring forstår vi det planmessige 
arbeid for å hjelpe funksjonshemmede perso
ner til i størst mulig grad å klare seg selv og 
å oppnå høvelig sysse1setting og sosial tilpas
sing. I det praktiske arbeide vil det ofte være 
hensiktsmessig å skille mellom: 
a. Medisinsk attføring 
b. Yrkesmessig attføring 
c. Sosial attføring.» 

Funksjonshemmet defineres slik: 
«Funksjonshemmet er den som på grunn av 

varig sykdom, skade eller lyte eller på grunn 
av avvik av sosial art, er vesentlig nemmet i 
sin praktiske livsførsel i forhold til det sam
funn som omgir ham. Dette kan gjelde utdan
ning, yrkesvalg og yrke, fysisk og kulturell 
aktivitet.» · 

Sentralrådet har ikke definert begrepet att
føring nærmere, men rådet har uttalt at det i 
praktisk arbeid ofte kan være hensiktsmessig 
å skille mellom medisinsk attføring, yrkes
messig attføring og sosial attføring. Disse un
derbegrepene er utdypet nærmere i NOU 
1976: 58, side 59: 

«Medisinsk behandling: tar sikte på å stanse 
sykdommer eller bedre funksjoner, herunder 
opptrening av funksjoner etter passivitet un
der medisinsk behandling, protesetrening og 
substituering av defekte funksjoner gjennom 
fysioterapeutisk behandling. 

Sosial attføring: tar sikte på at klienten skal 
klare seg selv og få best mulig tilpassing i 
dagliglivet og størst mulig effektivitet i daglig
livets alminnelige funksjoner. 

Yrkesmessig attføring: tar sikte på å plassere 
klienten på arbeidsmarKedet eller skaffe ham 
arbeid på annen måte bl.a. ved å klarlegge 
arbeidspotensial, evner, anlegg og interesser, 
arbeidserfaring og utdannelse, samt om nød
vendig å trene ham for et arbeid som svarer 
til hans forutsetninger og skaffe.ham nødven-
dig opplæring.» , 

Som det går fram av sitatet ovenfor, har en 
her brukt begrepet medisinsk behandling og 
ikke medisinsk attføring. Det synes imidlertid 
som om disse begreper er ment å være syno
nyme. 

I NOU 1980:47 er det forsøkt å skille mellom 
medisinsk attføring og medisinsk behandling. 
På side 9 i utredningen heter det blant annet: 

«I sentralrådets definisjon av attføring er det 
nevnt at det i .l?raktisk arbeid ofte vi1 være 
hensiktsmessig a skille mellom medisinsk att-

føring, yrkesmessig attføring og sosial attfø
ring. Dette er en praktisk inndeling av hensyn 
til samfunnets org-anisering av de viktigste 
faglige og økonomiske virkemidler i en attfø
ringsprosess. Attføringens mål er best mulig 
fysisk, psykisk o~ sosial funksjonsevne for den 
enkelte. Det rna understrekes at medisinsk 
attføring som regel bare er ett av flere virke
midler for å nå dette målet. 

En vesentlig del av helsevesenets oppgaver 
er å forebygge og behandle sykdom, hmdre 
utvikling av varig sykdom eller lyte og å av
hjelpe følgene av varig sykdom, skade eller 
lyte ved hjelp av medisinsk viten og teknologi. 

Etter medisinsk behandling kan de fleste 
gå tilbake til tidligere eller annen høvelig 
funksjon. I slike tilfeller dreier det seg om 
begreper som «medisinsk behandling» eller 
«medisinsk etterbehandling». Det er en flyt- . 
ende overgang mellom «medisinsk behand
ling/etterbehandling» og .«medisinsk attfø
ring». Selv ved vanlige, ufarlige sykdommer 
eller skader kan det være nødvendig å «tenke 
attføring» og bruke attføringsmetodikk for å 
starte en attføringprosess. Det kan virke ulo
gisk å skille mellom medisinsk behandling/ 
etterbehandling og medisinsk attføring fordi 
attføring må være et naturlig ledd i alle helse
tjenester.» 

I loven om helsetjenesten i kommunene, se 
lov 19. november 1982 nr. 66, inngår medi
sinsk attføring som en av de fire hovedoppga
vene kommunens helsetjeneste skal omfatte. 
Vi viser til lovens§ 1.-3 første ledd nr. 3. I NOU 
1980:47 er det presisert at den medisinske att
føring er helsevesenets bidrag til attførings
prosessen. Begrepet medisinsk attføring bru
kes av praktiske årsaker i forbindelse med 
organiseringen av et apparat i helsevesenet 
som har ansvar for den medisinske kompo
nenten i samfunnets attføringsarbeid. Defini
sjonen av medisinsk attføring må derfor opp
fattes som et praktisk iµ-beidsredskap til bruk 
ved organisering av denne virksomheten. 

Lov 19. juni 1969 nr: 57 om sykehus m.v. 
inneholder ingen særskilte bestemmelser om 
medisinsk attføring. En del av den behandlin
gen som skjer i de institusjonene og av det 
helsepersonell som omfattes av sykehusloven, 
kan imidlertid anses som medisinsk attføring. 

Etter dette er både komhmnehelsetjenesteri 
og fylkeshelsetjenesten ansvarlig for den me
disinske attføringen. Den yrkesmessige attfø
ringen er imidlertid et statlig ansvar. Bestem- ' 
melsene om yrkesmessig attføring i folke
trygdloven §§ 5-2 og 5-3 ligger i grenselandet 
mellom de forskjellige forvaltningsnivåen~ 
som nevnt ovenfor. I enkelte attføringsinstitu
sjoner, for .eksempel Nøtterøy Røde Kors Tre
ningsinstitutt, drives medisinsk behandling/ 
attføring som et ledd i den yrkesmessige attfø
ringen, eller for å vurdere om yrkesmessig 
attføring er hensiktsmessig. Når utvalget i ut
kastets §-14-4 bruker begrepet yrkesrettet att-
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føring skal det også omfatte slik medisinsk 
behandling eller attføring som er et ledd i den 
yrkesmessige attføringen. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til den gjeldende 

fovs § 5-2 og innledningen til lovens § 5-3 
første ledd. Utvalget foreslår at paragrafen 

, deles inn i to ledd. Første ledd avgrenser per
sonkretsen. Andre ledd angir formålet med 
stønaden. 

I overskriften til denne paragrafen har ut
valget brukt benevnelsen «bedring av funk
sjonsevnen i arbeidslivet», for å få samsva
rende språkbruk i bestemmelsen her og i ut
kastets § 14-5 om stønad til bedring av den 
alminnelige funksjonsevnen. 

Etter lovens ordlyd kreves det i dag at ev
nen til å utføre inntektsgivende arbeid skal 
være varig nedsatt. Det er ikke satt noe tilsva
rende varighetsvilkår for den medisinske 
uførheten. Utvalget vil peke på at yrkesrettet 
attføring settes i gang for å unngå at en person 
med varig medisinsk uførhet skal bli varig ute 
av stand til å utføre inntektsgivende arbeid. 
Det er bare praktisk med slike tiltak når det 
gjelder personer som har en varig sykdom, 
skade eller lyte. Dersom det er snakk om en 
midlertidig lidelse, er det ikke nødvendig med 
yrkesrettet attføring: Det vil da som oftest 
være tilstrekkelig med .medisinsk behandling 
og/eller attføring. Utvalget mener derfor at 
varighetskravet i lovens § 5-2 bare bør knyttes 
til de medisinske vilkårene og ikke til den 
ervervsmessige uførheten. 

I utkastets første ledd har utvalget derfor 
knyttet varighetskravet til de medisinske vil
kårene i stedet for til den ervervsmessige ufør
heten. Vi viser til omtalen av varighetskravet 
i merknadene til utkastets§ 14-1. Utvalget har 
dessuten erstattet uttrykket varig i gjeldende 
lov med langvarig. Dette uttrykket er mer 
dekkende. Se for øvrig merknadene til utkas
tets § 14-1. 

Utvalget har brukt uttrykket «evne til å ut
føre inntektsgivende arbeid» i stedet for er
vervsevne som er et gammelmodig og frem
medartet uttrykk. Begrepet ervervsevne kan 
dessuten lett assosieres med selvstendig næ
ringsvirksomhet, mens det her er tale om både 
arbeidstakere og selvstendig næringsdriv
ende. Utvalget har videre presisert at det 
dreier seg om en stønad (kontantstønad), 
mens gjeldende lov bruker begrepet attfø
ringshjelp, som lett kan assosieres med natu
ralstønad. Til slutt i utkastets første ledd har 
utvalget vist til utkastets§ 14-6, som omhand
ler de ulike stønadsformene. 

Av utkastets andre ledd framgår det at stø
nad kan ytes i forbindelse med attføringstiltak 

som anses nødvendig og hensiktsmessig for 
at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg 
eller beholde høvelig arbeid. Bestemmelsen 
følger av gjeldende lovs § 5-2. 

Utkastets § 14-5 Bedring av funksjonsevnen 
i dagliglivet 

Nar et medlem har fått sin funksjonsevne i 
dagliglivet vesentlig nedsatt på grunn av 
langvarig sykdom, skade eller lyte, ytes det 
stønad etter § 14-6 første ledd. 

Stønad kan ytes i forbindelse med tiltak som 
er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre 
medlemmets funksjonsevne i dagliglivet. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven § 

5-8 første ledd. 

Innledning 
Bestemmelser om stønad til dekning av be

stemte utgifter ved forskjellige tiltak som bed
rer den alminnelige funksjonsevnen, finnes i 
dag i folketrygdloven § 5-8 samt i forskrifter 
fastsatt av Sosialdepartementet den 16. juni 
1971 med hjemmel i lovens § 5-8 siste ledd. 
Dessuten har departementet fastsatt forskrif
ter om stønad til bil, tolkehjelp for døve, samt 
tolkehjelp for døvblinde, som er hjemlet både 
i lovens §§ 5-3 og 5-8. Videre har departemen
tet også gitt bestemmelser om grunnstønad 
og hjelpestønad av 21. oktober 1966. Disse 
bestemmelsene omhandler også stønad til 
dekning av transportutgifter. 

Da stønadstilbudene stort sett er de samme 
når det gjelder stønad til bedring av funk
sjonsevnen i arbeidslivet og stønad til bedring 
av den alminnelige funksjonsevnen, har utval
get funnet det hensiktsmessig å disponere 
bestemmelsene i utkastet slik at vilkårene for 
rett til stønad tas inn i hver sin paragraf. Vi 
viser til utkastets § 14-4. I utkastets § 14-6 fo
reslår vi en fellesbestemmelse som gjelder 
stønadstilbudene ved attføring. 

Gjeldende rett 
Formålet med stønad etter folketrygdloven 

§ 5-8 til bedring av den alminnelige funksjons
evnen, er å finansiere tiltak som hjelper funk
sjonshemmede å fungere bedre i dagliglivet 
og redusere den sosiale risikoen som funk
sjonshemningen medfører. 

Folketrygdloven § 5-8 nr. 1 første ledd lyder 
i dag: 

«Til den som på grunn av sykdom, skade 
eller lyte har vesentlig og varig innskrenket 
alminnelig funksjonsevne, kan ytes stønad 
som er nødvendig og hensiktsmessig- for å 
bedre evnen til å klare dagliglivets situasjo-
ner.» · 



526 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

Det er et vilkår at den medisinske uførheten 
har medført at den trygdede har vesentlig og 
varig innskrenket funksjonsevne. Med funk
sjonsevne forstås i denne sammenheng evne 
til å fungere i dagliglivet. 

Det var tidligere presisert i ' paragrafens 
andre ledd at ytelsene skulle gis uten hensyn 
til om det hadde betydning for den trygdedes 
ervervsevne. Denne bestemmelsen ble fjernet 
ved lov 23. desember 1988 nr. 109. Til gjen
gjeld fikk første ledd den ordlyden som er si
tert ovenfor. Der presiseres det at stønaden 
ytes «for å bedre evnen til å klare dagliglivets 
situasjoner». Etter lovens § 5-8 er det følgelig 
ikke relevant hvilke inntektsmuligheter man 
har, det er funksjonsevnen i dagliglivets situa
sjoner som er avgjørende. · 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
I utkastets første ledd er det satt som vilkår 

for rett til stønad at medlemmet har vesentlig 
innskrenket funksjonsevne på grunn av lang
varig sykdom, skade eller lyte. 

Utvalget mener at varighetskravet må knyt
tes til den medisinske uførheten. Utvalget for
utsetter at stønaden skal ytes ved langvarige 
sykdomstilstander. Vi finner det unødvendig 
også å knytte varighetskravet til funksjonsev
nen. Det er nettopp for å unngå at funksjons
evnen skal være innskrenket over et lengre 
tidsrom at det ytes stønad til bedring av funk
sjonsevnen. 

Utvalget har som ellers i dette kapitlet, 
brukt uttrykket «langvarig» for å angi varig
hetskravet. Vi viser i denne sammenheng til 
merknadene til innledningsbestemmelsen i 
utkastets § 14-1 samt til utkastets § 14-10 om 
hjelpestønad til hjelp i huset. I utkastets første 
ledd har utvalget vist til utkastets § 14-6 som 
omhandler de ulike stønadsformene. 

I utkastets andre ledd har utvalget presisert 
at stønad etter denne paragrafen skal . ytes til 
dekning av utgifter i forbindelse med tiltak 
som anses nødvendig og hensiktsmessig for å 
bedre medlemmets funksjonsevne i dagligli
vet. 

Utkastets § 14-6 · Attføringsstønad 
Et medlem som fyller vilkårene i§ 14-4 eller 

14-5, kan få stønad i form av tilskott, lån el
ler garanti for lån til 
a) opplæringstiltak 
b) kjøp av motorkjøretøy eller annet trans

portmiddel 
c) kjøp av tekniske hjelpemidler 
d) andre formål som har avgjørende betyd

-ning for å bedre funksjonsevnen. 
Et medlem som fyller vilkårene i§ 14-4, kan 

få stønad i form av tilskott, lån eller garanti 
for lån til 

a) reise og flytting i forbindelse med attføring 
og nytt arbeid 

b) igangsetting av egen virksomhet. 
Det kan ikke ytes tilskott, lån eller garanti 

for lån til et hjelpemiddel dersom trygden til
byr utlån av hjelpemidlet etter § 14-7 eller 
14-9. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen. 

Merknader 
· Denne bestemmelsen gjelder stønadstilbu

dene ved attføring som i dag står i folketrygd
loven §§ 5-3 og 5-8. Da det stort sett dreier seg 
om de samme stønadstilbudene når det gjel
der stønad til bedring av funksjonsevnen i 
arbeidslivet og stønad til bedring av den al
minnelige funksjonsevnen, har utvalget fun
net det hensiktsmessig å samle disse i en para
graf. 

Vilkårene for rett til stønad under attføring 
er tatt inn i utkastets § 14-4 om bedring av 
funksjonsevnen i arbeidslivet og § 14-5 om 
bedring av den alminnelige funksjonsevnen. 
Vi viser til merknadene til disse paragrafene. 

Gjeldende rett 
Det framgår av folketrygdloven § 5-3 første 

ledd at stønad ved yrkesmessig attføring kan 
ytes i form av stønad til: 

«a. opphold, undersøkelse, trening og be
handling i sosialmedisinsk avdeling ved 
sykehus eller godkjent attføringsinstitu
sjon, 

b . tilskott til opplæring, trening o,t arbeids
tilvenning ved skole, kurs, bedrift e.l., 

c. tilskott til dekning av nødvendige utgifter 
under attføring som nevnt under bokstav 
a og b, 

d. tilskott eller lån til reise, flytting, til å 
komme i gang med et erverv eller til an
net formål som avgjørende betydning for 
den trygdedes ervervsmuligheter.» 

Lovens § 5-3 første ledd bokstav a gjelder 
stønad til dekning av utgifter i forbindelse 
med opphold, undersøkelse, trening og be
handling i sosialmedisinsk avdeling ved syke
hus eller godkjent attføringsinstitusjon. Be
stemmelsen om stønad til dekning av utgifter 
til opphold i sosialmedisinsk avdeling ved sy
kehus er ikke lenger aktuell som egen stø- ' 
nadsform etter folketrygdloven kapittel 5. Ut
gifter til slike institusjonsopphold dekkes i 
dag gjennom rammefinansieringen av fylke~
helsetj enesten. 

Fra 1. januar 1989 finansieres heller ikke 
opphold i godkjente attføringsinstitusjoner et
ter folketrygdloven kapittel 5. Fra denne da
toen ble de godkjente attføringsinstitusjonene 
overført fra Sosialdepartementets ansvarsom
råde til andre departementer. Oppholdsutgif
tene dekkes nå over det ordinære statsbud-
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sjettet. En av institusjonene ble overført til 
Nord-Trøndelag og utgiftene dekkes av fyl
keskommunenes rammetilskott. (Se St.prp. 
nr. 1 for 1988-89 Folketrygdens utgifter og 
inntekter, side 75). 

Sosialdepartementet har den 28. desember 
1'988 med hjemmel i lovens § 5-3 andre ledd 
gitt forskrifter om attføringshjelp. I forskrifte
nes § 6 er de institusjoner som går inn under 

' lovens§ 5-3 bokstav a regnet opp. Bestemmel-
sen lyder: 

«Med institusjon som nevnt i § 5-3 første 
ledd bokstav a forstås: 
1. Sosialmedisinsk avdeling ved sykehus. 
2. Attføringsinstitusjon godkjent av Sosialde

partementet. 
3. Bo- og arbeidskollektiver godkjent av Sosi

aldepartementet. 
4. Spesialskoler. 

Sosialdepartementet kan fastsette takster 
for godgjørelse av utgifter til opphold i institu
sjoner som nevnt i første ledd.» 

Lovens § 5-3 første ledd bokstav b gjelder 
stønad i form av tilskott til opplæring, trening 
og arbeidstilvenning ved skole, kurs, bedrift 
e.l. Etter§ 7 nr. 2 bokstav ai forskriftene om 
attføringshjelp kan det ytes tilskott til dekning 
av utgifter til skolepenger, skolemateriell, 
eksamensgebyr o.l. Etter forskriftenes § 7 nr. 
2 bokstav b gis det stønad til hjelpemidler til 
ombygging av maskiner og annet teknisk ut
styr. Utgifter tiJ støttekontakt og annen prak
tisk hjelp kan gis etter forskriftenes § 7 nr. 2 
bokstav c. Forskriftenes § 7 nr. 2 lyder: 

· «Til den som gjennomgår attføringstiltak 
ved institusjon eller virksomhet som nevnt i 
nr. 1, kan det gis stønad til dekning av følg
ende utgifter knyttet til opplæringen: 
a. Skolemateriell, . eksamensgebyr og skole

penger. 
b. Hjelpemidler, ombygging av maskiner og 

annet teknisk utstyr. Hjelpemidler og ut
styr gis fortrinnsvis som utlån, jf. § 4 bok
stav a annet til fjerde ledd. 

c. Støttekontakt/praktisk hjelp.» 

Verken loven eller forskriftene sier noe om 
dekningsnivået. Det framgår av Rikstrygde
verkets kommentarrundskriv til § 5-3 at slike 
tilskott tilstås uten økonomisk behovsprøving. 

Det ytes i praksis full dekning av alle nød
vendige utgifter i forbindelse med skolegang 
som er godkjent av trygdeetaten. Utgiftene 
dekkes etter regning. Dette gjelder utgifter til 
skolepenger, eksamensgebyrer og vanlig sko
lemateriell. Når det gjelder tekniske hjelpe
midler til bruk i skolegangen, låner trygdeeta
ten ut gjenstandene. Hjelpemidlene lånes ut 
via hjelpemiddelsentraler, der slike finnes. 

Etter lovens § 5-3 første ledd bokstav c, kan 
stønad ytes i form av tilskott til dekning av 
nødvendige utgifter under attføring i institu
sjon eller ved skole, kurs o.l. Forskriftenes § 

/ 

8 nr. 1 omtaler denne formen for tilskott. Et
ter paragrafens første ledd kan det ytes til
skott til: 
- opphold i tilfelle hvor vedkommende under 

attføring ikke kan bo i sitt hjem og ikke bor 
i institusjon 

- løpende faste utgifter for den trygdede og 
dennes familie 

- utgifter til kost 
- utgifter til klær 
- nødvendige og uforutsette utgifter som den 

trygdede ikke med rimelighet kan dekke 
selv. 
Første ledd har dessuten detaljerte bestem

melser om stønadsnivået. 
Etter forskriftenes § 8 nr. 2 kan det ytes stø

nad til daglig skyss i forbindelse med attfø
ringstiltaket. Videre kan det gis stønad til fire 
hjemreiser pr. år dersom vedkommende ikke 
bor hjemme. Dersom vedkommende har barn 
under 10 år, kan det gis stønad til 8 hjemrei
ser pr. år. 

Etter lovens § 5-3 første ledd bokstav d kan 
det ytes tilskott eller lån til reise, flytting, til 
å komme i gang med eget erverv eller til an
net formål som har avgjørende betydning for 
den trygdedes inntektsmuligheter. Bestem
melser om slikt tilskott er også å finne i for
skriftenes §§ 4 og 5. I disse tilfeller ytes det . 
ikke alltid stønad, men noen ganger lån. Når 
det gjelder stønad til igangsetting av egen 
virksomhet, er hovedregelen at stønaden ytes 
som lån. 

Etter forskriftenes § 5 ytes det vanligvis ikke 
lån dersom de aktuelle attføringstiltak helt 
eller delvis gjennomføres ved lån fra alminne
lige låneinstitusjoner, for eksempel Husban
ken, Fiskarbanken, Distriktenes Utbyggings
fond, osv. 

Etter forskriftenes §§ 4 og 5 kan tilskott, 
utlån, lån eller garanti for lån ytes til følgende 
formål: 
- hjelpemidler 
- ombygging av maskiner og annet teknisk 

utstyr 
- arbeidstøy, verktøy etc. når det er nødven-

dig i arbeidet 
- bolig 
- flytteutgifter 
- anskaffelse av bil 
- igangsetting av. egen virksomhet. 

I praksis låner trygdeetaten ut hjelpemidler 
i stedet for å yte tilskott, pengelån eller gar
anti for lån til kjøp av tekniske hjelpemidler. 
Vi har foreslått en egen paragraf om utlån av 
tekniske hjelpemidler i utkastets § 14-7. 
Gjeldende praksis for slik utlånsvirksomhet 
er omtalt i merknadene til denne paragrafen. 

Sosialdepartementet har som tidligere 
nevnt, gitt egne forskrifter om stønad til kjøp 
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av bilm.v. den 16. februar 1983. Det ytes ikke 
tilskott til kjøp av selve bilen, men bare til 
nødvendig ekstrautstyr. Det kan imidlertid 
ytes rente- og avdragsfritt lån til bil etter en 
økonomisk behovsprøving. Trygden kan også 
garantere for lån for personer som ikke har 
rett til lån fra trygden. Det sies ikke noe i for
skriftene om at lånet bortfaller når den tryg
dede dør. En person som har flere biler og 
flere lån i løpet av sin levetid, vil altså oppar
beide seg en stor. gjeld som dødsboet i prinsip
pet må dekke. I praksis blir slik gjeld ofte et
tergitt. 

Stønadsformene til bedring av den alminne
lige funksjonsevnen etter lovens § 5-8 er i 
hovedsak de samme som ved yrkesmessig att
føring etter § 5-3. F-0lketrygdloven § 5-8 nr. 1 
lyder: 

«Til den som på grunn av sykdom, skade 
eller lyte har vesentlig og varig innskrenket 
alminnelig funksjonsevne, kan ytes stønad 
som er nødvendig og hensiktsmessig for å 
bedre evnen til å klare dagliglivets situasjoner. 

Det kan ytes stønad i form av 
a) utlån av eller tilskott til hjelpemidler, 
b) tilskott til opplæringstiltak, 
c) tilskott eller lån til annet formål, som tolke

tjeneste, førerhund, anskaffelse av bil m.v. 
Stønad til anskaffelse av bil kan ikke tilstås 

til den som blir funksjonshemmet etter fylte 
70 år.» 

I § 5-8 nr. 2 og 3 er departementet gitt full
makt til å gi forskrifter om stønadene som er 
nevnt i § 5-8 nr; 1 og om hjelpemiddelsentrale
nes virksomhet. 

Forskrifter om stønad til bedring av den al
minnelige funksjonsevnen er gitt av Sosialde
partementet 23. desember 1988. Etter § 2 i 
disse forskriftene ytes det stønad til hjelpe
midler, opplæringstiltak, førerhund og grunn
mønster for søm av klær. 

Det er gitt egne forskrifter om stønad til 
anskaffelse av bil og tolkehjelp for døve. For
skriftene som gjelder anskaffelse av bil er 
omtalt foran. 

Det følger av § 3 i forskriftene om stønad 
til bedring av den alminnelige funksjonsev
nen at det kan ytes.stønad både til hjelpemid
ler som avhjelper funksjonshemninger og til 
behandlingshjelpemidler og forbruksmatertell 
som er nødvendig og · hensiktsmessig for at 
den funksjonshemmede skal kunne forpleies 
i hjemmet. Det kan også gis stønad til opplæ
ring i bruk av hjelpemidler. Vanligvis lånes 
hjelpemidlene ut slik at pengestøtte blir uak
tuelt. Se merknadene til utkastets § 14-7. 

I tillegg til de stønadene som er nevnt kan 
reise- og oppholdsutgifter dekkes etter for
skriftene. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Det pågår fortsatt utredninger om finansierin
gen av yrkesrettet attføring, og Trygdelovut
valget finner det riktig å legge gjeldende rett 
til grunn. Utvalget har derfor ikke foreslått 
noen annen endring av bestemmelsene i lo
vens § 5-3 første ledd bokstav a enn at bestem
melsen om sosialmedisinsk avdeling ved sy
kehus sløyfes, da slik attføring i dag finansie
res via rammefinansieringen av fylkeshelse
tjenesten. Videre har utvalget foreslått at ord
ningen med lån av tekniske hjelpemidler skal 
framgå av loven. Men bestemmelsene om slik 
utlånsvirksomhet er foreslått plassert i en 
egen paragraf, se utkastets§ 14-7. Bestemmel
sen om grunnstønad til dekning av transport
utgifter er flyttet til utkastets § 14-13. 

Utkastets første ledd første punktum presi
serer at det her dreier seg om stønadsformer 
ved attføringstiltak som bedrer funksjonsev
nen i arbeidslivet etter § 14-4 og ved attfø
ringstiltak som bedrer den alminnelige funk
sjonsevnen etter § 14-5. Det er altså et vilkår 
for å' få stønad etter utkastet her, at vilkårene 
i§§ 14-4 eller 14-5 er oppfylt. Første ledd gjel
der stønad i form av tilskott, lån eller garanti 
for lån. 

I utkastets første ledd bokstavene a til d er 
det angitt de forskjellige tiltak det kan ytes 
tilskott til. Forslaget dekker stort sett de stø
nadsformene som det etter gjeldende rett kan 
gis stønad til både etter folketrygdloven §§ 5-3 
og 5-8. Unntatt er lån av tekniske hjelpemid
ler. Denne stønadsformen er behandlet i for
slagets § 14-7. Bestemmelsen om sosialmedi
sinsk avdeling ved sykehus etter lovens § 5-3 
første ledd bokstav a er tatt ut, da den ikke 
lenger er aktuell. Paragrafen er dessuten delt 
opp mer, da den någjeldende lovs § 5-3 bok~ 
stav d rommer mange forskjelligartede tiltak. 
Vi viser til merknadene foran vedrørende 
gjeldende rett. 

Når det gjelder utkastets første ledd bokstav 
c er det nødvendig å understreke at bestem
melsen bare er ment å gjelde tilskott til tek
niske hjelpemidler. Gjeldende ordning med 
utlån av visse tekniske hjelpemidler, vil om
fattes av utkastets § 14-7. Utvalget forutsetter 
at det i forskrifter fastsettes nærmere bestem- ' 
melser om hvilke hjelpemidler det skal ytes 
tilskott til, og hvilke hjelpemidler som sk~l 
lånes ut. 

Etter utkastets andre ledd kan det ytes stø
nad til reise og flytting i forbindelse med attfø
ring og nytt arbeid, samt til igangsetting av 
egen virksomhet. Vi har her vist til utkastets 
§ 14-4, dvs. at bestemmelsen bare gjelder yr
kesrettet attføring. Disse stønadsformene ytes 
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i dag med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 
bokstav d. 

I utkastets tredje ledd sies det at medlem -
met ikke kan ytes tilskott, lån eller garanti 
dersom trygden tilbyr utlån av hjelpemidler. 
Vi har vist til utkastets §§ 14-7 og 14-9 som 
gjelder utlån av henholdsvis tekniske hjelpe
midler og høreapparater. Utvalget mener det 

, er viktig av informasjonshensyn å gjøre det 
klart i lovteksten at medlemmet ikke ubetin
get har krav på tilskott, lån eller garanti for 
lån, men i stedet må ta til takke med lån av 
hjelpemidler. 

I utkastets fjerde ledd er departementet gitt . 
hjemmel til å fastsette nærmere forskrifter om 
stønad etter denne paragrafen. Med begrepet 
stønad skal i denne sammenheng forstås både 
tilskott, lån og garanti for lån. Utvalget forut- · 
setter at en del bestemmelser om attføringstil
tak fortsatt skal gis i form av forskrifter. Det 
kan her dreie seg om mange ulike tiltak og 
formål, som kan endres over tid. Utvalget har 
derfor · bare tatt inn de viktigste stønadsfor
mene i utkastets første ledd bokstavene a til 
d, samt i utkastets andre ledd bokstavene a 
og b. 

Da dekningsnivået er forskjellig alt etter 
hvilket tiltak det dreier seg om, mener utval
get at bestemmelser om dekningsnivå bør 
fastsettes i forskrifter. 

utkastets§ 14-7 Lån av tekniske hjelpemid
ler 

Et medlem som har tapt så mye av funk
sjonsevnen at tekniske hjelpemidler er av ve
sentlig betydning i arbeidslivet eller dagligli
vet, kan få låne slike hjelpemidler. 

Departementet gir forskrifter om lån av tek
niske hjelpemidler. 

Merknader 
Bestemmelsene om. utlån av hjelpemidler 

er i dag fastslått i folketrygdloven § 5-8 som 
gjelder bedring av den alminnelige funksjons
evne. Dessuten lånes det i praksis ut hjelpe
midler etter § 5-3, som gjelder bedring av er
vervsevnen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven hadde tidligere ingen be

stemmelser om utlån av hjelpemidler. Slik 
stønad ble imidlertid omfattet av lovens § 5-3 
bokstav d som nevner stønader til andre for
mål som har avgjørende betydning for den 
trygdedes inntektsmuligheter. Inntil en lov
endring den 23. desember 1988 hadde § 5-8 
om bedring av den alminnelige funksjonsev
nen, en generell henvisning til § 5-3. I praksis 
ble det derfor ytet stønad eller utlån av tek
niske hjelpemidler som ledd i bedringen av 
den alminnelige funksjonsevnen. 

Ved lovendringen den 23. desember 1988 
nr. 109 ble folketrygdloven § 5-8 endret. Det 
framgår nå direkte av § 5-8 andre ledd bokstav 
a at det kan ytes stønad i form av «utlån av/ 
eller tilskott til hjelpemidler». Bestemmelsen 
lyder: 

«Det kan ytes stønad i form av 
a) utlån av eller tilskott til hjelpemidler,» 

Sosialdepartementet har gitt forskrifter om 
attføringshjelp den 8. desember 1988 med 
hj~mmel i lovens § 5-3 siste ledd. Sosialdepar
tementet har gitt forskrifter om ytelser til bed
ring av den alminnelige funksjonsevnen den 
23. desember 1988. Disse forskriftenes§ 3 har 
bestemmelser om tilskott, lån eller garanti for 
lån til anskaffelse av tekniske hjelpemidler, 
se nedenfor. Forskriftenes§ 5 har bestemmel
ser om førerhund. Vi viser til nærmere omtale 
i merknadene til utkastets § 14-8 om fører
hund. 

Sosialdepartementet har dessuten med 
hjemmel i lovens§ 5-8 den 23. desember 1988 
fastsatt forskrifter om hjelpemiddelsentrale
nes virksomhet og ansvar i forhold til trygde
etaten 

En hjelpemiddelsentral er en fylkeskommu
nal serviceinstitusjon som har til oppgave å 
formidle tekniske hjelpemidler til funksjons
hemmede i fylket. Den første hjelpemiddel
sentralen her i landet ble opprettet i 1979, som 
et prøveprosjekt for Telemark. Målet var å 
vinne erfaring med en ny måte å organisere 
formidlingen av tekniske hjelpemidler for 
funksjonshemmede. Fra 1981/82 har det vært 
ordinær drift ved denne sentralen. I dag skal 
det være en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. 
I Sosialdepartementets forskrifter av 23. de
sember 1988 heter det: 

«§ 1 Formål og ansvar 
Hjelpemiddelsentralen i de enkelte fylkes

kommuner har et overordnet og koorainer
ende ansvar for formidling av hjelpemidler 
som folketrygde~ dekker etter loven~ §§ 5-3 
og 5-8. Hjelpemiddelsentralene kan tilfegges 
samme ansvar for andre hjelpemidler som fol
ketrygden yter stønad t il. 

Hjelpemiddelsentralen skal påse at folke
trygdens midler blir utnyttet mest mulig- ef
fektivt og i samsvar med bestemmelsene 1 fol
ketrygdloven. Hjelpemiddelsentralen . skal 
herunder sørge for at de funksjonelle behov 
for brukeren avhJelpes på lavest mulig effek
tive kostnadsniva.» 

Staten yter tilskott direkte over statsbud
sjettet til etablering og drift av hjelpemiddel
sentralene. I motsetning til selve driften av 
hjelpemiddelsentralene, finansieres anskaffel
sen av hjelpemidler som omfattes av folke
trygdlovens stønadsprogram over folketryg
dens budsjett. I prinsippet skal trygden yte 
stønad i samsvar med den enkelte trygdedes 
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rettigheter etter lovens §§ 5-3 og 5-8. I praksis 
kjøper imidlertid hjelpemiddelsentralene som 
oftest inn hjelpemidler, slik at de kan ha et 
lager av de fleste standard hjelpemidler til 
utprøving og demonstrasjon for pasientene. 
Regningene for innkjøp til lagrene sendes til 
et av trygdekontorene i fylket, som deretter 
foretar oppgjør. Hjelpemidlene lånes så ut til 
de trygdede som fyller vilkårene for stønad 
etter §§ 5-3 eller 5-8. 

Hjelpemiddelsentralene · forvalter i dag de 
fleste tekniske hjelpemidler som det kan ytes 
stønad til etter folketrygdloven kapittel 5. Bi
ler omfattes ikke av virksomheten. Formid
ling av høreapparater etter lovens kapittel 2 
skjer ikke gjennom hjelpemiddelsentralene, 
men gjennom egne hørselssentraler. I tillegg 
til hjelpemidler som trygden eier, forvalter 
hjelpemiddelsentralene også hjelpemidler 
som er finansiert av kommunene og fylkes
kommunene. 

I Ot.prp. nr. 48 for 1985-86 er forholdet mel
lom de fylkeskommunale hjelpemiddelsentra
lene og lokal formidling omtalt. På side 43 
sies det blant annet følgende: 

«Fysisk avstand til hjelpemiddelsentralene 
representerer en hindring for mange av dem 
som systemet tar sikte på å nå. For å gjøre det 
lettere for den enkelte å få løst sine praktiske 
problemer i forbindelse med funksjonshem
ning, bør det finnes organiserte tilbud i lokal
milJøet. Ressurser som allerede finnes lokalt, 
bør om mulig fungere som integrerte deler av 
formidlingssystemet. Av hensyn til bruk av 
ressurser, til opplæring og informasjonsbehov 
er det viktig at det ved organiseringen av lo
kal hjelpemiddelformidling legges vekt på 
samordning mellom kommunalt og fylkes
kommunalt nivå.» 

Virksomheten ved de fylkeskommunale 
hjelpemiddelsentralene foregår på følgende 
måte: Når en pasient får behov for et teknisk 
hjelpemiddel, blir vedkommende henvist til 
hjelpemiddelsentralen av lege eller annet hel
sepersonell. Her får han eller hun faglig vei
ledning om aktuelle hjelpemidler og kan få 
prøve og tilpasse et hensiktsmessig eksem
plar. Fagpersonalet ved sentralene vurderer 
hva slags hjelpemiddel som antas hensikts
messig i det enkelte tilfellet, og gir en anbefa
ling til trygdemyndighetene, som gjør det for
melle vedtaket. Det vil ofte avhenge av lager
beholdningen ved den enkelte sentralen om 
den trygdede skal få l!,tlevert et brukt eller et 
nytt hjelpemiddel. Rikstrygdeverket opplyser 
at valget mellom brukt og nytt kommunalt 
hjelpemiddel kan være problematisk på områ
der der det skjer stadige forbedringer. Såvidt 
utvalget kjenner til er praksis relativt restrik
tiv. Hjelpemiddelsentralen kan låne ut hjelpe
midlet til pasienten midlertidig inntil vedtak 
om stønad til hjelpemidlet er avgjort av tryg-

deetaten. Normalt vil korttidsutlånene gå over 
til langtidsutlån etter at trygdeetatens vedtak 
foreligger. 

I trygdeetatens standardvedtak forutsettes 
det at den trygdede skal levere hjelpemidlet 
tilbake når behovet ikke lenger er til stede. 
Når det gjelder tekniske hjelpemidler etter 
lovens § 5-3 tas det i praksis eiendomsforbe
hold. Trygdemyndighetenes praksis med hen
syn til å ta eiendomsforbehold er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 14-9 om 
lån av høreapparat. 

Hjelpemiddelsentralene driver også utlåns
virksomhet av hjelpemidler til personer som 
åpenbart ikke fyller vilkårene for stønad etter 
kapittel 5. Som eksempel kan nevnes utlån 
av rullestol og krykker ved benbrudd. Dette 
er etter det utvalget har fått opplyst, hjelpe
midler som finansieres av kommunene eller 
fylkeskommunene. Slike hjelpemidler holdes 
formelt atskilt fra de hjelpemidler trygden 
eier. 

I visse tilfeller må den trygdede kjøpe et 
teknisk hjelpemiddel fra en vanlig forhandler. 
Det kan være fordi det ikke finnes en hjelpe
middelsentral i nærheten, at sentralen ikke 
har det aktuelle hjelpemidlet på lager eller at 
det foreligger andre grunner som gjør det hen
siktsmessig at vedkommende selv skaffer 
hjelpemidlet. Vanligvis yter trygden i slike 
tilfeller bare pengelån til anskaffelsen og for
beholder seg eiendomsretten til gjenstanden. 
Også i slike tilfeller kan trygden anses å låne 
ut gjenstanden til den trygdede. 

I Ot.prp. nr. 48 for 1985-86 om endringer i 
kommunehelsetjenesteloven og andre lover, 
uttales det at hjelpemiddelsentralen skal være 
en ressurs for fylkets samlede servicetilbud. 
Det ville derfor etter utvalgets mening være 
naturlig at finansieringen av de tekniske hjel
pemidlene ved sentralene i framtiden ble lagt 
om, slik at også utgiftene som i dag dekkes 
over folketrygdens budsjett, ble finansiert via 
rammetilskottene til fylkeskommunene. Ut
valget antar at det ville være mest hensikts
messig om all formidling av hjelpemidler ved 
sentralene skjedde samlet etter pasientenes 
behov, uavhengig av eierforholdet til hjelpe
midlene og uavhengig av om det dreier seg 
om kortvarig eller langvarig bruk. De aktuell~ 
bestemmelsene i folketrygdloven måtte da 
oppheves. Pasientenes rettigheter kunne i ste
det sikres ved at bestemmelsene i folketrygd
loven §§ 5-3 og 5-8 om tekniske hjelpemidler 
ble tatt inn i helsetjenesteloven og andre lo
ver. Det er imidlertid kun formelt at hjelpe
midlene holdes atskilt i dag. I praksis oppbe
vares og behandles både trygdens, kommune
nes og fylkeskommunenes hjelpemidler sam
men. 

Da utbyggingen av hjelpemiddelsentralene 
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ennå ikke er ferdig, og det foreløpig ikke er 
noen lovbestemt plikt til å drive slike sentra
ler, vil utvalget likevel ikke foreslå at bestem
melsene om tekniske hjelpemidler tas ut av 
folketrygdloven på nåværende tidspunkt. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til den gjeldende 

, lov og praksis når det gjelder formidling og 
utlån av tekniske hjelpemidler. Paragrafen er 
ment å gjelde for de tilfeller det i dag ytes 
full stønad til dekning av utgiftene til anskaf
felse av hjelpemidler og trygdeetaten treffer 
vedtak om såkalt eiendomsforbehold. De til
fellene hvor den trygdede betaler en viss del 
av kjøpesummen, mens trygden yter lån med 
eiendomsforbehold, omfattes av utkastets § 
14-6. Utvalget forutsetter at det etter utkastets 
§ 14-6 skal kunne ytes lån med salgspant til 
delvis dekning av kjøpesummen. Trygdens 
rett etter en slik avtale om salgspant, bør følge 
de generelle bestemmelsene om salgspant i 
lovgivningen om pant og kredittkjøp. 

Etter utkastets første ledd kan et medlem 
som har tapt så mye av funksjonsevnen at tek
niske hjelpemidler er av vesentlig betydning 
i arbeidslivet eller dagliglivet, få låne slike 
hjelpemidler. Utlån av hjelpemidlet skal finne 
sted dersom trygdeetaten finner det mest hen
siktsmessig. Vurderingen av hensiktsmessig
heten skal gå på trygdeetatens bedømming av 
situasjonen. Det skal være opp til trygdeetaten 
å vurdere om det i det konkrete tilfellet er 
mest hensiktsmessig med tilskott, lån eller 
garanti for lån etter utkastets § 14-6 eller fak
tisk utlån av det aktuelle hjelpemidlet. Der
som medlemmet trenger et hjelpemiddel som 
ikke egner seg til gjenbruk, kan det for eksem
pel være mest hensiktsmessig at medlemmet 
får tilskott eller lån. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
fullmakt til å gi nærmere forskrifter om utlån 
av tekniske hjelpemidler. På dette området 
er det behov for utfyllende forskrifter, da lov
teksten ellers ville blitt uforholdsmessig kom
plisert. Utvalget forutsetter at forskriftene 
klart gir uttrykk for i hvilke tilfeller et hjelpe
middel skal lånes ut i stedet for tilskott, lån 
eller garanti for lån. 

Utkastets § 14-8 Førerhund 
Et medlem som er blind, eller som er så svak

synt at han eller hun ikke er i stand til å rett
lede seg ved synet, kan få en førerhund av 
trygden. 

Departementet gir forskrifter om førerhund, 
herunder om disposisjonsretten over hunden, 
og om stønad til dekning av utgifter ved kurs 
i stell og bruk av. hunden. 

Merknader 
Folketrygdloven §§ 5-3 siste ledd og 5-8 nr. 

2 gir departementet fullmakt til å fastsette 
regler om tilskott til anskaffelse av førerhund 
for blinde og synshemmede. Departementet 
har fastsatt slike regler i forskrifter av 23. de
sember 1988 med hjemmel i lovens § 5-8. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 5 lyder: 

«Førerhund 
Det kan ytes stønad til anskaffelse av fører

hund til den som mangler synsevne eller har 
så dårlig syn at vedkommende ikke kan rett
lede seg ved hjelp av synet. Stønad ytes bare 
for førerhund som leveres i henhold til inn
gått leveringsavtale mellom Rikstrygdeverket 
og godkjent førerhundskole, jfr. folketrygdlo
vens § 13-10. 

Det kan ytes stønad til dekning av utgiftene 
ved kurs i stell og bruk av førerhund som 
nevnt i første ledd etter nærmere regler som 
fastsettes av Rikstrygdeverket.» 

Etter disse forskriftene kan det ytes stønad · 
til anskaffelse av førerhund til d,en som mang
ler synsevnen eller har så dårlig synsevne at 
han eller hun ikke kan rettlede seg ved hjelp 
av synet. 

Det ytes bare tilskott for førerhund som le
veres i henhold til inngått leveringsavtale 
mellom Rikstrygdeverket og en godkjent fø
rerhundskole, se lovens § 5-8 nr. 2 bokstav b 
og § 1i-3 siste punktum. I tillegg til tilskott til 
anskaffelse av selve førerhunden, kan det også 
ytes tilskott til dekning av utgifter ved kurs i 
stell og bruk av førerhund. 

Departementet har også gitt forskrifter om 
leveringsavtaler for førerhunder den 29. okto
ber 1985. Disse er gitt i medhold av lovens § 
13-10. Denne hjemmelsbestemmelsen ble tatt 
inn i folketrygdloven i desember 1984. Den 
går ut på at Rikstrygdeverket kan inngå pris
og leveringsavtaler for tekniske og andre hjel
pemidler, herunder førerhunder etter forskrif
ter fastsatt av departementet. 

Som det fremgår av ordlyden i lovens § 5-8 
nr. 1 andre ledd ytes det «tilskott» eller lån til 
anskaffelse av førerhund. Førerhunden blir 
den trygdedes eiendom. Dette er en forskjell 
i forhold til de øvrige hjelpemidler trygden 
yter. I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
05-08 nr. 4 av 10. februar 1985 med senere 
endringer sies det at «hunder som ikke lenger 
egner seg til å gjøre tjeneste som førerhund, 
er fortsatt folketrygdens eiendom, og kan ikke 
disponeres av den trygdede eller andre, uten 

. samtykke fra trygdekontoret.» Det må imid
lertid være klart at dette forbehold i Rikstryg
deverkets retningslinjer ikke i seg selv kan 
endre eiendomsforholdet. En hund som for 
eksempel pga. alder ikke lenger kan gjøre tje-
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neste som førerhund, vil fortsatt være den 
trygdedes eiendom med mindre annet frem
går av avtalen mellom trygdeetaten og den 
trygdede. 

Rikstrygdeverket opplyser at en i praksis 
anser hunden som trygdens eiendom, og at 
den trygdede må undertegne en erklæring om 
at han eller hun har forstått dette. Utvalget 
kan imidlertid ikke se at trygdeetaten etter 
gjeldende rett har adgang til å beholde eien
domsretten til førerhunden. 

Etter praksis skjer det sjelden at førerhun
der tas tilbake av trygdeetaten. De tilfeller der 
dette gjøres, er først og fremst når den tryg
dede dør. Hvis hunden er under fem år gam
mel, forsøker en å trene om hunden til en ny 
eier. Med eldre hunder er dette meget vanske
lig, og det forsøkes derfor ikke. Ofte er omtre
ning av yngre hunder også vanskelig, fordi 
hunden har vanskelig for å vende seg til en 
ny eier. Etter hva Rikstrygdeverket opplyser, 
er det ikke snakk om omtrening av mer enn 
3-4 hunder pr. år. 

Det ble tidligere gjort forsøk på å selge eldre 
førerhunder etter at den trygdedes behov var 
opphørt. Kostnadene ved salg var imidlertid 
så store, at det ikke lønte seg. I dag har en 
derfor gått bort fra dette. 

Det forekommer imidlertid tilfeller der en 
konstarer at den blinde og førerhunden ikke 
passer sammen. Dette skjer gjerne når den 
blinde lider av andre plager, og derfor for eks
empel ikke kan holde tritt med førerhunden. 
I disse tilfellene gir en hunden til en annen. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det mest hensiktsmes

sig med en egen paragraf om førerhunder. Det 
skyldes at førerhunder skiller seg fra de egent
lige tekniske hjelpemidlene ved at det dreier 
seg om levende vesener. Dessuten formidles 
ikke førerhunder gjennom hjelpemiddelsen
tralene, men de leveres fra en godkjent fører
hundskole etter avtale mellom Rikstrygdever
ket og førerhundskolen. 

Utvalget har vurdert om førerhunder også 
burde «lånes ut» fra trygden. Prinsipielt er det 
ingen klar forskjell mellom en førerhund og 
andre hjelpemidler som lånes ut av trygden. 
Vi tror imidlertid at en formulering i loven 
om «lån» av førerhund kan medføre uheldige 
følelsesmessige problemer for dem som er 
avhengig av førerhund. For de fleste blinde 
og svaksynte representerer førerhunden en 
svært viktig del i deres liv, både funksjonelt 
og emosjonelt. Det ligger i sakens natur at 
man blir nært knyttet til en hund, i motset
ning til an,dre hjelpemidler som man låner av 
trygden. Førerhunder stiller heller ikke i 

samme kategori som andre hjelpemidler når 
det gjelder hjelpemiddelsentralene. Det er i 
dag mangel på førerhunder, og vi har ingen 
«kennel» der førerhunder oppbevares i på
vente av oppdrag. Betydningen av gjenbruk 
av førerhunder er også minimal. Hjelpemid
lene fra trygden vil gjerne bli levert tilbake 
når medlemmet dør. Det er begrenset hvor 
mange år en førerhund kan brukes, dens leve
tid setter grenser. Når vi i tillegg tar hensyn 
til at en førerhund må gjennom ny trening 
med en eventuelt ny bruker før den kan bru
kes, . mister argumentene med gjenbruk mye 
av sin verdi. Dessuten er det naturlig å anta 
at den stønadsberettigetles nærmeste familie 
også vil være knyttet til hunden. Vi mener 
derfor at hensynet til de som trenger fører
hund bør veie tyngst. Utvalget går dermed inn 
for at førerhunder fortsatt blir medlemmets 
eiendom i stedet for å lånes ut fra trygden. · 

Utkastet svarer stort sett til gjeldende prak
sis. 

Utkastets første ledd avgrenser personkret
sen til medlem som er blind eller som er syns
hemmet av et viss omfang. Forslaget svarer 
til forskriftenes § 5 første ledd. 

Utkastets andre ledd gir departementet 
hjemmel til å gi forskrifter om tildeling av 
førerhund eller stønad til anskaffelse av fører
hund. Bestemmelsen gir også departementet 
adgang til å gi forskrifter om stønad til dek
ning av utgifter til kurs i stell og bruk av fører
hund, Dette er en ordinær pengestønad, som 
kommer i tillegg til tilskottet for anskaffelse 
av selve førerhunden etter utkastets første 
ledd. Tilsvarende bestemmelse står i dag ifor
skriftenes § 5 andre ledd. 

I gjeldende forskrifter er det også en be
stemmelse om at tilskott til førerhund bare 
ytes for førerhund som leveres i henhold til 
avtale mellom Rikstrygdeverket og godkjent 
førerhundskole. Det er herunder vist til folke
trygdloven § 13-10. Denne bestemmelsen er 
ikke tatt inn i utkastet her. Utvalget mener 
at en slik bestemmelse fortsatt vil passe best 
i forskrifter som departementet kan gi etter 
utkastets andre ledd. 

Utkastets§ 14-9 Lån av høreapparat . 
Et medlem som har tapt så mye av hørselen 

at et høreapparat er av vesentiig betydning 
for ham eHer henne, kan få låne høreapparat 
med tiUeggsutstyr av trygden. 

Det er et viikår for rett tii lån av høreappa
rat at det foreiigger rekvisisjon fra en god~ 
kjent hørseisentral eHer fra en lege som er 
spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. 

Departementet gir forskrifter om lån av 
høreapparat. 
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Merknader 
Innledning 

Bestemmelser om stønad til høreapparat 
står i dag i folketrygdloven § 2-5 nr. 3 bokstav 
b og midlertidige forskrifter gitt av Sosialde
partementet den 18. april 1986 med hjemmel 
i'. nevnte paragraf. 

Stønad til høreapparat ble tidligere ytt etter 
, følgende bestemmelser i folketrygdloven: § 

2-5 nr. 3 bokstav b, § 2-13, § 5-3 og § 5-8. De 
forskriftene som var gitt i henhold til disse 
paragrafene hadde forskjellig personkrets og 
formål. Det var bare personer som ikke hadde 
inntektsgivende arbeid som falt utenfor folke
trygdlovens stønadstilbud. 

Etter de nye forskriftene til folketrygdloven 
§ 2-5 nr. 3 bokstav b er alle som er trygdet 
omfattet av stønadstilbudet, uten hensyn til 
alder eller om vedkommende har inntektsgiv
ende arbeid. Stønad til høreapparat kan heret
ter ikke ytes med hjemmel i folketrygdloven 
§§ 5-3 og 5-8. Etter utvidelsen av personkret
sen for rett til høreapparat etter § 2-5 nr. 3 
bokstav b, vil det heller ikke lenger være ak
tuelt å yte bidrag til høreapparat etter lovens . 
§ 2-13. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes §§ 2 og 3 lyder: 

«§ 2. 
S'tønadsomfang 

Trygden yter stønad til anskaffelse av høre
apparat med tilbehør og individuelt tilpassede 
ørepropper etter bestemmelsene i §§ 3-8. 

I tillegg yter trygden godtgjørelse av utgifter 
til 
a. 3 batterier eller ladeapparat med 2 akku

mulatorer til hvert høreapparat. Det ytes 
ikke godtgjørelse til senere anskaffelse av 
batterier eller ladeapparat/akkumulatorer 
etter disse forskrifter. Dette gjelder også 
ved yrkesskade/yrkessykdom. 

b. legeundersøkelse etter bestemmelsene i § 
9 og 

c. reiseutgifter etter bestemmelsen i § 10. 
For barn under 18 år dekker trygden også 

nødvendige utgifter til service og reparasJon 
av høreapparat som det er ytt stønad til etter 
disse forsl<:rifter. 

§ 3. 
Gjenanskaffelse 
1. Stønad til gjenanskaffelse av høreapparat 

ytes når det er gått minst 6 år siden den 
trygdede fikk stønad til høreapparat og 

a. høreapparatet ikke lenger fungerer tilfreds
stillende og det ikke er regningssvarende å 
reparere det, eller · 

b. utprøving av nytt høreapparat har vist at 
dette gir den trygdede en vesentlig bedre 
hørselsfunksjon. 

2. Stønad til gjenanskaffelse kan ytes selv om 
det ikke er gått 6 år når: 

a. hørselstapet har endret seg slik at et nytt 
høreapparat med andre tekniske egenska
per kan gi en vesentlig bedre hørselsfunk
sjon, eller 

b. det er kommet en ny type høreapparat på 
markedet som kan avhjelpe hørselstapet 
på en vesentlig bedre måte. 

3. Dersom den trygdede er under 18 år og har 
mistet eller ødelagt høreapparatet under 
lek eller annen aktivitet som er normal for 
alderen, kan det ytes stønad til nytt høreap
parat selv. om det ikke er gått 6 år siden 
vedkommende sist fikk stønad til høreap
parat.» 

Etter de gjeldende forskrifter ytes det stø
nad til anskaffelse av høreapparat og tilpas
sede ørepropper. I tillegg yter trygden stønad 
til dekning av utgifter til blant annet tre batte
rier eller ladeapparat med to akkumulatorer 
til hvert høreapparat en gang, samt stønad til 
dekning av nødvendige utgifter til service og 
reparasjon for barn under 18 år. Det ytes stø
nad til gjenskaffelse av høreapparat når det · 
er gått 6 år og apparatet ikke lenger fungerer 
og det heller ikke er lønnsomt å reparere. Det 
samme gjelder hvis den hørselshemmede ved 
hjelp av et nytt høreapparat kan oppnå en 
betydelig forbedring av hørselsfunksjonen. 
Vanligvis ytes det ikke stønad til gjenskaf
felse, dersom høreapparatet er skadet eller 
mistet ved skjødesløs behandling. Dette gjel
der likevel ikke når apparatet er skadet eller 
mistet under barns normale aktiviteter. 

Stønad til gjenanskaffelse av høreapparat 
kan gis selv om det ikke er gått 6 år 

- når hørselstapet har endret seg slik at et 
nytt høreapparat gir vesentlig bedre hørsel 
når en ny type høreapparat gir vesentlig 
bedre hørsel 

- når barn under 18 år har mistet eller ødelagt 
apparatet under lek eller annen aktivitet 
som er normal for alderen. 

Det er et vilkår for godtgjørelse av utgifter 
til høreapparat og ørepropp at det foreligger 
rekvisisjon fra hørselssentral eller fra øre-, 
nese- og halslege. Legen må i slike tilfeller 
som hovedregel ha avtale med fylkeskommu
nen om driftstilskott. Leger uten avtale kan i 
særlige tilfeller godkjennes av helsedirektø
ren til å foreta rekvisisjon for trygdens reg
ning. Vi viser til forskriftenes §§ 4 og 5. 

Rekvisisjon skal gis etter forutgående un
dersøkelse. Hørselssentralen kan dispensere 
fra kravet til forutgående undersøkelse når det 
gjel~er rekvisisjon av høreapparat til pasienter 
som er i eller undervises ved en spesialinstitu
sjon for hørselshemmede. Det må da foreligge 
tilfredsstillende opplysninger om pasientens 
hørsel og erklæring fra institusjonens faglige 
leder om at vedkommende har nytte av høre
apparatet. 

Det kan som hovedregel bare ytes stønad 
ved kjøp av apparat og tilbehør fra leverandø
rer eller forhandlere som trygden har inngått 
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leveringsavtale med. Vi viser til .forskriftenes 
§ 4, se § 6. Etter forskriftenes § 4 skal rekvisi
sjon bare gis for høreapparat som har gjen
nomgått offentlig leveransekontroll og som 
omfattes av leverings- og prisavtale som nevnt 
i § 6. Unntaksvis kan rekvisisjon gis for ny 
apparattype som det ikke er inngått avtale om, 
når dette er helt nødvendig for å oppnå et 
ønskelig resultat. Forskriftenes § 6 har be
stemmelser om slike leveringsavtaler som 
skal inngås mellom Rikstrygdeverket og im
portør eller hovedleverrandør. Avtalene skal 
omfatte priser på høreapparater samt priser 
for reparasjoner m.v. ved verksteder. Folke
trygdloven § 13-10 har en særskilt hjemmel 
til å inngå slike avtaler, men det er ikke vist 
til denne paragrafen i forskriftene om høreap-

. parat. 
I forskriftenes § 7 er det gitt bestemmelser 

om eiendomsforbehold. Forskriftenes § 7 ly
der: 

«§ 7. 
Kiendomsforbehold. 

Høreapparat og ladeapparat som det er ytt 
stønad til etter forskriftene her, er trygdens 
eiendom og skal leveres tilbake når det ikke 
lenger er bruk for apparatet. 

Departementet kan gi regler om gjenbruk 
av tilbakeleverte apparater.» 

Høreapparater og ladeapparater som det er 
ytt stønad til, . er trygdens eiendom og skal 
leveres tilbake til hørselssentralen når det 
ikke lenger er bruk for apparatene. Et apparat 
skal alltid leveres tilbake til en hørselssentral, 
selv om den trygdede har fått det gjennom en 
forhandler. Forskriftene bruker begrepet eien
domsforbehold. Ordningen med eiendomsfor
behold ble tidligere brukt ved kjøp på avbeta
ling og gikk fram av tidligere lov 21. juli 1916 
om kjøp på avbetaling. Salg med eiendomsfor
behold innebar at selgeren betinget seg eien
domsretten til en vare inntil kjøperen hadde 
betalt den fullt ut. Selgeren kunne derfor når 
som helst ta varen tilbake, dersom kjøperen 
misligholdt sine forpliktelser. I forbindelse 
med den nye panteloven av 1980 ble bestem
melsene om eiendomsforbehold tatt inn i pan
teloven og ordningen er nå kalt salgspant. Lov 
21. juni 1985 om kredittkjøp som erstatter den 
tidligere avbetalingsloven bruker også begre
pet salgspant. V ed salgspant er det selgeren 
som tar eiendomsforbehold, mens det ved 
høreapparat er tilskottsyteren (trygdeetaten) 
som tar eiendomsforbehold. 

Hensikten med salgspant (eiendomsforbe
hold) er at kjøperen med tiden skal bli eier 
av gjenstanden. Dette er ikke tilfellet med 
såkalt stønad til høreapparat. Etter forskrif
tene skal trygden alltid kunne ta apparatet til
bake når den trygdede ikke lenger har bruk 
for det. Ordningen med eiendomsforbehold 

etter forskriftene om høreapparater kan derfor 
i realiteten anses som en utlånsordning. Det 
vil si at høreapparatet bare stilles til disposi
sjon for den trygdede så lenge vedkommende 
måtte ha bruk for det. 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsene om stønad ved anskaffelse 

av høreapparat passer etter utvalgets syn mest 
naturlig sammen med de øvrige stønader i 
folketrygdloven som skal bedre den alminne
lige funksjonsevne. Utvalget har derfor fore
slått at bestemmelsen tas inn som en egen 
paragraf i kapitlet her. Bestemmelsen er kalt 
«lån av høreapparat» for å synliggjøre hvordan 
ordningen med høreapparat egentlig er. Siden 
det allerede finnes egne forskrifter om høreap
parater, og fordi høreapparater ikke formidles 
gjennom de ordinære hjelpemiddelsentralene, 
men gjennom egne hørselssentraler, har ut
valget funnet det hensiktsmessig med en egen 
paragraf. 

Utkastets første ledd avgrenser personkret
sen til medlem som har hørseltap av et visst 
omfang. Denne avgrensing følger i dag av for
skriftenes § 1. Vi har videre presisert at dette 
ikke er en ordinær stønadsordning, men utlån 
av et hjelpemiddel. Dette følger i dag av for
skriftenes § 7. Utvalget mener det er viktig 
ut fra informasjonshensyn å få dette prinsip
pet inn i loven. 

I utkastets andre ledd har vi presisert at det 
må foreligge rekvisisjon fra godkjent hørsels
sentral eller spesialist i øre-, nese- og halssyk
dommer. Utvalget foreslår at alle spesialister 
gis kompetanse til å rekvirere høreapparat, og 
ikke bare de som har avtale om driftstilskott. 
Det er etter utvalgets syn ingen grunn til å 
sondre mellom de to gruppene her. 

I utkastets tredje ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
utlån av høreapparater med tilbehør. 

utkastets § 14-10 Hjelpestønad til hjelp i 
huset 

Hjelpestønad ytes til et medlem som på 
grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
a) må ha lønnet hjelp i huset, eller 
b) må ha så mye hjelp i husetfra sin familie , 

at familiens inntektsmuligheter blir redu
sert. 

Hjelpestønad ytes ikke til et medlem som 
først etter fylte 70 år får langvarig sykdom, 
skade eller lyte. Hjelpestønad ytes heller ikke 
til et medlem som har fått innvilget over
gangsstønad ved sykdom (se kapittel 7) eller 
uførepensjon (se kapittel 10) når han eller hun 

' har vært vurdert som hjemmearbeidende, se 
§§ 7-6 og 10-8. 

Stortinget fastsetter hjelpestønadens stør
relse. 
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Merknader 
Bestemmelsene om hjelpestønad er i dag å 

finne i folketrygdloven § 8-2 samt i forskrif
tene om grunnstønad og hjelpestønad fastsatt 
av Sosialdepartementet den 21. oktober 1966 
med hjemmel i folketrygdloven § 8-2 siste 
ledd. 

Gjeldende rett 
' Folketrygdloven § 8-2 første ledd bokstav 
b, andre ledd og fjerde ledd lyder: 

«Den som etter å ha gjennomgått hensikts
messig behandling fortsatt har varig sykdom, 
skade eller lyte, har rett til 
a .... 
b. hjelpestønad, hvis vedkommende på grunn 

av sykdommen, skaden eller lytet må ha 
særskilt tilsyn og pleie eller hjelp i huset. 

Grunnstønad og hjelpestønad ytes etter sat
ser som fastsettes av Stortinget og kan gis 
samtidig eller hver for seg og kan komme i 
tillegg til uførepensjon og til attføringspenger. 

Departementet gir nærmere forskrifter om 
ytelser etter denne paragrafen og kan herun
der bestemme at bestemmelsen i tredje ledd 
skal kunne fravikes hvis særlige grunner taler 
for det.» 

Etter lovens § 8-2 bokstav b har en trygdet 
rett til hjelpestønad dersom vedkommende 
på grunn av varig sykdom, skade eller lyte 
må ha særskilt tilsyn og pleie eller hjelp i 
huset. Etter forskriftenes § 7 nr. 2 ytes forhø
yet hjelpestønad til barn under 18 år som har 
behov for særskilt tilsyn og pleie. 

Selv om en trygdet har behov for både tilsyn 
og pleie samt hjelp i huset, kan det etter gjeld
ende rett bare ytes en hjelpestønad. Det dreier 
seg her altså ikke om tre forskjellige stønads
ordninger, men om tre former for hjelpestø
nad. 

Da hjelpestønad til tilsyn og pleie og til 
hjelp i huset skal dekke forskjellige behov og 
det dessuten gjelder forskjellige vilkår for å 
få rett til ytelsene, har utvalget funnet det rik
tig å foreslå en særskilt paragraf om hjelpestø
nad til hjelp i huset i utkastets § 14-10 og en 
paragraf om hjelpestønad til tilsyn og pleie i 
utkastets § 14-11. Dessuten foreslår utvalget 
en egen paragraf om forhøyet hjelpestønad i 
utkastets § 14-12. Utvalget legger til grunn at 
de tre formene for hjelpestønad skal anses 
som forskjellige stønadsordninger. Etter det 
utvalget erfarer, fyller en trygdet ofte både 
kravene til hjelpestønad til hjelp i huset og til 
hjelpestønad til tilsyn og pleie. Utvalgets for
slag om å splitte opp hjelpestønaden i to para
grafer, vil ikke føre til utvidelse av gjeldende 
stønadssystem. I og med at stønadssituasjo-

. nene er forskjellige, mener imidlertid utvalget 
at det gir en bedre oversikt å skille stønadene 
i tre paragrafer. 

Hjelpestønad skal være en løpende stønad. 
Hvis stønad først er tilstått, stanses den van
ligvis ikke før den trygdede dør. Unntak gjel
der imidlertid for forhøyet hjelpestønad som 
bare er beregnet på barn under 18 år. 

Folketrygdloven § 8-2 første ledd første 
punktum inneholder et generelt varighetsvil
kår som gjelder både for rett til hjelpestønad 
og grunnstønad. Det heter her: «Den som etter 
å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling 
fortsatt har varig sykdom, skade eller lyte, har 
rett til ... ». Det må altså etter lovens ordlyd 
foreligge en varig medisinsk uførhet. Vanlig
vis vet en ikke om en sykdom, skade eller 
lyte er av varig karakter før pasienten har 
gjennomgått hensiktsmessig behandling. Lo
ven inneholder derfor et vilkår om at slik be
handling s~al være foretatt. Av og til er det 
imidlertid klart at uførheten er varig, selv om 
behandlingen ikke er avsluttet. Ofte kan be
handlingen vare over flere år, og den trygdede 
har i denne perioden behov for hjelp i huset 
eller tilsyn og pleie. Forskriftenes § 1 har der
for en bestemmelse om at det kan ytes hjelpe
stønad selv om behandlingen ikke er avslut
tet, når det er på det rene at sykdommen, ska
den eller lytet ikke vil bli helbredet (reparert) 
ved fortsatt medisinsk behandling. Men det 
kreves at behandlingen må være ført så langt 
fram at det kan avgjøres hvorvidt sykdom
men, skaden eller lytet vil etterlate seg varig 
men. Forskriftenes § 1 lyder: 

«Grunnstønad og hjelpestønad kan ytes selv 
om behandlingen ikke er avsluttet, når det er 
på det rene at s_ykdommen, skaden eller lytet 
ikke vil bli helbredet (reparert) ved fortsatt 
medisinsk behandling. Behandlingen må 
være ført så langt fram at det kan avgjøres 
hvorvidt sykdommen, skaden eller lytet vil . 
etterlate seg varig men.» 

Det sies ikke noe i loven om at de aktuelle 
utgiftene som stønaden skal dekke, må være 
av varig karakter. Det vil si at loven ikke stil
ler krav om at den trygdede må ha et varig 
behov for tilsyn og pleie eller hjelp i huset for 
rett til hjelpestønad. Det er imidlertid naturlig 
å innfortolke et slikt krav i og med lovens 
formulering «må ha særskilt tilsyn og pleie 
eller hjelp i huset på grunn av varig sykdom, 
skade eller lyte». I praksis har Rikstrygdever
ket tolket inn et slik varighetskrav. Vi viser 
til Rikstrygdeverkets rundskriv Kom 08-02 
første ledd bokstav b, punkt 4.3.4 (1/89) 

Forskriftenes § 7 lyder: 

«1. Ordinær hjelpestønad til tilsyn og pleie 
eller hjelp i huset. · 

Ordinær hjelpestønad ytes etter en sats som 
fastsettes av Stortinget. Stønad ytes bare der
s9_m den trygdede enten må ha lønnet hjelp 
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eller så omfattende hjelp fra familiemedlem.
mer at deres ervervsmuligheter blir redusert. 

Hjelpestønad til tilsyn og pleie tilstås bare 
dersom det foreligger et faktisk pleieforhold. 
Når det skal avgjøres om stønad skal ytes til 
varig uført barn, er det omfanget av det ekstra 
tilsyn og den ekstra pleie barnet trenger i for
hold til friske barn i samme alder som skal 
legges til grunn. 

2. Forhøyet hjelpestønad. 
for. trygdet u~der 18 ~ som trenger sær

s_k1lt tilsyn og ple1e1 kan hJelpestønaden forhø
yes dersom dette gir den trygdede økte mulig
heter til å bli boende i sitt hJem. Det er et vil
kår at den trygdede har et vesentlig større 
behov for tilsyn og pleie enn det som gir rett 
til ordinær hjelpestønad. 

Forhøyet hjelpestønad fastsettes i forhold til 
omfanget av tilsynet og pleien til 2, 4 eller 5,6 
ganger ordinær hjelpestønad. Ved fastsettel
sen av stønadssatsen, skal det legges vekt på 
den faktiske arbeidsinnsatsen pleien medfø
rer, herunder 
- graden av nedsatt fysisk og psykisk funk-

sjonsevne · 
- pleieoppgavens art 
- behovet for tilsyn 
- behove~ for nødvendig behandling, trening, 

opplærmg 
- arbeidsoppgavenes antall og hyppighet og 

den bundethet disse medfører. 
Forhøyet hjelpestønad kan ikke ytes ved si

den av attføringspenger ' etter folketrygdlo
vens kapittel 5 eller pensjon etter kapittel 8. 
Utbetalt forhøyet hjelpestønad går til fradrag 
i etterbetaling av attføringspenger/pensjon 
som nevnt for samme tidsrom med et beløp 
svarende til differansen mellom forhøyet og 
vanlig hjelpestønad. I helt spesielle tilfelle 
kan Rikstrygdeverket bestemme at forhøyet 
hjelpestønad kan ytes ved siden av attførings
pen_ger etter folketrygdlovens kapittel 5 eller 
pensjon etter kapitteI 8, og at utbetalt stønad 
ikke skal gå til fradrag i etterbetaling av attfø
ringspenger/pensjon for det samme tidsrom
met. 

V ed tak om tilståelse av forhøyet hjelpestø
nad skal tas opp til . ny vurdering etter tre år 
for å klarlegge om vilkårene for rett til ytelsen 
fortsatt er oppfylt.» . 

Etter forskriftenes § 7 nr. 1 første ledd andre 
punktum skal hjelpestønad bare ytes dersom 
den trygdede må ha lønnet hjelp eller så om
fattende hjelp fra familiemedlemmer at deres 
inntektsmuligheter blir redusert. Denne be
stemmelsen gjelder både for hjelpestønad til . 
hjelp i huset og hjelpestønad til tilsyn og pleie. 
I forskriftenes§ 7 nr. 1 andre ledd er det presi
sert at hjelpestønad til tilsyn og pleie bare 
ytes dersom det foreligger et faktisk pleiefor
hold. Denne bestemmelsen gjelder ikke for 
hjelpestønad til hjelp i huset. Det innebærer 
at det for denne form for hjelpestønad ikke 
kreves at den trygdede faktisk har hjelp til 
husarbeidet. Ifølge Rikstrygdeverkets praksis 
er det tilstrekkelig at det er påvist et hjelpebe
hov når det gjelder husarbeid. Dette hjelpebe
hovet må være av et slikt omfang at det nor-

malt vil medføre en økonomisk belastning for 
den trygdede å dekke det, men det kreves 
ikke at det påløper utgifter. Det vises til rund
skriv Kom. 08-02 første ledd bokstav b punkt 
4.1.1. 

Etter folketrygdloven § 8-9 første ledd kan 
hjelpestønad til hjelp i huset ikke innvilges 
den som blir ufør etter fylte 70 år. Denne 70-
års grensen gjelder i dag bare for rett til hjel
pestønad til hjelp i huset etter § 8-2 bokstav 
b og for grunnstønad til transportutgifter. Be
stemmelsen lyder: 

«Grunnstønad til dekning av transportutgif
ter, jfr. § 8-2 første ledd bokstav a og hjelpestø
nad til hjelp i huset, jfr. § 8-2 første ledd bok
stav b, kan ikke tilstås til den som blir ufør 
etter fylte 70 år.» 

Bakgrunnen for 70-års grensen var at en 
mente at de ulempene som aldersforandrin
gen medførte skulle avhjelpes med andre til
tak enn stønad etter folketrygdloven. Det ble 
hevdet at eldre mennesker hadde mer behov 
for faktiske hjelpetiltak enn kontantstønader. 
En hadde derfor planer om en sterkere utbyg
ging av forskjellige servicetiltak for eldre. 

Tidligere gjaldt 70-års grensen også for rett 
til hjelpestønad til tilsyn og pleie og for rett 
til grunnstønad. Ved lovendring 21. desember 
1979 nr. 81 ble 70-års grensen opphevet for 
disse stønadene. 

Etter lovens ordlyd er det avgjørende om 
den medisinske uførheten inntrer før eller et
ter fylte 70 år. Det er irrelevant når hjelpebe
hovet oppstår. Det mest naturlige ville være 
å knytte 70-års grensen til det tidspunktet 
hjelpebehovet oppstår. Det ble også gjort ved 
en forskriftsbestemmelse som innstrammet 
lovens krav. Vi viser til forskriftenes § 2. Det 
heter her at hjelpestønad til hjelp i huset ikke 
kan ytes til den som blir ufør før fylte 70 år, 
dersom vedkommende først etter denne alder 
fyller vilkårene for stønad. Denne bestemmel
sen ble av Rikstrygdeverket tolket slik at også 
hjelpebehovet måtte foreligge før fylte 70 år. 
Men Trygderetten har gått imot en slik inn
skrenkende tolkning av loven. Vi viser til 
Trygderettens kjennelse av 13. desember 1979 
(ankesak 222/79). 

Etter § 9 første ledd i forskriftene får en · 
husmor som er tilstått attføringspenger etter 
lovens kapittel 5 eller uførepensjon etter lo
vens kapittel 8 ikke hjelpestønad til hjelp i 
huset. Denne stønaden får hun bare dersom 
hun trenger tilsyn eller pleie. Bestemmelsen 
gjelder i prinsippet både for menn og kvin
ner. Forskriftenes § 9 første ledd lyder: 

«Husmor som er tilstått attføringspenger et
ter folketrygdlovens kapittel 5 eller pensjon 
etter kapittel 8, kan ikke tilstås hjelpestønad 
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fordi hun trenger hjelp til husarbeid. Hun kan 
derimot tilstås hjelpestønad hvis hun trenger 
tnsyn eller pleie.» 

I tillegg til hjelpestønad etter folketrygdlo
ven har også flere kommuner tiltak som skal 
dekke det samme formålet. 

Den kommunale hjemmehjelpsordningen 
, hører inn under de såkalte hjelpeordninger for 
hjemmene. De går ut på å yte faktisk hjelp til 
eldre og funksjonshemmede. Hjelpeordnin
gene for hjemmene administreres av kommu
nene. Følgende tiltak omfattes av hjelpeord
ningene: husmorvikarvirksomhet, hjemme
hjelp for eldre, funksjonshemmede og andre, 
samt annen hjelpevirksomhet som har til for
mål å yte hjelp til hjem eller personer som er 
i en vanskelig situasjon. Hjelpeordningene for 
hjemmene er ikke lovfestede ordninger. Det 
er opp til den enkelte kommune om de for
skjellige hjelpetiltak skal tilbys. Sosialdepar
tementet har fastsatt veiledende retningslin
jer. Vi viser til rundskriv 1-6/86. Hjelpeordnin
gene for hjemmene finansieres over de stat
lige rammetilskott til kommunene. 

Hjemmehjelpsordningen omfatter hjemme
hjelp til daglig rengjøring, innkjøp og matla
ging, rengjøringspatruljer, vaktmestertje
neste, matdistribusjon og tilsvarende tiltak. 
Ordningen skal altså dekke de samme behov 
som folketrygdlovens hjelpestønad til hjelp i 
huset. Forskjellen er at hjemmehjelpsordnin
gen er en naturalytelse, mens folketrygdlo
vens ytelse er en kontantstønad. Videre kan 
kommunene kreve betaling for hjemmehjel
pen. Ved tildeling av hjemmehjelp tas det i 
praksis bare hensyn til hjelpebehovet. Det tas 
ikke hensyn til den hjelpetrengendes økono
miske forhold - for eksempel om vedkom
mende mottar hjelpestønad til hjelp i huset 
etter folketrygdloven. Vi viser til § 5 i de vei
ledende retningslinjer. Etter § 6 i retningslin
jene bør betalingsplikten graderes i forhold til 
inntekten til den hjelpetrengende. Dersom 
vedkommende mottar hjelpestønad skal 
denne legges til inntekten ved beregning av 
betalingens størrelse. Betalingen bør for øvrig 
fastsettes etter de vanlige satser .og regler som 
gjelder i den enkelte kommune. 

Lov 18. august 1911 om skatt av formue og 
inntekt (skatteloven) har bestemmelser om 
forskjellige typer særfradrag som kan gis en 
skattepliktig person i forbindelse med fastset
tingen av vedkommendes nettoinntekt. En av 
formene for særfradrag gis på grunn av visse 
stønader eller pensjoner. Etter skatteloven § 
77 nr. 3 har således en skatteyter rett til sær
fradrag, dersom vedkommende i noen måne
der i inntektsåret har mottatt grunnstønad el
ler hjelpestønad etter folketrygdloven § 8-2. 

Særfradraget godskrives for hver måned ved
kommende har mottatt ovennevnte ytelser. 
Dette særfradraget utgjør for tiden 11 280 kro
ner pr. år (1989), og kan gis sammen med 
særfradrag på grunn av forsørgelse, jf. skatte
loven § 76, særfradrag på grunn av sykdoms
utgifter, jf. skatteloven § 77 nr. 4 og særfra
drag på grunn av liten skatteevne, jf. skattelo
ven§ 78. 

Ordningene med særfradrag medfører sam
ordningsproblemer i forhold til de nevnte 
ytelsene etter folketrygdloven. 

Særfradrag etter skatteloven og grunnstø
nad og hjelpestønad etter folketrygdloven er 
ment å dekke de samme utgiftene, uten at det 
er gitt samordningsbestemmelser. Det inne
bærer at en person enten vil få rett til både 
hjelpestønad og særfradrag, eller vedkom
mende vil ikke få noen kompensasjon for ut
gifter. For eksempel medførte disse bestem
melsene at da vesentlige grupper diabetikere 
mistet sin grunnstønad etter en regelendring 
i 1988, mistet de samtidig retten til særfradra
get. Dessuten mistet disse også retten til et 
øket fradrag på bakgrunn av sparing med 
skattefradrag og aksjesparing med skattefra
drag, som gis hvis en har særfradrag. For en
kelte medførte altså bortfallet av grunnstønad 
ikke bare en redusert stønad på 2 400 kroner, 
men i særlige tilfeller flere ganger dette be
løp. Dette var forhold Sosialdepartementet 
ikke tok med i sine vurderinger da grunnstø
naden ble fjernet . 

Det ligger utenfor utvalgets mandat å vur
dere særfradragsordningene. Men utvalget 
finner det likevel riktig å påpeke at det her 
foreligger samordningsproblemer som bør lø
ses. 

Hjelpestønad ytes etter satser fastsatt av 
Stortinget, se § 8-2 andre ledd. Fra 1. januar 
1990 utgjør satsen for hjelpestønad til hjelp i 
huset 7 980 kroner pr. år. 

I § 8-2 andre ledd er det presisert at hjelpe
stønad kan ytes i tilegg til uførepensjon eller 
attføringspenger. Etter forskriftenes § 9 kan 
husmor som mottar attføringspenger eller ufø
repensjon imidlertid ikke tilstås hjelpestønad 
til hjelp i huset. Med husmqr forstås her per
son som ikke har vært yrkesaktiv (hjemmear
beidende). 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Utvalget 

har ikke tatt med vilkåret om at hensiktsmes
sig behandling må være gjennomført. Dette 
vilkåret er fraveket i forskriftene i dag. Det 
er tilstrekkelig å si i loven av det må foreligge 
langvarig sykdom, skade eller lyte. Dette vil
kåret innebærer at hensiktsmessig behandling 
må være foretatt i de tilfellene dette er nød-
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vendig for å konstatere at uførheten er langva
rig. 

I utkastets første ledd sies det at hjelpestø
nad til hjelp i huset ytes til et medlem som 
på grunn av langvarig sykdom, skade eller 
lyte må ha lønnet hjelp i huset eller så omfatt
ende hjelp fra familiemedlemmer · at deres 
inntektsmuligheter blir redusert. 

Utvalget har presisert at hjelpestønad kan 
ytes ved langvarig sykdom, skade eller lyte. I 
dag brukes formuleringen varig sykdom, 
skade eller lyte. Som nevnt i merknadene til 
utkastets § 14-1 tolkes begrepet varig slik at 
en lidelse anses som varig dersom den antas 
å vare lengre enn 2 til 3 år. Det er ikke nød
vendig at lidelsen skal være livsvarig. Utval
get mener derfor at uttrykket langvarig er mer 
informativt enn begrepet varig. 

Utvalget har videre brukt formuleringen 
«må ha lønnet hjelp eller ... » både når det gjel
der hjelpestønad til hjelp i huset og hjelpestø
nad til tilsyn og pleie, se utkastets § 14-11. For 
så vidt gjelder hjelpestønad til hjelp i huset 
etter utkastets § 14-10 svarer forslaget til 
gjeldende rett. Utvalget mener at rett til hjel
pestønad i utgangspunktet bør være betinget 
av at medlemmet faktisk har hjelp, men prak
sis bør ikke være for streng her. Da stønadsni
vået er relativt lavt, både når det gjelder hjel-

, pestønad til hjelp i huset og hjelpestønad til 
tilsyn og pleie, mener utvalget det vil være 
urimelig å kreve at medlemmet har faktiske 
utgifter til hjelp. 

Begrepet ervervsmuligheter har utvalget 
erstattet med inntektsmuligheter som er et 
mer moderne ord, Det kreves årsakssammen" 
heng mellom den medisinske uførhet og hjel
pebehovet, hvilket forutsetter at hjelpebeho
vet også må være langvarig. 

Utkastets andre ledd omhandler den såkalte 
70-års grensen, og er i samsvar med gjeldende 
rett. Det avgjørende tidspunktet for anvendel
sen av 70-årsgrensen skal være når langvarig 
sykdom, skade eller lyte oppstår. 

Utvalget forutsetter at hjelpebehovet skal 
vurderes ut fra vedkommendes funksjons
evne, og ikke ut fra ytre forhold. Det inne
bærer at hjelpebehovet skal vurderes uavhen
gig av om medlemmet ved fylte 70 år opphol
der seg i institusjon, og derfor ikke trenger 
hjelp i huset før fra et senere tidspunkt. 

Videre er det presisert i lovutkastet at hjel
pestønad ikke ytes til hjemmearbeidende som 
oppebærer overgangsstønad ved sykdom etter 
utkastets kapittel 7 eller uførepensjon etter 
utkastets kapittel 10. Utvalget har erstattet 
uttrykket «husmor» i de gjeldende forskrifter 
med uttrykket «hjemmearbeidende», som er 
et mer moderne og kjønnsnøytralt ord. Forsla
get svarer til forskriftenes § 9 første ledd. 

Etter utkastets tredje ledd skal satser for 
hjelpestønad fastsettes av Stortinget slik som 
i dag. 

Da de forskjellige former for hjelpestønad 
blir foreslåttsplittet opp i flere stønadsordnin
ger, er det nødvendig å foreslå samordnings
bestemmelser. Det skal ikke kunne ytes hjel
pestønad etter denne paragraf og hjelpestønad 
til tilsyn og pleie samtidig. Utvalget har imid
lertid funnet det hensiktsmessig åta samord
ningsbestemmelsen inn i utkastets§ 14-11 om 
hjelpestønad til tilsyn og pleie. 

utkastets § 14-11 Hjelpestønad til tilsyn og 
pleie 

Hjelpestønad ytes til et medlem som på 
grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
a) må ha lønnet hjelp til tilsyn og pleie, eller 
b) må ha så mye hjelp til tilsyn og pleie fra 

sin familie at familiens inntektsmuligheter 
blir redusert. 

Stortinget fastsetter hjelpestønadens stør
relse. 

Dersom et medlem også har rett til hjelpe
stønad etter§ 14-10, ytes det bare en stønad. 

Merknader 
Bestemmelser om hjelpestønad står i dag i 

folketrygdloven § 8-2 første ledd bokstav b. 
Hjelpestønad kan enten ytes til dekning av 
utgifter til hjelp i huset eller til tilsyn og pleie. 
Vi viser til nærmere omtale av forholdet mel
lom hjelpestønad til hjelp i huset og hjelpestø
nad til tilsyn og pleie i merknadene til utkas
tets§ 14-10. Utkastet her omhandler bare hjel
pestønad til tilsyn og pleie. 

Gjeldende rett 
Sosialdepartementet har gitt forskrifter om 

hjelpestønad den 21. oktober 1966. Disse for
skriftene gjelder både grunnstønad og hjelpe
stønad, og er sist endret den 22. desember 
1988. 

Det generelle varighetsvilkåret i lovens § 
8-2 første ledd første punktum er gjengitt og 
omtalt i merknadene til utkastets § 14-10 om 
hjelpestønad til hjelp i huset. Varighetsvilkå
ret er også omtalt i utkastets § 14-1. · 

Etter forskriftenes § 7 nr. 1 andre ledd første 
punktum kan hjelpestønad til tilsyn og pleie ' 
bare tilstås dersom det foreligger et faktisk 
pleieforhold. Det kreves imidlertid ikke at der;i. 
trygdede skal ha utgifter til tilsyn og pleie. 
Det gjelder her samme prinsipp som ved hjel
pestønad til hjelp i huset. Det kreves enten 
at den trygdede må ha lønnet hjelp eller så 
omfattende hjelp fra familiemedlemmer at 
deres inntektsmuligheter svekkes. 

Ofte kan det være vanskelig for den tryg
dede å etablere et pleieforhold før stønaden 
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mottas, fordi vedkommende har svak øko
nomi. Departementet har derfor anmodet om 
at vilkåret om at det må foreligge et faktisk 
pleieforhold skal praktiseres liberalt. Det er 
tilstrekkelig at pleie- og tilsynsforhold vil bli 
etablert når hjelpestønad tilstås. Forskriftenes 
§ 7 er gjengitt i merknadene til utkastets § 
14-10. 

Satsen for hjelpestønad til tilsyn og pleie 
fastsettes av Stortinget. Den utgjør samme 
beløp som hjelpestønad til hjelp i huset. Vi 
viser for øvrig til merknadene til utkastets § 
14-10. 

Hjelpestønad til tilsyn og pleie kan ikke ytes 
i tillegg til hjelpestønad til hjelp i huset. Etter 
gjeldende rett dreier det seg bare om en stø
nadsordning. Dette synes imidlertid å være 
·inkonsekvent i og med at de to former for hjel
pestønad skal dekke helt forskjellige behov. 

Som,nevnt ovenfor under § 14-10 er det ikke 
uvanlig at en trygdet fyller vilkårene både for 
hjelpestønad til hjelp i huset og til hjelpestø
nad til tilsyn og pleie. 

Forholdet mellom hjelpestønad til tilsyn og 
pleie og andre støtteordninger er omtalt i 
Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 08-02 
første ledd bokstav b, punkt 6.5 (1/89). Det 
sies her at folketrygdens hjelpestønadsord
ning i utgangspunktet ligger i bunnen i for
hold til andre offentlige stønadsordninger. Vi 
viser i denne sammenheng til den kommunale 
hjemmehjelpsordning samt bidrag etter so
sialomsorgsloven. Unntak gjelder fra prinsip
pet om at folketrygden ligger i bunnen i de 
tilfellene den trygdede får dekket sitt ekstra
ordinære hjelpebehov som følge av «pliktmes
sige» tiltak fra det offentlige. Etter § 1-3 andre 
ledd i lov 19. november 1983 nr. 66 om helse
tjenesten i kommunene plikter kommunen å 
sørge for tilbud om hjemmesykepleie. Sosial
departementet har den 23. november 1983 
fastsatt forskrifter om lovbestemte sykepleie
tjenester i kommunenes helsetjeneste. For
skriftene er i hovedsak av administrativ art. 
Det er fylkeslegene/statsfysikus i Oslo som 
skal føre det overordnede tilsynet med kom
munenes sykepleietjenester. Vi viser til for
skriftenes § 5. Etter § 4 kan pasienten selv 
eller andre søke om hjemmesykepleie for pa
sienten. Forskriftene har ellers ingen bestem
melser om vilkårene for å få rett til hjemmesy
kepleie, men etter praksis tildeles slike tjenes
ter etter behov, og de er alltid gratis. Det er 
den kommunale lederen for sykepleietjenes
ten som avgjør hvem som skal få hjelp. For
holdet til folketrygdlovens ordning med hjel
pestønad til tilsyn og pleie er ikke omtalt i 
forskriftene. Hjemmesykepleieordningen er 
ikke nevnt i rundskrivet. I og med at hjelp fra 
hjemmesykepleien er gratis og hjemlet i loven 

om kommunehelsetjenesten, bør denne hjel
pen anses som «pliktmessig» i folketrygdlo
vens forstand. Hjelpebehov som dekkes ved 
hjemmesykepleie bør dermed ikke gi rett til 
hjelpestønad. 

Når det gjelder forholdet mellom retten til 
særfradrag etter skatteloven og rett til hjelpe
stønad viser vi til merknadene til utkastets § 
14-10 om hjelpestønad til tilsyn og pleie. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
I utkastets første ledd har utvalget brukt 

samme formulering som i utkastets § 14-10, 
nemlig at medlemmet enten må ha lønnet 
hjelp eller så omfattende hjelp fra familiemed
lemmer at .deres inntektsevne blir redusert. 
Utvalget mener at denne formulering skal 
omfatte de situasjoner vedkommende faktisk 
har hjelp samt de situasjoner vedkommende 
ikke har skaffet seg hjelp på grunn av penge
mangel. Utvalget mener det er å stille for 
strenge krav dersom det skal kreves at det 
faktisk foreligger et pleieforhold. Forslaget er 
ment å dekke gjeldende praksis. 

Etter utkastets andre ledd skal satsen for 
hjelpestønad fastsettes av Stortinget. Dette er 
i samsvar med gjeldende rett. 

I utkastets tredje ledd har vi foreslått en 
bestemmelse om at et medlem som har rett 
til hjelpestønad både etter § 14-10 og § 14-11 
bare får utbetalt en av stønadene. Forslaget 
svarer til gjeldende rett. Mye kan tale for at 
det skulle være adgang til å yte begge former 
for stønad samtidig. Dette er imidlertid et sosi
alpolitisk spørsmål som det ligger utenfor ut
valgets mandat å ta opp. En omlegging på 
dette punktet ville få store utgiftsmessige kon
sekvenser for folketrygden. 

Utkastets § 14-12 Forhøyet hjelpestønad 
Forhøyet hjelpestønad ytes til et medlem 

under 16 år som på grunn av langvarig syk
dom, skade eller lyte har vesentlig større be
hov for tilsyn, pleie og annen hjelp enn det 
som hjelpestønad etter § 14-11 dekker. For
høyet hjelpestønad ytes bare dersom denne 
stønaden gir medlemmet bedre muligheter til 
å bli boende hjemme. 

Stortinget fastsetter satsene for forhøyet 
hjelpestønad. 

Ved avgjørelsen av om det skal ytes for
høyet hjelpestønad, og i tilfelle hvilken sats 
stønaden skal ytes etter, legges det vekt på 
- hvor mye medlemmets fysiske og psykiske 

funksjonsevne er nedsatt, 
hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet 
er, 

- hvor stort behov medlemmet har for stimule
ring, opplæring og trening, 
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- hvor mye pleieoppgaven binder den som 
gjør arbeidet. · . 
Det kan ikke gis hjelpestønad til tilsyn og 

pleie etter § 14-11 dersom det blir gitt forhøyet 
hjelpestønad etter paragrafen her. 

Merknader 
Folketrygdloven har . i dag ingen bestem

melser om forhøyet hjelpestønad, men i de
partementets forskrifter om grunnstønad og 
hjelpestønad av 21. oktober 1966 er det gitt 
slike bestemmelser i § 7 nr 2. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 7 nr. 2 er gjengitt i merkna

dene til § 14-10. 
Forhøyet hjelpestønad er ikke en egen stø

nadsordning etter gjeldende regler, men hjel
pestønad til tilsyn og pleie kan ytes etter for
høyede stønadssatser ved pleie av barn under 
18 år. 

Det heter i forskriftenes § 7 nr. 2 første ledd 
at hjelpestønaden kan forhøyes når d.et gjelder 
stønad til trygdet under 18 år som trenger 
særskilt tilsyn og pleie. Det er et vilkår at den 
forhøyede stønaden øker barnets muligheter 
til å bli boende i sitt hjem. Forhøyet stønad 
ytes bare dersom barnet har vesentlig større 
behov for tilsyn og pleie enn det som gir rett 
til ordinær hjelpestønad. Vilkårene for rett til 
ordinær hjelpestønad til tilsyn og pleie er 
omtalt i merknadene til § 14-11 i utkastet. 

Forhøyet hjelpestønad ytes etter alternative 
satser som fastsettes av Stortinget. Det er i dag 
fastsatt tre satser. Disse utgjør 2 ganger, 4 gan
ger og 5,6 ganger satsen for ordinær hjelpestø
nad. 

Etter forskriftene § 7 nr. 2 andre ledd skal 
forhøyet hjelpestønad ytes etter en sats som 
står i forhold til omfanget av tilsynet og 
pleien. Ved valg av stønadssats skal det legges 
vekt på den faktiske arbeidsbyrden som 
pleien medfører, herunder graden av nedsatt 
fysisk og psyksisk funksjonsevne, pleieoppga
vens art, behovet for tilsyn, behovet for nød
vendig behandling, trening og opplæring, ar
beidsoppgavenes antall og hyppighet og . den · 
bundethet disse medfører. 

Etter forskriftenes § 7 nr. 2 tredje ledd kan 
forhøyet hjelpestønad ikke ytes ved siden av 
attføringspenger etter lovens kapittel 5 eller 
uførepensjon etter lovens kapittel 8. Denne 
bestemmelsen har sammenheng med at attfø
ringspenger og uførepensjon kan ytes fra fylte 
16 år og at forhøyet hjelpestønad kan ytes til 
fylte 18 år. I helt spesielle tilfeller kan imidler
tid Rikstrygdeverket bestemme at forhøyet 
hjelpestønad likevel skal kunne ytes ved siden 
av ytelser som overfor nevnt. Bestemmelsen 
blir imidlertid sjelden brukt i praksis. 

Forskriftene har dessuten bestemmelser om 
at utbetalt forhøyet hjelpestønad skal gå til 
fradrag i etterbetaling av attføringspenger el
ler uførepensjon. 

Forholdet mellom folketrygdlovens ordning 
med hjelpestønad og den kommunale hjem
mesykepleien er omtalt i merknadene til ut
kastets § 14-11 om. hjelpestønad til tilsyn og 
pleie. Forholdet til ordningen med særfradrag 
etter skatteloven er også omtalt i merknadene 
til utkastets § 14-10 om hjelpestønad til hjelp 
i huset. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men forhøyet hjelpestønad er foreslått som en 
selvstendig stønad. Videre er aldersgrensen 
for rett til forhøyet hjelpestønad foreslått sen
ket til 16 år. 

Etter utkastetsførste ledd skal forhøyet hjel
pestønad ytes til medlem under 16 år som på 
grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
har vesentlig større behov for tilsyn og pleie 
enn det som gir rett til hjelpestønad etter ut
kastets § 14-11. Aldersgrensen for rett til for
høyet hjelpestønad er foreslått senket fra 18 
til 16 år. Dette er gjort for å unngå samord
ningsproblemer når det gjelder overgangsstø
nad. ved sykdom eller uførepensjon og forhø
yet hjelpestønad. Da disse ytelser sjelden til
stås samtidig, vil utvalgets forslag ikke med
føre vesentlig endring i gjeldende rett. 

Utvalget har brukt formuleringen langvarig 
i stedet for varig når det gjelder kravet til 
omfanget av den medisinske uførhet. Vi viser 
til nærmere omtale av dette kravet i merkna
dene til utkastets §§ 14-1 og 14-10. Det er vi
dere presisert at det er et vilkår for rett- til 
forhøyet hjelpestønad at stønaden gir med
lemmet økte muligheter til å bli boende i sitt 
hjem. 

I utkastets andre ledd er Stortinget gitt full
makt til å fastsette satsene for forhøyet hjelpe
stønad. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

I utkastets tredje ledd er angitt hva det skal 
legges vekt på når det skal avgjøres om forhø
yet hjelpestønad skal ytes og hvilken sats stø
naden skal ytes etter. Utkastet svarer til for
skriftene § 7 nr. 2 andre ledd. Det er foretatt 
visse språklige forenklinger 'i forhold til gjeld- ' 
ende forskrifter. 

I utkastets fjerde ledd er det tatt inn en samT 
ordningsbestemmelse. Det skal ikke kunne 
ytes hjelpestønad til tilsyn og pleie etter ut
kastets§ 14-11 dersom det ytes forhøyet hjel
pestønad etter utkastet her. Da hjelpestønad 
til tilsyn og pleie og forhøyet hjelpestønad 
begge skal dekke utgifter i forbindelse med 
pleie, er det ikke rimelig at disse stønader 
skal kunne ytes samtidig. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 
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utkastets§ 14-13 Grunnstønad 
Grunnstønad ytes til et medlem som på 

grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte 
har utgifter som han eller hun ellers ikke ville 
ha hatt. Grunnstønad ytes blant annet til dek
ning av utgifter i forbindelse med 
ei) drift av tekniske hjelpemidler 
b) særskilt transport, herunder drift av med-

lemmets bil 
c) hold av førerhund 
d) telefon, herunder mobiltelefon 
e) slitasje på klær ved bruk av proteser, støt

tebandasje o.a. 
f) fordyret kosthold ved diett. 

Grunnstønad ytes etter satser som Stortinget 
fastsetter. Det ytes ikke grunnstønad for eks
trautgifter som utgjør mindre enn to tredeler 
av laveste sats. 

Grunnstønad til dekning av utgifter til sær
skilt transport ytes ikke til et medlem som 
først etter fylte 70 år får langvarig sykdom, 
skade eller lyte. 

Det ytes ikke grunnstønad for utgifter som 
dekkes etter bestemmelser i denne loven eller 
andre lover. Likevel kan det tas hensyn til 
ekstrautgifter som kan gi rett til bidrag etter 
§ 13-24 i denne loven, og til sosialhjelp etter 
lov 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. 

Merknader 
Bestemmelser om grunnstønad står i dag i 

folketrygdloven § 8-2 første ledd bokstav a. 
Videre er det bestemmelser om grunnstønad 
i Sosialdepartementets forskrifter om grunn
stønad og hjelpestønad av 2L oktober 1966. 

Gjeldende rett 
Etter lovens § 8-2 første ledd bokstav a skal 

grunnstønad ytes dersom varig sykdom, skade 
eller lyte medfører ekstrautgifter av betyd
ning. 

Folketrygdloven § 8-2 første ledd bokstav 
a, andre og fjerde ledd lyder: 

«Den som etter å ha gjennomgått hensikts
messig behandling fortsatt har varig sykdom, 
skade eller lyte, har rett til · 
a. grunnstønad, hvis sykdommen, skaden el

ler lytet medfører ekstrautgifter av betyd
ning. 

b. ... . 
Grunnstønad og hjelpestønad ytes etter sat

ser som fastsettes av Stortinget og kan gis 
samtidig eller hver for seg og kan komme i 
tillegg til uførepensjon og til attføringspenger. 

Departementet gir nærmere forskrifter om 
ytelser etter denne paragraf og kan herunder 
bestemme at bestemmelsen i tredje ledd skal 
kunne fravikes hvis særlige grunner taler for 
det.» 

Det generelle varighetsvilkåret i lovens § 
8-2 første ledd første punktum er omtalt i 

merknadene til utkastets § 14-10 om hjelpe
stønad til hjelp i huset. 

Det sies ikke noe i selve lovteksten om 
hvilke ekstrautgifter grunnstønad er ment å 
dekke, men forskriftene har utførlige bestem
melser om dette. Vi viser til nærmere omtale 
nedenfor. Det er også hjemmel for å dekke 
ekstrautgifter som skyldes sykdom, skade el
ler lyte etter andre bestemmelser. Det gjelder 
både bestemmelser i folketrygdloven og be
stemmelser i andre lover. 

Det prinsippet som legges til grunn ved slik 
overlapping er lex specialis. Det vil si at mer . 
spesielle bestemmelser går foran de mer gene
relle bestemmelser. Bestemmelsen i § 8-2 
første ledd bokstav b om stønad til dekning 
av ekstrautgifter i form av utgifter til tilsyn 
og pleie og hjelp i huset, går foran den mer 
generelle bestemmelse i§ 8-2 første ledd bok
stav a om grunnstønad. Dette innebærer at 
utgifter som etter sin art kan gi rett til hjelpe
stønad, ikke kan gi rett til grunnstønad. 

I folketrygdloven kapittel 2 er det flere be
stemmelser om stønad til dekning av utgifter 
på grunn av sykdom. De gjelder også ved va
rige sykdommer. Dette er spesielle bestem
melser om medisinsk stønad som går foran 
bestemmelsen om grunnstønad. Utgifter som · 
. dekkes etter folketrygdloven kapittel 2 kan 
derfor som hovedregel ikke gi rett til grunn
stønad. Bidrag etter folketrygdloven § 2-13 
står imidlertid i en særstilling. Dette er -også 
en stønadsregel som er generelt formulert. 
Det er ikke nærmere angitt i lovens§ 2-13 hva 
det skal kunne ytes bidrag til, men etter prak
sis går lovens§ 8-2 vanligvis foran§ 2-13. Det 
vil si at det ytes grunnstønad og ikke bidrag 
etter § 2-13 når vilkårene i begge lovbestem
melsene er oppfylt. Unntak gjøres imidlertid 
for stønad til dekning av løpende utgifter som 
er nødvendige for at apparater som det gis 
bidrag til etter § 2-13 skal funksjonere etter 
sin hensikt.· Som eksempel kan nevnes utgif
ter til surstoffbehandling og til dialysebehand
ling i hjemmet. Når det gjelder forholdet mel
lom grunnstønad og stønad til yrkesmessig 
attføring etter folketrygdloven § 5-3, går be
stemmelsene om grunnstønad foran § 5-3. Det 
innebærer at dersom en person i forbindelse 
med yrkesmessig attføring pådrar seg utgifter 
som også dekkes etter bestemmelsene om 
grunnstønad, skal det bare ytes grunnstønad. 

Når det gjelder forholdet mellom grunnstø
nad og stønad etter bestemmelser i andre lo
ver enn folketrygdloven, kommer det an på 
om de andre lovbestemmelsene er mer spesi
elle. For eksempel går sykehusloven og 
grunnskoleloven foran folketrygdloven § 8-2. 
Stønadsreglene i sosialomsorgsloven § 3 er 
imidlertid mer generelle enn bestemmelsene 
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i folketrygdloven § 8-2. Utgifter som kan gi 
grunnlag for grunnstønad skal dekkes ved 
denne stønadsformen og ikke ved sosialhjelp. 

Det framgår av bestemmelsene i departe
mentets forskrifter om grunnstønad og hjelpe
stønad hvilke utgifter som kan gi rett til 
grunnstønad. Vi viser til forskriftenes § 4. Det 
er for eksempel ekstrautgifter til transport til 
og fra arbeidssted eller opplæringssted, til 
transport i forbindelse med utøvelse av eget 
erverv, ekstrautgifter ved fordyret kosthold 
og ekstrautgifter ved slitasje av klær og senge
tøy. Videre kan ekstrautgifter til transport og 
til drift av tekniske hjelpemidler som bedrer 
den alminnelige funksjonsevnen gi rett til 
grunnstønad. Det er presisert i forskriftenes § 
4 tredje ledd at utgiftene til egenandeler ved 
helsetjenster som omfattes av forskriftene om 
egenandelstaket, ikke gir rett til grunnstønad. 
Utvalget antar imidlertid at heller ikke annen 
egenbetaling ved helsehjelp etter folketrygd
loven kapittel 2 gir rett til grunnstønad. For
skriftenes § 4 lyder: 

«Utgifter som kan gj. rett til grunnstønad er 
f.eks. ekstrautgifter til transport til og fra ar
beidssted eller opplæringssted, eller til trans
port i forbindelse med utøvelse av eget er
verv, ekstrautgifter ved fordyret kosthold, el
ler ekstrautgifter ved slitasje av klær og sen
getøy. 

Til den som på grunn av sykdom, skade el
ler lyte har vesent1ig og varig innskrenket al
minnelig funksjonsevne, kan det gis grunnstø
nad til transportutgifter og til drift av tekniske 
hjelpemidler når transporten og hjelpemid
lene er nødvendige og hensiktsmessige for å 
bedre funksjonsevnen. 

Utgifter til egenandeler for helsetjenester 
som omfattes av forskriftene om begrensning 
av egenandeler, gir ikke rett til grunnstønad. 

Det gis ikke grunnstønad til dekning av ut• 
gifter i forbindelse med transport til og fra 
barnehage eller opphold i barnehage.» 

Rikstrygdeverkets kommentarrundskriv 
Kom 08-02 første ledd bokstav a (10/88) omta
ler nærmere en del utgifter som gir rett til 
grunnstønad. Utvalget vil presisere at en med 
begrepet utgifter i forbindelse med rett til 
grunnstønad, mener ekstrautgifter. Det dreier 
seg for eksempel om utgifter i forbindelse 
med: 
- transport, herunder egen bil, 
- telefonhold, herunder mobiltelefon, 
- bruk av proteser, støttebandasjer, støttekor-

sett, 
- drift av andre tekniske hjelpemidler, 
- medisinutgifter som ikke dekkes etter § 2-5, 
- utlagt tarm eller urinleder, 
- strupeløshet, 
- sukkersyke (diabetes mellitus), 
- cøliaki, 
- hudsykdommen dermatitis herpetiformis, 

- Føllings sykdom, 
- tyrosinemi, 
- alvorlig nyresvikt, 
- cystisk fibrose, 
- mageaffeksjon, 
- lungeaffeksjon, og 
- blødersykdommer. 

Som tidligere nevnt er det bare ekstrautgif
ter som kan gi rett til grunnstønad. Med eks
trautgifter menes ifølge Rikstrygdeverkets 
rundskriv utgifter som den stønadsberettigede 
har, men som friske mennesker ikke har. Det 
er etter utvalgets syn mer naturlig å si at det 
dreier seg om utgifter som den trygdede ellers 
ikke ville pådratt seg dersom vedkommende 
hadde vært frisk. 

Videre kreves det at utgiftene er nødven
dige. Det beror på en konkret skjønnsmessig 
vurdering hvilke utgifter som er nødvendige. 
Den ovenstående liste fra Rikstrygdeverket 
er ikke ment å være uttømmende. 

Etter lovens § 8-2 andre ledd skal grunnstø
nad ytes etter satser fastsatt av Stortinget. 
Grunnstønad ytes etter fem ordinære satser. 
Fra 1. januar 1990 gjelder følgende satser: 
Ordinære satser: 

4 800 kroner pr. år (Sats 1) 
7 320 kroner pr. år (Sats 2) 
9 600 kroner pr. år (Sats 3) 

12 780 kroner pr. år (Sats 4) 
15 960 kroner pr. år (Sats 5) 

Forskriftenes § 6 har nærmere regler om når 
de forskjellige satsene skal anvendes. For
skriftenes § 6 lyder: 

«l. Grunnstønad ytes etter fem satser som 
:(astsettes av Stortinget, jf. nr. 2. 

2. Arlige ekstrautgifter som antas å utgjøre 
mindre enn 2/3 av laveste sats gir ikke 
rett til grunnstønad. Dersom særhge grun
ner gjør det rimelig, kan det tilstås grunn
stønad selv om utgiftene er mindre. 

Grunnstønad etter høyere sats gis, der
som de årlige ekstrautgiftene antas minst 
å svare til den aktuelle satsen. De to høy
este satsene kan bare nyttes dersom eks
trautgiftene omfatter både utg-ifter til nød
vendig transport og andre utgifter, jf.§ 4.» 

Dersom de årlige ekstrautgiftene antas å 
utgjøre mindre enn 2/3 av laveste sats, gir de 
som hovedregel ikke rett til grunnstønad. Men ' 
det kan ytes grunnstønad etter laveste sats, 
dersom særlige grunner gjør det rimelig. For 
øvrig ytes grunnstønad etter den sats som lig
ger nærmest størrelsen på de årlige ekstraut
giftene. De to høyeste satsene nyttes bare der
som ekstrautgiftene omfatter både utgifter til 
nødvendig transport og andre utgifter. 

Grunnstønad kan ytes i tillegg til attførings
penger eller uførepensjon. Vi viser til § 8-2 
andre ledd. 
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Forholdet mellom grunnstønad og ordnin
gen med særfradrag etter skatteloven er om
talt i merknadene til utkastets§ 14-10 om hjel
pestønad til hjelp i huset. 

Utvalgets forslag 
' Utkastet svarer til gjeldende rett. 

Etter utkastets før ste Ledd skal grunnstønad 
, ytes til medlemmer som har utgifter på grunn 
av langvarig sykdom, skade eller lyte. Utval
get har brukt begrepet langvarig her for å 
angi kravet til den medisinske uførheten. For
slaget svarer på dette punkt til utkastets §§ 
14-10 til 14-12 om hjelpestønad. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 14-10 om hjelpe
stønad til hjelp i huset. 

Det skal dreie seg om utgifter som ved
kommende ikke ville pådratt seg dersom ved
kommende ikke hadde lidd av den aktuelle 
sykdom, skade eller lyte. Utvalget har her 
ikke fulgt Rikstrygdeverkets definisjon som 
går ut på en generell sammenligning med ut
gifter som friske mennesker har. Det rele
vante må være en sammenligning mellom 
faktiske utgifter og de utgifter vedkommende 
ville hatt dersom han eller hun hadde vært 
frisk. For friske mennesker kan det ikke angis 
noe spesielt utgiftsnivå. Utgiftene vil avhenge 
av vedkommendes levestandard. I utkastet er 
definisjonen av begrepet ekstrautgifter knyt
tet til medlemmets livssituasjon. Utvalget har 
her foreslått at retten til grunnstønad skal 
være betinget av at medlemmet har utgifter 
som vedkommende ellers ikke ville hatt. 
Dette er en,definisjon av begrepet ekstrautgif
ter. 

Utvalget har videre i utkastets første ledd 
angitt visse utgifter som kan gi rett til grunn
stønad. Oppregningen er ganske utførlig, men 
ikke uttømmende. Utkastet svarer til gjeld
ende rett. 

Etter utkastets andre Ledd skal grunnstønad 
ytes etter satser som fastsettes av Stortinget. 
Det er videre presisert at det ikke skal ytes 
stønad dersom ekstrautgiftene utgjør mindre 
enn 2/3 av laveste sats for grunnstønad. 

Etter Rikstrygdeverkets praksis ytes som 
hovedregel ikke grunnstønad når ekstrautgif
tene er lavere enn dette beløp, men det kan 
dispenseres i særlige tilfeller. Utvalget har av 
forenklingshensyn ikke tatt med denne dis
pensasjonsadgangen i lovutkastet her. 

I utkastets tredje Ledd er det tatt inn bestem
melsen om den såkalte 70-års grensen for rett 
til stønad til transport. Forslaget svarer til fol
ketrygdloven § 8-9 første ledd. Vi viser til 
nærmere omtale av denne 70-års grensen i 
merknadene til utkastets § 14-10 om stønad 
til hjelp i huset. 

I utkastets fjerde Ledd er det presisert at 

grunnstønad ikke ytes ved utgifter som dek
kes etter andre bestemmelser i folketrygdlo-. 
ven eller andre lover. Unntak er gjort når det 
gjelder bidrag etter utkastets § 13-24. Det er 
dessuten gjort unntak for rett til sosialhjelp. 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § 14-14 Bortfall av stønad under 
opphold i institusjon 

Hvis et medLem bLir innlagt i en institusjon, 
faLLer retten tiL stønad etter dette kapitlet bort 
fra og med den tredje kalendermåneden etter 
den måneden oppholdet tok tiL. 

Det ytes LikeveL stønad under institusjons
oppholdet dersom medlemmet fortsatt har de 
utgiftene som stønaden skaL dekke. Det samme 
gjelder dersom medlemmet pådrar seg sLike 
utgifter i Løpet av institusjonsoppholdet. 

Når medlemmet bLir skrevet ut fra institu
sjonen, ytes det igjen stønad fra og med utskri
vingsmåneden dersom medLemmetfortsattfyL
Ler vilkårene for rett tiL stønad. 

Denne paragrafen gjelder ikke ved opphold 
i en godkjent attføringsinstitusjon. 

Merknader 
Når det gjelder stønader som omtales i ut

kastets kapittel 14, er det i dag gitt særbestem
melser om institusjonsopphold for grunnstø
nad og hjelpestønad etter folketrygdloven § 
8-2. 

Gjeldende rett 
Ifølge lovens § 8-2 tredje ledd faller retten 

til grunnstønad og hjelpestønad bort dersom 
den trygdede blir innlagt i helseinstitusjon 
som nevnt i lovens § 7-9 nr. 1. Retten til stø
nad faller bort fra og med den andre hele ka
lendermåned etter den måned da forpleinin
gen tok til. Bestemmelsen lyder: 

«Blir den trygdede innlagt i institusjon som 
nevnt i§ 7-9 nr. 1, faller retten til grunnstønad 
og hjelpestønad bort fra og med den andre 
kalendermåned etter den måned da forplei
ningen tok til.» 

I§ 8-2 fjerde ledd er departementet gitt full
makt til å gi nærmere forskrifter om grunnstø
nad og hjelpestønad. Det er presisert at depar
tementet kan gi forskrifter om at bestemmel
sene i loven om institusjonsopphold skal 
kunne fravikes når særlige grunner taler for 
det. 

Departementet har gitt særskilte forskrifter 
om grunnstønad og hjelpestønad under insti
tusjonsopphold i §§ 9, 10 og 11 i forskriftene 
om grunnstønad og hjelpestønad. Disse for
skriftene er fastsatt den 21. oktober 1966 med 
hjemmel i folketrygdloven § 8-2 siste ledd. 

I § 9 siste ledd i disse forskrifter sies det at 
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retten til hjelpestønad faller bort når den tryg
dede tar opphold i aldershjem, somatiske sy
kehjem eller tilsyns- og vernehjem m.v. for 
alkoholister. Forskriftenes § 9 andre ledd ly
der: 

«Retten til hjelpestønad faller bort når den 
trygdede legges inn i aldershjem, somatisk 
sykehjem eller tilsyns- og vernehjem m.v. et
ter lov om fylkeskommunalt ansvar for alko
holistinstitusjonene m.v.» · 

Denne bestemmelsen gjelder både rett til 
hjelpestønad til tilsyn og pleie og hjelpestønad 
til hjelp i huset. 

Etter § 10 i nevnte forskrifter skal bestem
melsene i§§ 1 andre ledd, 2,9 og 10 i Sosialde
partementets forskrifter av 5. juli 1972 gjelde 
tilsvarende for trygdet som mottar grunnstø
nad og hjelpestønad. De forskrifter det er vist 
til her, er de såkalte «§ 7-9 forskriftene» om 
utbetaling av ytelser fra folketrygden til tryg
det som får fri kur og pleie i helseinstitusjon 
m.v. Lovens§ 7-9 har regler om reduksjon av 
alderspensjon ved innleggelse i helseinstitu
sjon m.v. Også de øvrige kapitler i folketrygd
loven om stønad til livsopphold har bestem
melser om institusjonsopphold. Forskriftene 
om institusjonsopphold er felles for d~ for
skjellige stønader til livsopphold, med unntak 
av sykepenger og dagpenger under arbeidsløs
het. Forskriftene er gitt med hjemmel i lovens 
§§ 5-5, 7-9 nr. 6 og 7, 8-10 og 10-5 nr. 4. Disse 
forskrifter er nærmere omtalt i merknadene 
til utkastets §§ 10-18 og 10-19. 

De bestemmelsene i § 7-9-forskriftene som 
også gjelder for grunnstønad og hjelpestønad 
presiserer hva som skal forståes med uttryk
ket «fri kur og pleie», jf. forskriftenes § 1 andre 
ledd. De presiserer videre fastsettelse av om
regningstidspunktet, jf. forskriftenes §§ 2 og 
10. Det er vist til forskriftenes § 9 som hjem
ler adgang til å unnlate å anvende reduksjons
bestemmelsene i visse tilfeller ved privat forp
leining. 

Forskriftene om grunnstønad og hjelpestø
nad har endel særbestemmelser som går ut 
på at slike stønader likevel kan ytes under 
institusjonsopphold. Vi viser til forskriftenes 
§ 11. 

Etter § 11 første ledd i forskriftene om 
grunnstønad og hjelpestønad kan det bestem
mes at ytelsen fortsatt skal utbetales uendret, 
dersom det på grunnlag av institusjonens opp
lysninger kan regnes med at den trygdede vil 
bli utskrevet i nærmeste framtid. Den aktuelle 
ytelsen kan i tilfellet utbetales uendret i opp
til tre måneder om gangen etter omregnings
tidspunktet i henhold til paragrafens første 
ledd. 

Dersom den trygdede på omregningstids-

punktet, det vil si under institusjonsopphol
det, fortsatt har ekstrautgifter som er lagt til 
,grunn ved tilståelse av grunnstønad eller hjel
pestønad, kan stønaden fortsatt utbetales. Det 
kan eventuelt bestemmes at stønaden skal 
ytes med et lavere beløp. 

Forskriftenes § 11 andre ledd tar sikte på 
stønad som ytes · på grunnlag av utgifter som 
ikke faller bort på grunn av institusjonsopp
holdet. Det vil særlig være aktuelt for grunn
stønad. Grunnstønad til dekning av bilutgifter 
vil for eksempel fortsatt kunne ytes dersom 
en trygdet beholder bilen sin etter å ha flyttet 
til en institusjon. 

Etter forskriftenes § 11 andre ledd skal det 
som hovedregel fattes vedtak om fortsatt utbe
taling som skal gjelde for et tidsrom opp til 
tre måneder om gangen. I paragrafens tredje 
ledd er det imidlertid hjemmel til å fatte ved
tak som gjelder for et lengre tidsrom, eventu
elt uten noen bestemt tidsbegrensning. Slik 
dispensasjon for lengre tidsrom eller for ube
grenset tid kan gis dersom det er på det rene 
at ekstrautgiftene vil bli av lengre varighet 
enn tre måneder regnet fra omregningstids
punktet. Den videre dispensasjonsadgangen 
som følger av tredje ledd i forskriftenes § 11 
gjelder bare for rett til grunnstønad, men som 
tidligere nevnt, vil det neppe være aktuelt å 
yte hjelpestønad under · institusjonsopphold. 

Utvaigets forsiag 
Utvalget har vurdert om det er hensiktsmes

sig med en særskilt bestemmelse om institu
sjonsopphold når det gjelder rett til de støna
der som omtales i utkastets kapittel 14. 

Da stønadene etter kapitlet her er ment å 
dekke nærmere angitte utgifter, vil det avgjør
ende være om vedkommende fortsatt har 
slike utgifter under institusjonsoppholdet el
ler om vedkommende pådrar seg slike utgifter 
under oppholdet som disse stønader er ment 
å dekke. For eksempel vil stønad ved bedring 
av funksjonsevnen i arbeidslivet etter utkas
tets § 14-4 kunne være aktuell under institu
sjonsopphold. Slik attføring foregår ofte i in
stitusjon. Som tidligere nevnt, vil utgifter som 
kan gi rett til grunnstønad av og til bestå un
der institusjonsopphold. Utgifter som kan gi 
rett til hjelpestønad til tilsyn og pleie eller ' 
hjelp i huset vil ikke forekomme under insti
tusjonsopphold, da slikt tilsyn blir dekket 
gjennom selve oppholdet. 

Bakgrunnen for reduksjonsbestemmelsen i 
folketrygdloven§ 7-9, er å unngå dobbeltdek
ning ved at trygden dekker utgifter til livsopp
hold både gjennom finansiering av institu
sjonsopphold og gjennom kontantytelser i 
form av stønad til livsopphold etter folke
trygdloven. Da stønadene til livsopphold all-
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tid vil dekke i det alt vesentlige de samme 
utgifter som dekkes gjennom gratis institu
sjonsopphold, er det behov for generelle re
duksjonsbestemmelser når det gjelder disse 
stønadene. 

Opphold i institusjon medfører ikke alltid 
bortfall av utgifter som kan gi rett til grunn
stønad, hjelpestønad, stønad til bedring av 

, yrkesevnen eller stønad til be'dring av den al
minnelige funksjonsevnen. Det at en person 
tar opphold i institusjon vil imidlertid som 
oftest medføre at også slike utgifter endres. 
Det vil derfor være aktuelt med en ny vurde
ring av vedkommendes stønadsbehov. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig med 
en generell bestemmelse om institusjonsopp
hold også i dette kapitlet. Paragrafen er dispo
nert slik at den ligner mest mulig på bestem
melsene om institusjonsopphold i kapitlene 
om stønad til livsopphold. Det er anvendt 
samme omregningstidspunkt. Dette tidspunk
tet er nærmere omtalt i utkastets § 10-18 om 
uførepensjon under institusjonsopphold. 

Etter utkastets første ledd faller retten til 
stønad etter dette kapitlet bort når et medlem 
blir innlagt i institusjon. Stønaden faller bort 
fra og med tredje kalendermåned etter den 
måned oppholdet tok til. 

Utvalget har ikke begrenset bestemmelsen 
her til visse institusjoner, slik som i utkastets 
§ 10-18. Det avgjørende vil være at et hvilket 
som helst institusjonsopphold vil nødvendig
gjøre en ny vurdering av om vilkårene for stø
nad foreligger. Bestemmelsen vil derfor også 
gjelde ved opphold i aldershjem og sykehjem, 
selv om slike institusjoner ikke finansieres 
over folketrygdens budsjett. 

Etter utkastets andre ledd første punktum 
skal det likevel ytes stønad under institusjons
· opphold, dersom medlemmet fortsatt har de 
utgifter som stønaden skal dekke. 

Etter utkastets andre ledd andre punktum 
skal det samme gjelde dersom medlemmet i 
løpet av institusjonsoppholdet pådrar seg slike 
utgifter. 

Etter utkastets tredje ledd skal stønad som 
er bortfalt i henhold til utkastets første ledd, 
ytes igjen når medlemmet blir skrevet ut fra 
institusjonen. Det er presisert at stønad bare 
ytes dersom medlemmet fortsatt fyller vilkå
rene for rett til stønad. Stønad skal i tilfelle 
ytes fra og med utskrivningsmåneden. Dette 
tidspunktet svarer til det som er foreslått for 
utbetaling av stønad til livsopphold etter et 
institusjonsopphold. Vi viser til merknadene 
til utkastets § 10-18 om uførepensjon. 

I utkastets fjerde ledd er det presisert at 
denne bestemmelsen ikke skal få anvendelse 
ved opphold i godkjent attføringsinstitusjon. 
Utvalget mener at det er viktig åta med denne 
opplysning i lovteksten. 

Utkastets§ 14-15 Stønad ved yrkesskade 
For den som har en skade eller sykdom som 

gdr inn under kapittel 17, gjelder ikke vilkd
ret om forutgdende medlemskap i § 14-2 ndr 
stønaden skal dekke utgifter som er en følge 
av yrkesskaden. 

Merknader 
Det gjelder i dag enkelte særbestemmelser 

for rett til stønad til dekning av visse utgifter 
som er en følge av en godkjent yrkesskade. 
Vi viser til folketrygdloven § 5-1 andre ledd 
som omhandler ytelser under attføring etter 
lovens kapittel 5, § 11-5 nr. 1 som omhandler 
grunnstønad og hjelpestønad og § 11-5 nr. 3 
som bl.a. har regler om en særskilt forhl3yet 
hjelpestønad ved yrkesskade. 

Folketrygdloven § 11-4 har bestemmelser 
om hva som skal forstås med yrkesskade i 
folketrygdlovens forstand. Det er bare perso
ner som har en godkjent yrkesskade etter 
disse bestemmelser som er omfattet av folke
trygdlovens regler om yrkesskade. 

Utkastets kapittel 17 inneholder bestem
melser om hva som skal forstås med godkjent 
yrkesskade. Vi viser til dette kapitlet. 

Gjeldende rett 
I lovens § 5-1 andre ledd sies det at vilkåret 

i § 5-1 første ledd bokstav b om forutgående 
trygdetid ikke skal gjelde ved yrkesskade som 
går inn under lovens kapittel 11. For øvrig er 
det hjemmel for en generell dispensasjonsad
gang for både vilkåret om opphold i Norge i 
§ 5-1 første ledd bokstav a og vilkåret om for
utgående trygdetid i bokstav b. Slike gene
relle dispensasjonsforskrifter er fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 28. oktober 1966. 

Etter § 3 i ovennevnte forskrifter er Riks
trygdeverket gitt myndighet til å dispensere 
fra oppholdsvilkåret og vilkåret om forutgå
ende trygdetid i de tilfeller særlige grunner 
gjør det rimelig. Denne generelle dispensa
sjonsmyndigheten er ikke begrenset til yrkes
skadetilfellene. Rikstrygdeverket har en dis
pensasjonspraksis for så vidt gjelder attfø
ringspenger i utlandet, men ikke når det gjel
der ytelser etter lovens §§ 5-3 og 5-8. Vi viser 
til merknadene i utkastets § 14-3 om opphold 
i Norge. Utvalget er etter dette kommet til at 
det ikke er nødvendig med en særbestem
melse om oppholdsvilkåret i yrkesskadetilfel-
lene. · 

Etter lovens § 11-5 nr. 1 skal vilkårene i § 
8-1 om opphold i Norge og forutgående tryg
detid ikke gjelde i yrkesskadetilfellene. Det 
innebærer at disse vilkårene ikke må være 
oppfylt for å få rett til grunnstønad og hjelpe
stønad etter en yrkesskade. I praksis ytes det 
sjelden grunnstønad og hjelpestønad i utlan-



546 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

det, med mindre ytelsen er tilstått under opp
hold i Norge mens vedkommende var tryg
det. Den yrkesskadde kan i tilfelle få beholde 
stønaden dersom vedkommende bosetter seg 
i utlandet. Likevel ytes det sjelden slike støna
der i utlandet til personer som ikke lenger er 
trygdet. Det henger antagelig sammen med 
at det er få søknader. 

Utvalget vil peke på at det er flere grunner 
som taler for at en er tilbakeholdende med å 
yte stønader som skal dekke nærmere angitte 
utgifter til personer som er bosatt i utlandet. 
Vi viser til merknadene til utkastets § 14-3. 
Disse synspunkter gjør seg også gjeldende i 
yrkesskadetilfellene. 

Etter lovens§ 11-5 nr. 3 første punktum kan 
hjelpestønad etter lovens § 8-2 første ledd 
bokstav b i særlige tilfelle, forhøyes med et 
beløp som fastsettes av Stortinget. Rikstryg
deverket opplyser at denne bestemmelsen blir 
anvendt meget sjelden. Det dreier seg bare om 
tre til fire stønadssaker i året. 

Etter lovens§ 11-5 nr. 3 andre punktum kan 
hjelpestønad ytes til den som blir ufør etter 
fylte 70 år. Denne særbestemmelsen har i dag 
bare betydning når det gjelder rett til hjelpe
stønad til hjelp i huset, se folketrygdloven § 
8-9 første ledd. 70-års grensen er bare begren
set til denne formen for hjelpestønad. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert om det er hensiktsmes

sig å beholde gjeldende særbestemmelser i 
yrkesskadetilfellene. Som nevnt ovenfor, er 
det sjelden det gjøres unntak fra vilkåret om 
opphold i Norge i yrkesskadetilfellene. 

Utvalget har ellers i dette kapitlet lagt til 
grunn at de ytelsene som omtales her er sær
skilt beregnet på norske forhold. Utvalget er 
derfor kommet til at det heller ikke bør gjøres 
unntak fra oppholdsvilkåret i yrkesskadetil
fellene. Da praksis er streng i dag når det gjel
der dette vilkåret, vil forslaget ikke få særlig 
betydning i praksis, men det er en fordel å få 
en lovtekst som er i overensstemmelse med 
praksis. 

Da det i dag svært sjelden ytes hjelpestønad 
med forhøyet sats etter folketrygdloven § 11-5 
nr. 3, mener utvalget ~t bestemmelsen om slik 
stønad bør oppheves. Utvalget har dessuten 
foreslått å oppheve bestemmelsen i§ 11-5 nr. 
3 andre punktum om unntak fra 70-års gren
sen. 

Utkastets § 14-15 om yrkesskade omtaler 
derfor bare . unntak fra vilkåret om forutgå
ende medlemstid. Det dispenseres i dag alltid 
fra dette vilkåret i yrkesskadetilfellene. 

Forslaget innebærer en lovteknisk forenk
. ling. 
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KAPITTEL 15 

Fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad 

. OVERSIKT 
I dette kapitlet har utvalget samlet de støna

dene som skal dekke bestemte utgifter i for
bindelse med fødsel, barnetilsyn og utdan
ning. Stønadene benevnes som nedkomststø
nad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstø
nad. De kan ytes til ugifte, separerte, skilte 
eller etterlatte mødre og fedre. Utdanningsstø
nad kan i visse tilfeller også ytes til etterlatte 
uten barn. 

Loven om enkje- og morstrygd av 20. juni 
1964 hadde bestemmelser om nedkomsstønad 
til ugifte mødre, og stønad til barnetilsyn til 
enker og ugifte mødre. Loven hadde også be
stemmelser om utdanningsstønad til enker, 
ugifte mødre samt ugifte kvinner som i lengre 
tid hadde vært hjemme for å pleie foreldre 
eller andre nærstående. V ed vedtakelsen av 
folketrygdloven i 1966 ble ovennevnte støna
der tatt inn i kapittel 10 for så vidt gjaldt etter
latte, og kapittel 12 som den gang bare gjaldt 
ugifte mødre. Bestemmelsene om utdannings
stønad ble i den forbindelse utvidet til også å 
omfatte skilt ektefelle som ikke hadde inngått 
nytt ekteskap før den fraskilte ektefelles død. 
Bestemmelsen om nedkomststønad ble utvi
det ved lov 10. juni 1977 nr. 84, slik at den 
også skulle omfatte enker som nedkommer 
etter ektemannens død. 

Den midlertidige lov 17. desember 1971 nr. 
119 om skilte og separerte forsørgere hadde 
også bestemmelser om nedkomsstønad, stø
nad til barnetilsyn og utdanningsstønad. 
Denne loven ble tatt inn i folketrygdloven 
kapittel 12 ved lov 25. april 1980 nr. 4. Etter 
dette omfatter folketrygdloven kapittel 12 
både ugifte, skilte og separerte forsørgere. 

Gjeldende bestemmelser om nedkomststø
nad står i dag i folketrygdloven §§ 10-2 tredje 
ledd og 12-2. Bestemmelser om stønad til bar
netilsyn står i §§ 10-2 og 12-3 første ledd. Be
stemmelser om utdanningsstønad står i §§ 
10-3, 10-6, 10-9 og 12-3 første ledd. 

Folketrygdloven kapitler 10 og 12 innehol
der både bestemmelser om stønad til livsopp
hold og bestemmelser om stønad til dekning 
av nærmere angitte utgifter. Den gjeldende 
lov er meget uoversiktlig. Det skyldes til dels 
sammenblandingen av de to stønadsformene. 
Dessuten er det mange krysshenvisninger 
mellom kapittel 10 og 12. 

I forslaget til ny folketrygdlov har utvalget 
skilt mellom stønader som skal dekke utgifter 
til livsopphold og stønader som skal dekke 
nærmere angitte utgifter. Bestemmelsene om 
stønad til livsopphold etter den gjeldende lovs 
kapittel 10 og 12 er tatt inn i tre kapitler: Ut
kastets kapittel 8 gjelder overgangsstønad til 
enslig mor eller far. Utkastets kapittel 9 hand
ler om overgangsstønad til tidligere familie
pleier. Utkastets kapittel 11 har bestemmelser 
om pensjon til gjenlevende ektefelle og fra
skilt gjenlevende ektefelle. Utvalget har fore
slått at ordningen med overgangsstønad til 
gjenlevende barnløs ektefelle oppheves. 

Utvalget har foreslått forskjellige krav om 
forutgående medlemskap for rett til over
gangsstønad og pensjon etter utkastets kapit
ler 8, 9 og 11. Det foreslås ett års forutgående 
medlemskap for å få rett til overgangsstønad 
til enslig mor eller far etter utkastets kapittel 
8. For å få rett til pensjon etter utkastets kapit
tel 11, foreslås tre års forutgående medlem
skap for den etterlatte eller avdøde. Forslaget 
er i samsvar med utvalgets generelle syns
punkt om å bruke ett års forutgående med
lemskap ved stønader som skal ytes i en over
gangsfase, og tre år når det dreier seg om va
rige ytelser i form av pensjon. Overgangsstø
nad til tidligere familiepleier etter utkastets 
kapittel 9 står imidlertid i en særstilling. For 
denne persongruppen er det forelsått at pleie
forholdet må ha vart i minst fem år mens ved
kommende har vært medlem før retten til stø
nad inntrer. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til utkastets kapittel 9. 

Utvalget har samiet bestemmelsene som 
skal dekke nærmere angitte utgifter til de 
ovennevnte persongrupper i ett kapittel. Stø
nadene etter utkastets kapittel 15 skal ytes i 
en overgangsfase, og har størst praktisk betyd
ning for enslig mødre og fedre. Utvalget har 
derfor foreslått en generell bestemmelse om 
ett års forutgående medlemskap for å få rett 
til stønad etter kapittel 15. 

Utvalget har for øvrig stort sett foreslått at 
de samme generelle vilkårene skal gjelde for 
rett til stønad til dekning av bestemte utgifter 
etter kapitlet her som for stønad til livsopp
hold etter utkastets kapitler 8, 9 og 11. Dette 
har ført til endel gjentakelser. Utvalget mener 
imidlertid at en i lovteksten ikke bare kan 
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henvise til de forskjellige vilkårene for rett til 
stønad etter disse kapitlene. Vilkårene for rett 
til stønaden etter utkastets kapittel 15 bør gå 
klart fram av dette kapitlet så langt dette er 
lovteknisk hensiktsmessig. 

Utvalget har redigert kapitlet slik at den 
første paragrafen angir hovedformålet med de 
stønadene som dette kapitlet omfatter. I andre 
ledd finnes en innholdsfortegnelse. Utkastets 
§§ 15-2 og 15-3 har bestemmelser som stort 
sett er generelle for alle tre stønadsformene. 
Det er bestemmelser om personkretsen og for
utgående medlemskap. Da det ikke gjelder de 
samme bestemmelser om opphold i Norge for 
rett til de forskjellige stønadene som omtales 
i kapitlet her, har utvalget ikke funnet det 
hensiktsmessig å ta inn en generell paragraf 
om oppholdsvilkåret. Vi har i stedet foreslått 
bestemmelser om opphold i Norge i de en
kelte paragrafene. I utkastets §§ 15-4 til 15-6 
er de enkelte stønadene omtalt i hver sin para
graf. Her er tatt inn de spesielle vilkårene som 
gjelder for den enkelte stønad. 

utkastets§ 15-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter i forbindelse med fødsel, bar
netilsyn og utdanning for medlemmer som har 
aleneomsorg for barn. Utdanningsstønad kan 
også ytes til etterlatte uten barn. 

Bestemmelser om 
- generelle vilkår for rett til stønad står i 

§§ 15-2 og 15-3 
- fødselsstønad står i § 15-4 
- stønad til barnetilsyn står i § 15-5 
- utdanningsstønad står i § 15-6. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og angir formålet med 

og personkretsen for stønadene som dette ka
pitlet omfatter. Det er nedkomststønad, stø
nad til barnetilsyn og utdanningsstønad. I ut
kastets andre ledd har utvalget foreslått en 
innholdsfortegnelse. 

Formålet med stønad etter dette kapitlet er 
å dekke nærmere angitte utgifter i forbindelse 
med nedkomst, barnetilsyn og utdanning. Stø
nadene er ikke ment å dekke utgifter til livs
opphold og kan ytes i tillegg til slike ytelser. 
Vi viser til utkastets kapitler 8, 9 og 11 som 
handler om overgangsstønad til enslig mor 
eller far, overgangsstønad til tidligere familie
pleier og etterlattepensjon. 

De stønadene som omtales i dette kapitlet, 
ytes i hovedsak til medlemmer som er alene 
med den daglige omsorgen for barn. I dette 
ligger at medlemmet ikke må bo sammen med 
den andre av barnets foreldre. Dersom barnets 
foreldre bor sammen, er ingen alene med den 
daglige omsorgen for barnet, og rett til stønad 

etter dette kapitlet foreligger således ikke. 
Omsorgsbegrepet i folketrygdloven kapittel 
12 er nærmere omtalt i merknadene til utkas
tets kapittel 8 om overgangsstønad til enslig 
mor eller far. 

Utkastet har også bestemmelser om utdan
ningsstønad til etterlatte. Etter gjeldende rett 
har etterlatte rett til slik stønad uavhengig om 

· de har barn eller ikke. Utvalget har foreslått 
bestemmelser om utdanningsstønad til etter
latte i utkastets§ 15-6. Av informasjonshensyn 
er dette også nevnt i utkastets § 15-1 første 
ledd andre punktum. 

Utvalget har definert begrepet barn i utkas
tets kapittel 3, se§ 3-20. Definisjonen omfatter 
bare egne barn og adoptivbarn opp til 18 år. 
Utvalget har foreslått at aleneomsorg for fos
terbarn ikke skal kvalifisere til overgangsstø
nad etter utkastets kapittel 8. Vi viser til nær
mere omtaie i merknadene til utkastets kapit
tel 8 om overgangsstønad til enslig mor eller 
far. Begrepet barn skal ha samme betydning 
her som i utkastets kapittel 8. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd angir formålet med stø

nadene i dette kapitlet. Disse stønadene skal 
dekke utgifter i forbindelse med fødsel, barne
tilsyn og utdanning. Personkretsen er generelt 
angitt til medlemmer som har aleneomsorg 
for barn. Men utdanningsstønaden skal også 
kunne gis til etterlatte ektefeller og skilte et
terlatte ektefeller som er medlemmer i tryg- · 
den. Se utkastets § 15-1 første ledd andre 
punktum og merknadene til utkastets § 15-6 
om utdanningsstønad m.m. 

Utvalget har foreslått at det alltid skal kre
ves medlemskap i trygden for at en enslig 
mor eller far skal få rett til overgangsstønad, 
se utkastets kapittel 8. Siden det er en nær 
sammenheng mellom bestemmelsene om stø
nad til livsopphold etter utkastets kapittel 8 
og stønader som skal dekke bestemte utgifter 
i dette kapitlet, mener utvalget at tilsvarende 
vilkår også bør gjelde her. Forslaget er dess
uten i samsvar med utvalgets generelle stand
punkt om at folketrydloven bare skal omfatte 
dem som er medlemmer i trygden. 

I utkastets andre ledd er det tatt inn en over
sikt over hvor i kapitlet de ulike bestemme!- ' 
sene er å finne. 

Utkastets § 15-2 Forutgående medlemskap 
Det er et vilkår for rett til stønad etter dette 

kapitlet . at vedkommende har vært medlem i 
trygden i minst ett år umiddelbart før han 
eller hun setter fram krav om stønad. 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke for flykt
ninger (se § 3-21) som er medlemmer i tryg
den. 
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Merknader 
f3estemmelser om forutgående trygdetid 

står i dag i folketrygdloven §§ 10-1 bokstav b 
og 12-1 bokstav b. 

Gjeldende rett 
· Etter gjeldende rett må en person som ho
vedregel ha vært trygdet i minst tre år umid
delbart før krav om stønad settes fram. Det 
kan dispenseres fra dette vilkåret når særlige 
grunner gjør det rimelig. Vi viser til forskrifter 
fastsatt ved kongelig resolusjon henholdsvis 
den 26. mai 1978 og den 18. desember 1981. 
Gjeldende rett er nærmere omtalt i merkna
dene til utkastets § 8-2. 

Utvalgets forslag 
I utkastets kapittel 8 om overgangsstønad 

til enslig mor eller far har utvalget foreslått 
en generell regel om ett års forutgående med
lemskap i trygden uten adgang til dispensa
sjon, se utkastets § 8-2. Når det gjelder over
gangsstønad til tidligere familiepleier etter 
utkastets kapittel 9, har vi foreslått at familie
pleieren må ha vært medlem av trygden i 
minst fem år av pleieforholdet, se utkastets § 
9-2. For etterlattepensjon til gjenlevende ekte
felle etter utkastets kapittel 11, er det foreslått 
at den gjenlevende ektefellen eller avdøde 
må ha vært medlem i de siste tre årene før 
dødsfallet, se utkastets § 11-2. I merknadene 
til utkastets kapitler 8, 9 og 11 har utvalget 
gjort nærmere rede for gjeldende rett og ut
valgets forslag. 

Utvalget mener det bør gjelde like regler 
om forutgående medlemskap for de forskjel- . 
lige ytelsene som skal dekke bestemte utgifter 
etter utkastets kapittel 15. Det er da naturlig 
å ta utgangspunkt i den bestemmelsen som 
er fqreslått for overgangsstønad til enslig mor 
eller far. Det er fordi stønadene etter utkastets 
kapittel 15 har størst likhet med overgangsstø
nad, som ytes i noen måneder eller år, og som 
tar sikte på å opphøre når vedkommende 
kommer seg i arbeid. Dessuten utgjør enslige 
forsørgere tallmessig sett den største gruppen 
stønadsmottakere som skal omfattes av utkas
tets kapittel 15. 

Utkastet her svarer således til bestemmel
sen om forutgående medlemskap i utkastets § 
8-2. 

Vilkåret om forutgående medlemskap er i 
utkastet her knyttet til medlemmets eget 
medlemskap. En gjenlevende ektefelle vil så
ledes etter forslaget ikke lenger kunne bruke 
avdødes medlemskap. 

Forslaget om ett års medlemskap i trygden 
og forslaget om at medlemskapet bare skal 
knytte seg til medlemmets eget medlemskap, 
kan i enkelte tilfeller føre til at vedkommende 
får rett til utdanningsstønad etter kapittel 15, 

men ikke etterlattepensjon etter kapittel 11 
og omvendt. En gjenlevende ektefelle som har 
mindre enn tre års medlemskap, men selv har 
mer enn ett års trygdetid, vil fylle vilkårene 
for rett til utdanningsstønad, men likevel ikke 
få rett til etterlattepensjon. En gjenlevende 
ektefelle som ikke har ett års trygdetid selv, 
men som i relasjon til utkastets kapittel 11 
benytter avdødes trygdetid, kan på den annen 
side få rett til etterlattepensjon, men ikke ut
danningsstønad. Totalt sett antar utvalget at 
disse problemene vil bli marginale. Forenk
lingshensyn taler for de løsninger utvalget har 
valgt. 

I utkastets første ledd er det presisert at 
vedkommende må ha vært medlem i trygden 
i minst ett år umiddelbart før krav settes fram. 
Med dette menes at medlemskapet skal ha 
vart de siste 12 månedene før ytelsen kan ut
betales. Trygdetiden er ikke knyttet til kalen
deråret. 

I . utkastets andre ledd er det gjort unntak 
fra vilkåret om forutgående medlemskap i 
trygden for flyktninger som er medlemmer i 
trygden. Forslaget svarer til gjeldende rett. I 
utkastets § 3-21 har utvalget foreslått en defi
nisjon av begrepet flyktning. 

Utkastets § 15-3 Enslig mor eller far 
For å få rett til stønad etter dette kapitlet 

må medlemmet være enslig mor eUer far. Ut
danningsstønad etter § 15-6 kan også ytes til 
etterlatte uten barn. 

Medlemmet må være ugift, separert, skilt 
eller gjenlevende ektefelle. Likestilt med sepa
rasjon er faktisk samlivsbrudd når det er reist 
separasjons- eller skilsmissesak, og 
a) det er gått minst seks måneder siden saken 

ble reist, eller 
b) det er gått minst ett år siden samlivsbrud

det. 
Det ytes ikke stønad dersom medlemmet bor 

i .samme boligenhet som en person som hun 
eller han har barn med. 

En enslig mor kan nektes stønad hvis far
skapet ikke er fastslått og hun bor i scimme 
boligenhet som en mann som ikke kan uteluk
kes å være faren. 

Merknader 
I utkastets § 15-3 har utvalget foreslått at 

det skal gjelde et hovedvilkår om at medlem
met må være enslig mor eller far for å få rett 
til stønaden.e i dette kapitlet. Forslaget svarer 
til utkastets § 8-4 om overgangsstønad til ens
lig mor eller far. 

Gjeldende rett 
Personkretsen for rett til stønad som omfat

tes av utkastet her følger i dag av folketrygdlo
ven § 10-1 første ledd for så vidt gjelder stø0 
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nad til gjenlevende ektefelle, § 10-6 første 
ledd for så vidt gjelder gjenlevende fraskilt 
ektefelle, § 10-9 første ledd for så vidt gjelder 
stønad til etterlatt familiepleier og § 12-1 når 
det gjelder stønad til enslig mor eller far. Med 
hjemmel i lovens§ 12-1 andre ledd har depar
tementet gitt forskrifter om i hvilken utstrek
ning faktisk samlivsbrudd skal likestilles med 
separasjon når det gjelder rett til ytelser etter 
lovens kapittel 12 om stønad til ugifte, skilte 
eller separerte mødre og fedre. Bestemmel
sene i de nevnte forskrifter er nærmere om
talt i merknadene til utkastets § 8-4 som angir 
personkretsen for rett til overgangsstønad. 

Bestemmelser om bortfall av retten til stø
nad til barnetilsyn og utdanningsstønad til 
enslig forsørger på grunn av inngåelse av ek
teskap eller samboerforhold står i dag i lovens 
§ 12-4 første og andre ledd samt i forskrifter 
vedtatt ved kongelig resolusjon den 26. sep
tember 1980 med hjemmel i lovens § 12-4 
fjerde ledd. I lovens § 10-8 er det en bortfalls
bestemmelse for gjenlevende eller fraskilt 
ektefelle som inngår nytt ekteskap. 

Lovens § 12-4 første og andre ledd lyder: 

«Retten til ytelser etter dette kapittel faller 
bort hvis trygdede inngår ekteskap. Det 
samme gjelder i den utstrekning vedkom
mende mottar stønad - bortsett fra barnepen
sjon - etter kapitlene 8, 10 eller 11 som svarer 
til stønad etter dette kapittel, eller mottar att
føringspenger i ventetid før uførepensjon kan 
tilstås. 

Rett til ytelser faller videre bort hvis en 
ugift mor lever sammen med barnefaren, eller 
en ugift far lever sammen med barnets mor, 
eller en skilt eller separert forsørger lever 
sammen med den vedkommende er skilt eller 
separert fra eller har barn med. Såfremt det 
ikke er kjent hvem som er far til barn av en 
ugift morJ kan det bestemmes at retten til ytel
ser skal ralle bort hvis moren lever sammen 
med en mann som ikke kan utelukkes å være 
far til barnet.» 

Henvisningene til kapitlene 8, 10 og 11 m.v. 
i første ledd andre punktum gjelder stønad til 
livsopphold. Denne henvisningen har ingen 
betydning i forhold til stønadene til å dekke 
utgifter etter utkastet her. 

Etter gjeldende rett faller stønadene bort i 
følgende tilfeller: 
- når medlemmet inngår ekteskap 
- når en ugift mor eller far lever sammen med 

den andre av barnets foreldre 
- når en skilt eller ~eparert forsørger lever 

sammen med den vedkommende har barn 
med 

- når en skilt eller separert forsørger lever 
sammen med den vedkommende tidligere 
var gift med, uten hensyn til om disse har 
barn sammen 

- når medlemmet har barn med flere perso-

ner, og lever sammen med en av disse bar
nas foreldre 

- når barnets far er ukjent og barnets mor le
ver sammen med en mann som ikke kan 
utelukkes å være far til barnet. 
I forskrifter gitt ved kongelig resolusjon den 

26. september 1980 med hjemmel i § 12-4 
fjerde ledd heter det: 

«§ 1 
En enslig forsørger som lever sammen med 

den annen av barnets foreldre, har ikke rett 
til ytelser etter kapittel 12 i lov om folketrygd. 
Med enslig forsørger menes her ugift, SKilt 
eller separert mor eller far som er alene om 
omsorgen for barn. 

Forsørgeren anses å leve sammen med den 
annen av barnets foreldre når 
a) vedkommende bor i samme leilighet eller 

hus som den annen part, selv om de bor i 
hver sin del av leiligheten eller huset, eller 
ordningen skyldes boligproblemer. Der
som partene bor i hver sin leilighet i 
samme boligblokk/leiegård, kan det likevel 
gjøres unntak fra denne regelen hvis sær
lige grunner taler for det. 

b) partene vanligvis har felles bolig, jfr. bok
stav a, selv om de på samme måte som gifte 
par - midlertidig kan bo adskilt, f .eks. på 
grunn av arbeid, utdanning, sykdom eller 
militærtjeneste. 

Det er de faktiske boligforhold som er av
gjørende, ikke hvor partene er registrert bo
satt. 

Samvær mellom mor, far og barn som ligger 
innenfor rammen av avtalt eller bestemt sam
værsrett regnes ikke som samliv etter forskrif
tene her. 

§ 2 
Såfremt barnets mor lever sammen med en 

mann som ikke kan utelukkes å være barnets 
far, faller retten til stønad etter folketrygdlo
vens kapittel 12 bort. 

En mann kan utelukkes å være far dersom 
· det er fastslått ved rettskraftig dom, forelegg 
eller skriftlig erkjennelse i samsvar med lov 
om horn utanom ekteskap av 21. desember 
1956 at en annen er far til barnet.» 

Utvalgets forslag 
Etter utkastets første Ledd første punktum 

er det et vilkår for rett til stønad etter dette 
kapitlet at medlemmet er «enslig mor eller 
far». I stedet for å foreslå en bestemmelse om 
personkretsen uttrykt som «enslig mor eller 
far» og deretter foreslå en bestemmelse om 
bortfallsgrunner, har utvalget både i utkastets 
kapittel 8 og i kapitlet her foreslått at det skal 
gjelde et vilkår «om at medlemmet må være. 
enslig mor eller far» for å få rett til stønad. 
Det blir da unødvendig å ha en særskilt be- . 
stemmelse om bortfall av den typen som vi 
har i den gjeldende lov og forskrifter. Forsla
get her innebærer en vesentlig lovteknisk for
enkling, men ingen materiell endring. 

Utkastets første Ledd andre punktum presi
serer at , utdanningsstønad også kan ytes til 
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etterlatte uten barn. De fleste personene som 
omfattes av dette kapitlet har det til felles at 
de er alene med den daglige omsorgen for 
barn. Det er bare utdanningsstønad som også 
ytes til etterlatte ektefeller uten barn under 
18 år og tidligere familiepleiere. Disse perso
nene utgjør bare en liten andel av stønadsmot
takerne. Utvalget har likevel funnet det hen-

' siktsmessig å omtale etterlatte uten barn her 
i personkretsbestemmelsen. 

I utkastets andre Ledd andre punktum har 
utvalget presisert at medlemmet må være 
ugift, separert, skilt eller gjenlevende ekte
felle. Av lovtekniske grunner har det vært 
nødvendig å finne et kort uttrykk for denne 
persongruppen. Utvalget har derfor i de 
øvrige paragrafene i utkastet her brukt beteg
nelsen enslig mor eller far. Dette er for øvrig 
i samsvar med ordbruken i utkastets kapittel 
8 om overgangsstønad til enslig mor eller far. 

I utkastets andre ledd første punktum har 
utvalget presisert at faktisk samlivsbrudd i 
visse tilfeller skal likestilles med formell sepa
rasjon. Utvalget har i utkastets kapittel 8 fore
slått en materiell endring når det gjelder vil
kårene for å likestille faktisk samlivsbrudd 
med formell separasjon. I utkastets § 8-4 andre 
ledd andre punktum bokstav b, er det fore
slått at faktisk samlivsbrudd kan likestilles 
med separasjon når samlivsbruddet har vart i 
minst ett år. Vi viser for øvrig til merknadene 
til tJ.tkastets § 8-4. Utkastets bokstav a om at 
faktisk separasjon likestilles med formell se- · 

· parasjon når det har gått minst seks måneder 
siden sak ble reist, svarer til gjeldende rett. 

Utkastets tredje Ledd svarer til bortfallsbe
stemmelsen i den gjeldende lovs § 12-4 andre 
ledd og § 2 i forskriftene gitt med hjemmel i 
§ 12-4 fjerde ledd. Det skal ikke ytes stønad 
dersom medlemmet bor i samme boligenhet 
som en person hun eller han har barn med. 
Forslaget svarer til utkastets § 8-4 tredje ledd. 
Vi viser til merknadene til denne paragrafen. 

I utkastets kapittel 8 har utvalget foreslått 
en liberalisering av de någjeldende bestem
melsene på to punkter. 

For det første foreslår utvalget sløyfet be
stemmelsen i lovens § 12-4 andre ledd om at 
overgangsstønaden skal falle bort dersom den 
enslige forsørgeren lever sammen med den 
vedkommende tidligere er skilt fra. Utvalget 
mener det kan føre til urimelige resultater 
dersom et slikt forhold regnes som bortfalls
grunn, da en tidligere ektefelle ikke har noen 
forsørgelsesplikt overfor stønadsmottakerens 
særkullsbarn. Forholdet bør derfor komme i 
samme stilling som ethvert annet samboerfor
hold uten fellesbarn. 

For det andre mener utvalget at någjeld
ende tolkning og praktisering av uttrykket 

«leve sammen med», kan gi rigorøse resulta
ter. Etter gjeldende praksis faller stønaden i 
dag som hovedregel bort dersom partene bor 
i samme boligblokk, selv om de bor i hver sin 
etasje. Denne strenge praksisen kan føre til 
unødig dyre ordninger for foreldrene, og kan 
også gå ut over barnas beste. Det vil ofte være 
rimeligere for den som flytter å skaffe seg lei
lighet i samme borettslag eller å sørge for at 
det innredes to leiligheter i samme enebolig. 
Det avgjørende må etter utvalgets mening 
være om det er tale om to atskilte boligenhe
ter med egen inngang og hvert sitt kjøkken 
og bad. Hvis dette er tilfellet, kan ikke partene 
sies «å leve sammen», og stønaden bør derfor 
ikke falle bort. Når det gjelder den nærmere 
presiseringen av uttrykket «boligenhet», bør 
dette gis i rundskriv. Husbankens regler om 
bostøtte vil kunne gi veiledning. 

Når samlivet kun er midlertidig avbrutt -
på samme måte som for gifte .par f.eks. på 
grunn av arbeid, utdanning, sykdom eller mi
litærtjeneste, skal samboere (som har felles 
barn) behandles likt med ektefeller. Vi viser 
for øvrig til forskriftenes § 1 bokstav b som 
er gjengitt foran. Forslaget svarer her til gjeld
ende rett. 

Etter utkastets fjerde Ledd kan en enslig mor 
:µektes stønad hvis farskapet ikke er fastslått 
og hun bor i samme boligenhet som en mann 
som ikke kan utelukkes å være barnets far. 
Forslaget svarer til den gjeldende lovs § 12-4 
andre ledd andre punktum og § 2 i forskrif
tene som er gitt med hjemmel i § 12-4 fjerde 
ledd. Utkastets § 15-3 fjerde ledd er likelyd
ende med utkastets § 8-4 fjerde ledd. Vi viser 
for øvrig til merknadene til denne paragrafen. 

Utkastets § 15-4 Fødselsstønad til enslig mor 
TiL en enslig kvinne som får barn, ytes det 

en engangs fødseLsstønad. 
Stortinget fastsetter stønadens størrelse. 
Kvinnen kan kreve å få stønaden utbetalt 

etter sju måneders svangerskap. 

Merknader 
Bestemmelsen om nedkomststønad står i 

dag i folketrygdloven § 12-2. Denne bestem
melsen gjelder i hovedsak ugift, skilt og sepa
rert kvinne. Av folketrygdloven § 10-2 nr. 2 
går det fram at det gjelder en tilsvarende be
stemmelse også for enke som får barn med sin 
ektefelle etter dennes død. Videre er det gitt 
en bestemmelse om nedkomststønad i § 2 
bokstav c i forskrifter som er gitt med hjem
mel i lovens§ 12-1 tredje ledd. Denne bestem
melsen går ut på at nedkomststønad ytes selv 
om den trygdede ikke er bosatt eller opphol
der seg her i landet. 



552 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

Gjeldende rett 
Lovens § 12-2 lyder: 

«Til ugift, skilt eller separert kvinne som får 
barn ytes ved nedkomst en stønad som fastset
tes av Stortinget. Utbetalingen kan helt eller 
delvis finne sted før fødselen dersom det er 
mest tjenlig for vedkommende.» 

Det går ikke fram av lovens ordlyd hvilke 
utgifter denne stønaden er ment å dekke. Men 
i praksis er det antatt at stønaden både skal 
dekke utgifter som kvinnen har i forbindelse 
med svangerskapet samt utgifter til barnets 
første utstyr. 

Det er et vilkår for rett til nedkomststønad 
at fødselen har funnet sted, eller forventes å 
finne sted. Dersom barnet er dødt ved forløs
ning før utløpet av sjette svangerskapsmåned, 
regnes det ikke å foreligge noen fødsel. I slike 
tilfeller skal det ikke ytes nedkomststønad. 
Hvis barnet fødes levende før utløpet av sjette 
svangerskapsmåned, men dør kort tid etter, 
regnes det likevel å ha foreligget en fødsel 
med rett til nedkomststønad. Vi viser til Riks
trygdeverkets rundskriv Kom. 12-00 av 1. de
sember 1980. 

Stønadens størrelse fastsettes av Stortinget. 
Pr. 1. januar 1990 utgjorde nedkomststønaden 
9 680 kroner. Tidligere var nedkomststønaden 
knyttet til folketrygdens grunnbeløp, men 
denne ordningen ble avskaffet ved lov 30. 
april 1981 nr. 12. 

Nedkomststønad ytes i dag selv om kvinnen 
er bosatt eller oppholder seg i utlandet. Se § 
2 bokstav c i forskrifter fastsatt ved kongelig 
resolusjon den 18. desember 1981 med hjem
mel i lovens§ 12-1 tredje ledd. Denne bestem
melse gjør et unntak fra det generelle vilkåret 
i lovens§ 12~1 første ledd om opphold i Norge. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 
I utkastets første Ledd er det presisert at det 

ytes nedkomststønad til en enslig kvinne som 
får barn. Av forenklingshensyn har utvalget 
brukt benevnelsen «en enslig kvinne» som et 
samlebegrep for kvinner som er utgifte, sepa
rerte, skilte eller etterlatte. Av utkastets§ 15-3 
går det fram hvilke personer som skal anses 
som enslige i forhold til bestemmelsene her. 
Utkastets§ 15-4 er imidlertid forbeholdt kvin
ner. 

Utvalget har vurdert om bestemmelsen om 
nedkomststønad bør være kjønnsnøytral, og 
videre om den bør være betinget av at med
lemmet har omsorgen for barnet etter fødse
len. Etter praksis i dag ytes imidlertid slik stø
nad selv om barnet adopteres bort og selv om 
barnefaren overtar omsorgen for barnet. Stø
naden er altså knyttet til selve det å føde et 

barn. Det henger sammen med at stønaden 
også skal dekke visse utgifter som kvinnen 
måtte ha i forbindelse med svangerskapet. 
Utvalget har etter en samlet vurdering kom
met til at gjeldende rett bør opprettholdes. I 
de tilfeller moren dør i barselseng, vil støna
den gå inn i dødsboet. 

I utkastets andre Ledd sies det at Stortinget 
fastsetter stønadens størrelse. Forslaget svarer 
til gjeldende rett. 

I utkastets tredje Ledd har utvalget foreslått 
en liten materiell endring. Etter gjeldende rett 
kan utbetalingen av nedkomststønaden finne 
sted før fødselen dersom det er mest tjenlig 
for kvinnen. Det er opp til trygdekontoret å 
vurdere i hvilke tilfeller utbetalingen kan skje 
på forhånd. Formålet med bestemmelsen om 
forhåndsutbetaling er at kvinnen skal kunne 
kjøpe inn klær og utstyr før fødselen. 

Utvalget antar at det i de aller fleste tilfel
lene vil være mest tjenlig for den enslige kvin
nen å få ordnet slike praktiske ting på for
hånd. Dersom stønaden også er ment å dekke 
utgifter til omstendighetsklær og andre utgif
ter i forbindelse med svangerskapet, er det 
mest praktisk for kvinnen å få stønaden utbe
talt en tid før nedkomsten. Utvalget har derfor 
foreslått en generell regel om at kvinnen kan 
kreve at stønaden utbetales etter sju måneders 
svangerskap uten at trygdekontoret skal vur
dere hensiktsmessigheten av en slik utbeta
ling. Etter utløpet av sjuende svangerskaps
måned vil nedkomsten alltid anses som en 
fødsel slik at det foreligger rett til nedkomst
stønad. Rikstrygdeverkets retningslinjer ope
rerer med en to-måneders grensefør forventet 
fødsel. Av praktiske grunner foreslår utvalget 
at grensen settes ut fra svangerskapets lengde. 
Forslaget betyr en forenkling i forhold til 
gjeldende rett. 

Som nevnt i innledningen til utkastets ka
pittel 15, har utvalget ikke funnet det hen
siktsmessig med et generelt vilkår om opp
hold i Norge for rett til stønad. Det henger 
sammen med at dette vilkåret ikke gjelder for 
alle stønadene som omhandles i dette kapit
let. Vi foreslår i stedet at bestemmelser om 
oppholdsvilkår tas inn i de enkelte paragra
fene. Etter dette er det ikke nødvendig med 
noen særbestemmelse for rett til stønad under ' 
utenlandsopphold for så vidt gjelder ned
komststønad. Forslaget svarer til gjeldendE; 
rett. 

utkastets § 15-5 Stønad til barnetilsyn 
Stønad tiL barnetilsyn ytes tiL et medlem som 

har aleneomsorg for et barn, og som må over
Late nødvendig tilsyn med barnet tiL andre i 
minst 20 timer i måneden på grunn av opplæ
ring/utdanning eUer inntektsgivende arbeid 
utenfor hjemmet. 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

553 

Det er et vilkår for rett til stønad til barne
tilsyn at medlemmet oppholder seg i Norge. 
Et medlem som oppholder seg i utlandet i 
mindre enn seks måneder, beholder likevel stø
naden. Et medlem som tar nødvendig utdan
ning i utlandet, kan få stønad i opptil tre år. 
' Stønad tiL barnetilsyn ytes inntil barnet har 

fullført tredje skoleår. Det kan likevel ytes stø
, nad etter tredje skoleår dersom barnet trenger 
vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for 
barn i tredje skoleår. Det samme gjelder der
som medlemmets arbeid eller opplæring/ 
utdanning gjør at fraværet fra hjemmet må 
være mer langvarig eller uregelmessig enn det 
en vanlig arbeidsdag medfører. 

Stortinget fastsetter satsene for stønad til 
barnetilsyn. 

Hvis de faktiske og nødvendige utgiftene til 
barnetilsyn er høyere enn de fastsatte satsene, 
kan stønaden i særlige tilfeller forhøyes, for 
eksempel 
a) dersom tilsynet gjelder et barn under 18 

måneder, 
b) dersom tilsynet gjelder et barn som er sykt 

eller funksjonshemmet, 
c) dersom tilsynet gjelder flere barn og minst 

ett av dem er under skolepliktig alder, 
d) dersom medlemmet har mer langvarig eller 

uregelmessig fravær enn det som er vanlig, 
e) dersom tilsynsutgiftene er særlig tyngende. 

Den samlede stønaden kan ikke overstige et 
beløp som svarer til fire ganger den sats Stor
tinget har fastsatt for det første barnet. 

Merknader 
Bestemmelsene om stønad til barnetilsyn 

for gjenlevende ektefelle, . står i, dag i folke
trygdloven § 10-2, for fraskilt gjenlevende 
ektefelle § 10-6 første ledd, og for ugift, skilt 
eller separert mor eller far i§ 12-3. Videre har 
departementet fastsatt forskrifter om forhøyet 
og redusert stønad til barnetilsyn den 21. au

. gust 1980. Forskriftene er fastsatt med hjem
mel i lovens § 10-2 første ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 10-2 om stønad til barnetilsyn ly

der: 

«Gjenlevende ektefelle som på grunn av 
opplæring eller arbeid utenfor hjemmet må 
overlate det nødvendige tilsyn med barna til 
andre, har rett til stønad til barnetilsyn etter 
satser som fastsettes av Stortinget. Er de fak
tiske og nødvendige utgifter større enn de 
fastsatte satsene, kan stønaden i særlige til
felle forhøyes. Er opplæringen eller 9.rbeidet 
av begrenset omfang og de faktiske og nød
vendige utgifter til barnetilsyn av den grunn 
ubetyaelige, kan stønaden reduseres. Departe
mentet gir nærmere forskrifter om ytelsene 
etter dette ledd. 

Med barn menes barn som ektefellene for-

sørget i fellesskap, samt fellesbarn som er født 
seinere, og som gjenlevende ektefelle forsør
ger. Fosterbarn, jf. lov om barnevern av 17. 
juli 1953 § 29, tas det bare hensyn til dersom 
gjenlevende ektefelle har forsørget barnet de 
siste to år eller oppfostrin~en er påbegynt før 
dødsfallet. Til enke som far barn etter sin av
døde ektefelle, ytes nedkomststønad som 
nevnt i § 12-2.» 

Av lovens første ledd går det fram at tilsyns
behovet må skyldes arbeid eller utdanning 
utenfor hjemmet. Etter gjeldende praksis kan 
arbeid utført i lokaler tilknyttet eget hjem i 
visse tilfeller regnes som arbeid utenfor hjem
met. Som eksempel nevnes frisørsalong innre
det i egen del av boligen og utearbeid på eget 
gårdsbruk. Vi viser til Rikstrygdeverkets 
rundskriv Kom./Sak. 10-02 av 16. april 1984. 

Stønad til barnetilsyn ytes når forsørgeren 
faktisk er under utdanning. Det kreves ikke 
at utdanningen er så nødvendig at vedkom
mende fyller vilkårene for rett til utdannings
stønad etter lovens§ 10-3. Det ytes for eksem
pel stønad til barnetilsyn når forsørgeren tar 
utdanning ved universitet selv når slik utdan
ning ikke gir rett til utdanningsstønad. Hvis 
tilsynsbehovet skyldes arbeid utenfor hjem
met forutsettes det vanligvis at arbeidet gir 
inntekter. 

Det følger ikke uttrykkelig av lovens ordlyd 
at vedkommende må ha utgifter til barnetil
syn, men det må være en forutsetning. I første 
ledd andre punktum heter det at det kan ytes 
forhøyet stønad dersom de faktiske og nød
vendige utgiftene er større enn de fastsatte 
satsene. Etter gjeldende praksis ytes det imid
lertid stønad selv om tilsynet er gratis. Det 
gjelder for eksempel dersom barnet enten er 
hos besteforeldrene eller · barnet har gratis 
plass i kommunal barnehage. Det et altså til
strekkelig for å få rett til stønad at det er eta
blert en tilsynsordning. Vi viser til Rikstryg
deverkets rundskriv Kom./Sak. 10-02 side 31. 

Stønad til tilsyn av barn som er ferdig med 
tredje skoleår ytes bare når tilsynet er nødven
dig av grunner som er nevnt i § 4 i forskrifter 
fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. sep
tember 1980 med hjemmel i lovens § 12-4 
fjerde ledd. Tilsvarende bestemmelser gjelder 
for retten til overgangsstønad til etterlatte for
sørgere. Etter gjeldende rett kån stønad ytes 
dersom barnet ikke er blitt tilstrekkelig selv
hjulpen, eller har behov for ekstra tilsyn på 
grunn av sykdom, psykiske eller sosiale pro
blemer eller belastning ved foreldrenes død, 
separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd. 
Fortsatt stønad kan også gis dersom forsørge
rens arbeid eller utdanning medfører et fra
vær fra hjemmet som er mer langvarig· eller 
uregelmessig enn en normal arbeidsdag. Vi 
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viser til Rikstrygdeverkets rundskriv Kom./ 
Sak. 10-02. 

Forskriftenes § 4 lyder: 

«Stønad til barnetilsyn skal stanses når bar
net er ferdig med det tredje skoleåret, dersom 
barnet da er blitt tilstrekkelig selvhjulpen 
med praktiske tin13" som påkledning, spising 
o.l. Barnet må ogsa kunne klare seg på egen 
hånd utenfor skoletiden både i hjemmet og i 
miljøet der det må ferdes, i den tiden forsørge
ren er borte fra hjemmet på grunn av arbeid 
eller utdanning. 

Dersom barnet trenger tilsyn ut over det 
som er vanlig for jevnaldrende etter det tids
punktet som er nevnt i første ledd, kan stønad 
til barnetilsyn gis også ut over denne alders
grense, dog ikKe ut over barnets fylte 18 år. 
Det samme gjelder dersom forsørgerens ar
beids- eller utdanningsforhold er slik at for
sørgerens fravær fra hjemmet er mer langva
rig eller uregelmessig enn det som regnes som 
en vanlig arbeidsdag.» 

Vanligvis vil tilsynsordningen gjelde for 
den del av dagen moren eller faren er borte 
på grunn av arbeid eller utdanning. For at stø
nad til barnetilsyn skal tilstås når barnet er 
skoleelev, må det foreligge en tilsynsordning 
under forsørgerens fravær før og/eller -etter 
barnets skoletid. 

Det er uten betydning hvem som har tilsy
net. Stønad til barnetilsyn ytes selv om tilsy
net utføres av nære slektninger, for eksempel 
besteforeldre. Men det ytes ikke stønad hvis 
det er den andre av barnets foreldre som tar 
hånd om barnet. Denne praksis er begrunnet 
med at begge foreldrene har plikt til å dra 
omsorg for sine barn. 

Det er videre et vilkår at tilsynet må være 
nødvendig. Så lenge barnet ikke har fullført 
tredje skoleår regnes dette vilkåret uten vi
dere for oppfylt, forutsatt at det er etablert en 
tilsynsordning. Det kreves ikke dokumenta
sjon eller opplysninger om hvorvidt det beta
les for tilsynet. 

Stønad til barnetilsyn ytes som hovedregel 
etter en fast sats, fastsatt av Stortinget. Fra 1. 
januar 1990 var stønaden 6 984 kroner pr. år 
for første barn og 2 796 kroner for hvert av 
de øvrige barn. 

Dersom de faktiske utgiftene til barnetilsyn 
er høyere enn den satsen Stortinget har fast
satt, kan stønaden i særlige tilfeller forhøyes. 
Vi viser til § 1 i forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet 21. august 1980 med hjemmel i 
folketrygdloven § 10-2 første ledd. Som sær
lige tilfeller regnes: 
a) Tilsynet gjelder barn under 18 måneder 

(spedbarn). 
b) Tilsynet gjelder barn som er sykt eller har 

særlige problemer. 
c) Tilsynet gjelder flere barn hvorav minst ett 

er under skolepliktig alder. 

d) Forsørgeren har mer langvarig eller ure
gelmessig fravær enn det som er vanlig. 

e) Forsørgeren er under utdanning. 
f) Tilsynsutgiftene representerer en økono

misk belastning. 
Satsen for forhøyet stønad fastsettes 

skjønnsmessig i det enkelte tilfellet. Etter 
gjeldende praksis nyttes to former for forhø
yet stønad. Forhøyet stønad med 2,25 ganger 
satsen for det første barnet ytes i de tilfellene 
det er tale om vanlig dagtilsyn. Dersom tilsy
net med barnet må overlates til andre hele 
døgnet, ytes den forhøyede satsen med 2, 75 
ganger satsen for det første barnet. Den totale 
stønaden for en familie kan maksimalt utgjøre 
fire ganger den satsen Stortinget har fastsatt 
for det første barnet. Maksimumssatsen ytes 
bare i helt spesielle tilfeller, for eksempel der 
det er behov for flere tilsynsordninger. 

Dersom behovet for tilsyn er mindre enn 
20 timer pr. måned, kan det ytes stønad som 
utgjør et lavere beløp enn den normerte sat
sen. Etter forskriftenes § 2 skal stønaden i 
slike tilfeller reduseres med 40 prosent av den 
fastsatte satsen for det første barnet. Men det 
skal likevel ikke foretas reduksjon dersom til
synsutgiftene svarer til mer enn 40 prosent av 
ovennevnte sats; 

For å ha rett til stønad til barnetilsyn må 
den enslige moren eller faren oppholde seg i 
Norge. Det følger av bestemmelsene i lovens 
§§ 10-1 første ledd bokstav a og 12-1 første 
ledd bokstav a. I lovens § 10-1 første ledd 
bokstav a er det dessuten presisert at også 
barnet må oppholde seg her. Det er gitt nær
mere forskrifter om fravikelse av blant annet 
opphold~kravet. Vi viser til forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon den 28. mai 1978 for 
så vidt gjelder stønad til etterlatte og forskrif
ter fastsatt den 18. desember 1981 for så vidt 
gjelder stønad til enslig mor eller far. I § 8 i 
forskriftene gitt med hjemmel i § 10-1 tredje 
ledd er det gitt en regel om dispensasjon når 
det gjelder stønad til barnetilsyn. Vilkårene 
om opphold i Norge kan fravikes når særlige 
grunner gjør det rimelig. Det er ikke gitt noen 
tilsvarende bestemmelse i forskriftene til ka
pittel 12. 

Etter gjeldende praksis ytes det stønad til 
barnetilsyn til alle som er trygdet under uten- ' 
landsopphold. Det ytes stønad både i de tilfel
lene moren eller faren oppholder seg i utlan, 
det sammen med barnet og i de tilfellene 
moren eller faren er i utlandet, og barnet for 
eksempel oppholder seg i Norge sammen med 
besteforeldre eller andre slektninger. Det er 
en forutsetning at vedkommende mor eller far 
fortsatt regnes for å ha omsorgen for barnet. 
Men det ytes ikke stønad dersom barnet opp
holder seg i utlandet alene. 
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Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Utvalget har imidlertid foreslått et par mindre 
materielle endringer i utkastets første og 
andre ledd. 

Utkastets første ledd svarer til lovens § 10-2 
første ledd første punktum. Fosterbarn skal 
etter forslaget ikke omfattes av bestemmelsen. 
,Dette er i samsvar med utvalgets forslag om 
overgangsstønad til enslig mor eller far i ut
kastets kapittel 8. Vi viser dessuten til merk
nadene til utkastets § 3-20 som har en defini
sjon av begrepet barn. Utvalget har funnet det 
nødvendig å presisere at moren eller faren 
må være borte på grunn av utdanning eller 
inntektsgivende arbeid for at det kan ytes stø
nad til barnetilsyn. Denne presisering er i 
samsvar med praksis. Etter gjeldende rett skal 
det vanligvis ikke ytes stønad dersom en av 
foreldrene må ha tilsyn med barnet for å ut
føre gratis arbeid. 

Utkastets første ledd angir videre at behovet 
for barnetilsyn må ligge på et visst minimums
nivå for å få rett til stønad. Etter gjeldende 
rett kan stønaden reduseres med 40 prosent 
av den fastsatte satsen, dersom behovet for 
tilsyn er mindre enn 20 timer pr. måned og 
de faktiske utgiftene er lavere enn 40 prosent 
av stønaden for første barn. Denne bestem
melsen vil i hovedsak være aktuell for en per
son som har meget kortvarige fravær fra 
hjemmet, og som av den grunn har ubetyde
lige utgifter til barnetilsyn. Ifølge Rikstrygde
verket blir denne bestemmelsen sjelden brukt 
i praksis, fordi behovet for barnetilsyn for 
enslige foreldre som regel overstiger 20 timer 
i måneden. Bestemmelsen er dessuten tid
krevende å praktisere. Utvalget foreslår derfor 
at bestemmelsen om redusert stønad opphe
ves av forenklingshensyn. Utvalget mener det 
er naturlig å kreve at behovet for barnetilsyn 
bør ligge på et visst minimumsnivå før retten 
til stønad inntrer. Det er fordi formålet med 
stønaden antas å være at den enslige mor eller 
far i størst mulig grad skal settes i stand til å 
forsørge seg selv ved inntektsgivende arbeid 
eller gis mulighet til å ta utdanning. 

Forslaget vil i prinsippet bety en liten inn
stramming i forhold til gjeldende rett, idet til
synsbehov under 20 timer i måneden ikke len
ger vil kvalifisere til stønad. Siden bestem
melsen brukes sjelden i praksis, vil forslaget 
ikke få nevneverdig praktisk eller økonomisk 
betydning. Forslaget vil imidlertid gi en enk
lere regel som er lettere å administrere. 

Utkastets andre ledd handler om oppholds
vilkåret. Utvalget har foreslått en innstram
ming her i forhold til gjeldende praksis. Utval
get mener stønad til barnetilsyn i utgangs
punktet bør være forbeholdt medlemmer som 

oppholder seg sammen med barnet i Norge. 
Forslaget bygger på samme prinsipp som ut
kastets §§ 15-6 om rett til utdanningsstønad 
m.m. og 14-3 om vilkår om opphold i Norge 
for rett til attføringsstønad og grunn- og hjel
pestønad. Dette prinsippet går ut på at de stø
nadene som skal dekke nærmere angitte utgif
ter, som regel bare skal ytes til medlemmer 
som oppholder seg i Norge. 

Utvalget har etter dette foreslått at stønad 
til barnetilsyn bare skal ytes under midlertidig 
opphold som varer mindre enn seks måneder, 
eller når medlemmet gjennomfører nødven
dig utdanning i utlandet i opptil tre år. Det 
vil si utdanning som kvalifiserer til overgangs
stønad i utlandet. Vi viser til utkastets kapittel 
8. Etter forslaget vil således en enslig mor el
ler far som for eksempel arbeider til sjøs eller 
er utsendt av NORAD, ikke få rett til stønad 
til · barnetilsyn når oppholdet varer ut over 
seks måneder. 

Utvalget har ikke funnet det nødvendig å 
presisere i lovteksten at barnet må oppholde 
seg i Norge sammen med moren eller faren, 
eller at de må oppholde seg i utlandet sam
men. Dersom barnet og moren eller faren opp
holder seg i hvert sitt land, må det vurderes 
i det enkelte ' tilfellet om moren eller faren 
fortsatt skal anses å ha aleneomsorgen for 
barnet. 

Utkastets tredje ledd svarer til§ 4 i forskrif
ter fastsatt ved kongelig resolusjon den 29. 
august 1980 med hjemmel i folketrygdloven§ 
12-4. Vi viser til framstillingen av gjeldende 
rett foran. 

I gjeldende forskrifter er det presisert at det 
ikke ytes stønad til barnetilsyn etter at barnet 
er fylt 18 år. Utvalget har ikke funnet det nød
vendig å ta inn denne presiseringen, da barn 
er definert som personer under 18 år i utkas
tet § 3-20. Dersom barnet er eldre, vil den 
enslige moren eller faren ikke lenger fylle vil
kåret om aleneomsorg for barn. 

Etter utkastets fjerde ledd skal stønad til 
barnetilsyn ytes etter satser fastsatt av Stortin
get. Forslaget svarer til gjeldende rett. 

Utkastets femte ledd har bestemmelser om 
at stønaden til barnetilsyn kan forhøyes i sær
lige tilfeller, dersom utgifter til barnetilsyn er 
høyere enn de fastsatte satsene. Tilsvarende 
bestemmelse står i dag i § 1 i forskrifter fast
satt av departementet den 21. august 1980 
med hjemmel i lovens § 10-2 første ledd. Be
stemmelsen svarer til gjeldende rett, som er . 
omtalt foran. Oppregningens eksempler er 
ikke uttømmmende, men skal tjene som vei
ledende eksempler. 

I utkastets sjette ledd er det presisert at den 
samlede stønaden som kan ytes til barnetilsyn 
er fire ganger den satsen Stortinget har fast-_ 
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satt for det første barnet. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

Utkastets § 15-6 Utdanningsstønad m.m. 
Stønad etter denne paragrafen ytes til et 

medlem som har aleneomsorg for barn, og som 
trenger utdanning eller opplæring for å bli i 
stand til å forsørge seg selv helt eller delvis. 

Stønad ytes også til en gjenlevende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter § 11-4, til en gjenlevende skilt person 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter § 11-14, og til en tidligere familie
pleier som fyller vilkårene for rett til over-
gangsstønad etter kapittel 9. · 

. Det er et vilkår for rett til utdanningsstønad 
at medlemmet oppholder seg i Norge. Et med
lem som oppholder seg i utlandet mindre enn 
seks måneder, beholder likevel utdanningsstø
naden. Et medlem som tar nødvendig utdan
ning i utlandet, kan få utdanningsstønad i 
opptil tre år. 

Stønad etter denne paragrafen kan for eks
empel ytes i forbindelse med 
a) utdanning i opptil tre år som gir yrkes

kompetanse, 
b) utdanning ved videregående skole som 

ikke gir yrkeskompetanse, men som er et 
ledd i en utdanningsplan, 

c) påbygging på tidligere utdanning slik at 
medlemmet får opptil tre års yrkesutdan
ning. 

Utdanningsstønaden skal dekke nødvendige 
skoleutgifter og reiseutgifter. Det kan også 
ytes stønad til dekning av boutgifter i forbin
delse med utdanning, og til dekning av flytte
utgifter når medlemmet må flytte for å skaffe 
seg hensiktsmessig utdanning eller høvelig 
arbeid. 

Departementet gir forskrifter om stønad et
ter denne paragrafen, herunder om satsene 
for stønaden. 

Merknader 
Bestemmelser om utdanningsstønad står i 

dag i folketrygdloven § 10-3. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 10-3 har stått uendret si

den 1967, og har denne ordlyden: 

«Gjenlevende ektefelle som trenger utdan
nelse elle~ opplæring for å bli i sfa~d til helt 
eller delvis a forsørge seg selv, far 1 nødven
dig utstrekning dekket utgifter til dette. Be
stemmelsene i § 5-3 får tilsvarende anven
delse.» 

Bestemmelsen gjelder direkte for etterlatte 
ektefeller. Den får imidlertid tilsvarende an
vendelse for fraskilte etterlatte ektefeller etter 
lovens § 10-6, etterlatte familiepleiere etter § 

10-9 og for ugifte, skilte eller separerte fedre 
eller mødre etter lovens § 12-3 . . 

Personkretsen for utdanningsstønad er etter 
dette noe videre enn for de øvrige stønadene 
i utkastet her. Denne stønaden ytes også til 
barnløse etterlatte, etterlatte med voksne barn 
og etterlatte familiepleiere. 

Det er et vilkår for rett til utdanningsstønad 
at man fyller de generelle vilkårene for rett 
til stønad etter kapitlene 10 og 12 i folketrygd
loven. 

Når det gjelder utdanningsstønad til ugift, 
skilt eller separert mor eller far, er det etter 
Rikstrygdeverkets praksis lagt avgjørende 
vekt på barnets alder. Forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon den 29. august 1980 med 
hjemmel i folketrygdloven § 12-4 fjerde ledd 
gjelder stans av ytelser når barnet når en slik 
alder at omsorgen for barnet ikke lenger er til 
hinder for at forsørgeren blir yrkesaktiv. 

Forskriftenes § 1 lyder: 

«Overgangsstønad som gis fordi forsørgeren 
midlertidig er ute av stand til å forsørge seg 
selv på grunn av omsorg for barn, stanses når 
barnet er ferdig med det tredje skoleåret, der
som barnet da er tilstrekkelig selvhjulpen 
med praktiske tin~ som påkledning, spising 
o.l. Barnet må ogsa kunne klare seg på egen 
hånd utenfor skoletiden både i hjemmet og 
miljøet der det må ferdes, innenfor rammen 
av det som regnes som en vanlig arbeidsdag.» 

Forskriftenes § 3 lyder imidlertid slik: 

«Ytelser som gis under utdanning eller opp
læring skal stanses senest når det yngste bar
net forsørgeren har omsorg for, fyller 18 år.» 

I Rikstrygdeverkets rundskriv blir det presi
sert (side 46) at det må forutsettes at en ugift, 
skilt eller separert forsørger søker å utnytte 
sin stønadsperiode slik at vedkommende er 
istand til å forsørge seg selv når den er over. 
Det innebærer at den trygdede som hovedre
gel skal ha fullført sin utdanning innen barnet 
har gått ut av tredje skoleår. Etter Rikstrygde
verkets retningslinjer kan det likevel ytes ut
danningsstønad i enkelte tilfeller selv om bar
net er eldre. Dersom barnet ikke er tilstrekke
lig selvhjulpent ved utgangen av tredje sko
leår, kan det ytes utdanningsstønad etter dette ' 
tidspunktet. Det samme gjelder dersom sepa
rasjonen eller skilsmissen kommer etter at 
barnet har fullført tredje skoleår. Det kan 
dessuten ytes utdanningsstønad dersom det 
foreligger en særlig grunn til at vedkom
mende ikke har tatt utdanning tidligere. Riks
trygdeverket nevner følgende tilfelle som kan 
illustrere hva som anses som særlig grunn: 
En ugift mor ble tatt inn ved en hjelpepleier
skole høsten etter at barnet hadde fullført 
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tredje skoleår. Hun hadde tidligere forgjeves 
søkt om opptak ved skolen i tre år. 

Lovens § 10-3 er en videreføring av stønads
ordningen etter den tidligere loven om enkje
og morstrygd. Denne loven skulle etter forar
beidene bare ta sikte på direkte yrkesrettede 
tHtak som kunne føre til selvforsørging. Det 
ble således ikke gitt stønad . til almenutdan

' ning eller universitetsutdanning. 
Begrunnelsen for utdanningsstønaden etter 

folketrygdloven § 10-3 er at en etterlatt eller 
enslig forsørger skal kunne få utdanning uten 
å pådra seg betydelig gjeld eller å måtte ar
beide ved siden av utdanningen. Vanligvis 
antas det at den som får utdanningsstønad fra 
folketrygden har lite behov for lån fra Statens 
lånekasse for utdanning. Men muligheten for 
lån eller stipend fra Lånekassen kan likevel 
være viktig for den etterlatte eller enslige for
sørgeren, som derved kan supplere den utdan
ning folketrygden gir stønad til. 

Retten til utdanningsstønad er betinget av 
at søkeren trenger utdanning eller opplæring 
for å kunne bli i stand til helt eller delvis å 
forsørge seg selv ved eget arbeid. Det følger 
av lovens ordlyd at det ikke skal gis utdan
ningsstønad ut over det som sikrer den tryg
dede selvforsørging. Av Rikstrygdeverkets 
rundskriv (s. 41) går det imidlertid fram at 
dette spørsmålet må vurderes på lang sikt. 
Selv om den trygdede på søknadstidspunktet 
har tilstrekkelig inntekt til å kunne forsørge 
seg selv, kan det likevel ytes utdanningsstø
nad dersom vedkommende ikke har yrkes
kompetanse fra før. Ifølge gjeldende praksis 
kan det · gis stønad for inntil tre års yrkesut
danning etter almenfaglig studieretning ved 
videregående skole, f.eks. tre-årig lærerhøg
skole. Dersom søkeren har noe yrkesutdan
ning fra før, kan det gis stønad til en påbyg
ging slik at vedkommende får opptil tre års 
yrkesutdanning. Det kan for eksempel være 
aktuelt dersom den trygdede har ett års 
grunnkurs i handelsfag på videregående 
skole. Selv om dette ene året gir yrkeskompet
anse, vil en påbygging med andre og tredje 
år sterkt bedre arbeidsmulighetene. Stønad til 
utdanning ved almenfaglig studieretning på 
videregående skole, kan som regel bare ytes 
dersom denne er et ledd i en nødvendig ut
danningsplan. Det er bare dersom den tryg
dede er under 18 år at slik plan ikke kreves. 
En ugift kvinne som for eksempel får barn 
mens hun går i den videregående skole, vil 
først kunne få stønad til fullføring av den vi
deregående skole, og vil deretter kunne få stø
nad til tre års yrkesutdanning. Det forekom
mer også at middelaldrende kvinner må full
føre ni-årig grunnskole før de kan begynne 
på en yrkesutdanning. Utdanningsstønaden 

dekker også fullføring av den ni-årige skole i 
slike tilfeller. Ifølge gjeldende praksis ytes 
stønad til omskolering bare i helt spesielle til
feller. Det er når det tidligere yrket er vanske
lig å kombinere med aleneomsorgen for barn. 
Utdanningsstønad ved omskolering har for 
eksempel vært aktuelt for flyvertinner og ra
diotelegrafister. 

Etter gjeldende praksis ytes utdanningsstø
nad opp til høgskolenivå, som i dag er tre år. 
Som eksempel kan nevnes lærerhøgskole, sy
kepleiehøgskole og ingeniørhøgskole. Men 
det gis ikke stønad til utdanning på universi
tet. Norges Tekniske Høgskole anses som uni
versitet i denne sammenhengen. Universitets
utdanning ligger etter Rikstrygdeverkets me
ning utenfor rammen av hva som er nødven
dig for å kunne forsørge seg selv. 

Følgende utgiftstyper dekkes gjennom ut
danningsstønaden: 
- skoleutgifter, som for eksempel bøker og 

skolemateriell, skolepenger, kursavgifter og 
eksamensgebyr, 

- reiseutgifter, som daglige reiser mellom 
skole og bosted, reiser mellom hjemsted og 
skolested når søkeren midlertidig bor på 
skolestedet og eventuelt besøksreiser til 
barn medlemmet har omsorgen for. Videre 
dekkes flytteutgifter dersom den trygdede 
flytter fra hjemstedet for å gjennomføre ut
danning, 

- tilskott til dekning av boutgifter dersom stø
nadsmottakeren har tyngende boutgifter. 
Det presiseres i rundskrivet at selv om søke

ren faktisk har, hatt utgifter av den typen som 
er nevnt ovenfor, kan slike utgifter likevel 
bare dekkes i nødvendig utstrekning. Det må 
altså foretas en konkret vurdering av om utgif
tene er nødvendige i ·det enkelte tilfellet. 

Etter lovens § 10-3 andre punktum kan det 
i en viss utstrekning gis stønad til andre tiltak 
enn utdanning for at de aktuelle personene 
skal kunne bli helt eller delvis selvforsørget. 
Dette følger av henvisningen til folketrygdlo
ven § 5-3 om stønad ved yrkesmessig .attfø
ring. Denne bestemmelsen handler om attfø
ringstiltak for «den som på grunn av sykdom, 
skade eller lyte har varig nedsatt ervervsevne 
eller vesentlig innskrenkede muligheter ved 
valg av yrke eller arbeidsplass». Dersom den 
trygdede omfattes av denne bestemmelsen, 
må det være på det rene at stønad skal ytes 
etter § 5-3. Hvis bestemmelsene skal få anven
delse på enslige forsørgere m.v., må det forut
settes at vedkommende er frisk, men at situa
sjonen som etterlatt eller enslig forsørg~r 
medfører vesentlig innskrenkede muligheter 
ved valg av yrke eller arbeidsplass. 

I Rikstrydeverkets rundskriv Kom/Sak nr. 2 
10-03 av 12. juni 1984 er de forskjellige attfø-
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ringstiltakene som det kan ytes stønad til be
handlet. Disse er: 
- Stønad til dekning av utgifter i forbindelse 

med flytting til nytt arbeidssted eller på 
grunn av utdanning. 

- Stønad til dekning av nødvendige etable
ringsutgifter i forbindelse med flytting. 
Lån eller tilskott til planlegging og igangset
ting av egen virksomhet. 

- Stønad til anskaffelse av midlertidig bolig i 
forbindelse med utdanning. Stønaden skal 
fortrinnsvis gis som lån. 

- Stønad til nødvendige anskaffelser i forbin
delse med overtaking av arbeid, f.eks. dro
sje/bussjåføruniform. 
Rikstrygdeverket uttaler i rundskrivet at de 

ovennevnte stønadene bare unntaksvis vil 
være aktuelle for etterlatte og enslige forsør
gere. 

Utvalgets forslag 
Lovens ordlyd gir i dag liten informasjon 

om i hvilke tilfeller det kan ytes utdannings
stønad, og hva slags utdanning det kan ytes 
stønad til. Som vist ovenfor har imidlertid 
Rikstrygdeverket gitt utførlige retningslinjer 
om praktiseringen av bestemmelsen. Utvalget 
foreslår å ta inn i selve loven de viktigste 
materielle bestemmelsene som i dag finnes i 
rundskriv. Utkastet er ment å antyde de vik
tigste bestemmelsene på området, men utval
get antar at det vil bli nødvendig for departe
mentet å fastsette mer detaljerte forskrifter, 
se utkastets sjette ledd. 

Utkastetsførste ledd angir personkretsen for 
den største gruppen stønadsmottakere etter 
denne paragrafen. Det er etterlatte og ugifte, 
skilte og separerte forsørgere med barn under 
18 år. Disse utgjør den samme personkretsen 
som den som har rett til overgangsstønad etter 
utkastets kapittel 8. Bestemmelsen i utkastets 
§ 15-6 første ledd svarer stort sett til den gjeld
ende lovs § 10-3. Utvalget har brukt uttrykket 
«stønad etter denne paragrafen» i stedet for 
«utdanningsstønad». Det er fordi paragrafen i · 
tillegg til utdanningsstønad også omtaler stø
nad til dekning av flytteutgifter for medlem 
som må flytte for å komme i høvelig arbeid. 
I overskriftentil paragrafen har utvalget brukt 
betegnelsen «utdanningsstønad m.m.», mens 
denne betegnelsen er uheldig å bruke i selve 
lovteksten. 

I utkastets første ledd første punktum er det 
tatt inn en begrensning om at stønaden skal 
ytes til den som trenger utdanning for at ved
kommende kan bli selvforsørget. Forslaget er 
i samsvar med gjeldende praksis. Vi viser i 
den forbindelse til framstillingen foran. Utval
get legger til grunn at uttrykket selvforsørget 
innebærer at medlemmet skal kunne forsørge 
seg selv ved eget arbeid. Selv om medlemmet 

kan forsørge seg ved kapitalinntekter eller 
underholdsbidrag skal vedkommende likevel 
ha rett til utdanningsstønad. 

Rikstrygdeverket praktiserer, som foran 
- nevnt, bestemmelsen om utdanningsstønad 

slik at den enslige moren eller faren som re
gel må ha avsluttet utdanningen innen barnet 
har fullført tredje skoleår. Men det er likevel 
gjort unntak fra bestemmelsen i flere tilfeller: 
Dersom omsorgen for barnet tilsier at utdan
ningen må tas senere, blir det likevel ytt stø
nad. Det er for eksempel tilfellet dersom bar
net trenger mer tilsyn enn det som anses som 
vanlig, dersom det er flere barn i familien el
ler dersom det er lang vei til utdanningsste
det. Det samme gjelder når separasjonen eller 
skilsmissen kommer etter at barnet har full
ført tredje skoleår og utdanningen påbegyn
nes innen to år etter bruddet. I særlige tilfel
ler kan det ifølge Rikstrygdeverkets praksis 
ytes utdanningsstønad selv om utdanningen 
påbegynnes senere enn to år etter separasjo
nen eller skilsmissen. 

Utvalget mener det er naturlig å forstå 
gjeldende forskrifter slik at det ikke er noe 
vilkår om at barnet er under en viss alder for 
at forsørgeren skal ha rett til utdanningsstø
nad. Det er etter utvalgets syn naturlig å ta 
utgangspunktet i forsørgerens behov for ut
danning, i stedet for barnets alder. Så lenge 
barnet ikke har fullført tredje skoleår, anses 
den daglige omsorgen for barnet automatisk å 
være hovedårsaken til at forsørgeren ikke kan 
være borte fra hjemmet. Da det er omsorgen 
for barnet som gir rett til overgangsstønad, 
synes det noe ulogisk at det samtidig skal for
ventes at moren eller faren tar utdanning. 
Utdanningen vil da i mange tilfeller hindre 
vedkommende i å ta seg av barnet som forut
satt. Det vil ofte være slik at moren eller faren 
ikke har mulighet til å skaffe seg utdanning 
før etter at barnet blir tilstrekkelig selvhjul
pent. Men i de tilfellene forholdende ligger til 
rette for så vidt gjelder studieplass, barneha
geplass m.m. er det naturlig å forvente at ut
danningen påbegynnes tidligere. Utvalget vil 
ikke foreslå å lovfeste noen begrensning i ret
ten til utdanningsstønad etter barnets alder, 
tilsvarende den begrensning som gjelder for 
overgangsstønad etter forskriftenes § 1. Da det ' 
ifølge Rikstrygdeverkets praksis også i dag til
stås utdanningsstønad i en rekke tilfeller ette;r 
at barnet er gått ut av tredje skoleår, vil utval
gets forslag ikke bety noen nevneverdig end
ring. 

Utkastets andre ledd angir også personkret
sen og følger av den gjeldende lovs §§ 10-3, 
10-6 og 10-9. Personkretsen for utdanningsstø
nad er som nevnt noe videre enn for ned
komststønad og stønad til barnetilsyn. Etter 
gjeldende rett ytes det også utdanningsstønad 
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til gjenlevende barnløse ektefeller samt til 
barnløse skilte ektefeller som ikke har inngått 
nytt ekteskap før den tidligere ektefellens 
død. Det er et vilkår at den etterlatte trenger 
utdanning for å bli istand til helt eller delvis 
å forsørge seg selv. Til etterlatt familiepleier 
ytes det utdanningsstønad på samme vilkår 
som for gjenlevende ektefelle. Utvalget fore
slår at utdanningsstønad til familiepleiere og 
barnløse etterlatte i hovedsak skal ytes til de 
samme personene som fyller vilkårene for rett 
til etterlattepensjon og overgangsstønad. Ut
valget har nøyd seg med å vise til de respek ~ 
tive bestemmelsene i utkastets kapittel 9 og 
11. Det ville blitt en sværtkomplisert lovtekst 
dersom hele personkretsen skulle gjentas her. 

Når det gjelder gjenlevende ektefelle har 
utvalget vist til utkastets § 11-4, da det er vil
kårene i denne paragrafen som er av betyd
ning i forhold til utdanningsstønaden. Utkas
tets § 11-4 lyder: 

«Det er et vilkår for rett til pensjon at den 
gjenlevende 
a) var gift med den avdøde i minst 10 år, 
b) var gift med den avdøde i minst 5 år, og 

var over 40 år ved dødsfallet, 
c) har eller har hatt barn med sin avdøde ek-

tefelle, eller , 
d) hadde omsorgen for den avdødes barn på 

dødsfallstidspunktet. Ekteskapet og omsor
gen for barnet etter dødsfallet må til sam
men ha vart i minst fem år.» 

De øvrige vilkårene for rett til etterlattepen
sjon i utkastets kapittel 11 har ingen betyd
ning for retten til utdanningsstønad. Bestem
melsen om forutgående medlemskap i utkas
tets§ 11-2 skal ikke gjelde for retten til utdan
ningsstønad. Vi foreslår i stedet en egen para
graf om forutgående medlemskap i utkastets 
kapittel 15. Forslaget medfører en lovteknisk 
forenkling. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 15-2. Bestemmelsen om fortsatt med
lemskap i utkastets § 11-3 har heller ingen 
betydning i denne sammenhengen, da det føl
ger av utkastets kapittel 15 at vedkommende 
må være medlem av trygden for å få rett til 
utdanningsstønad. 

Utvalget har videre vist til utkastets § 11-14 
for så vidt gjelder en skilt gjenlevende ekte
felle. Det framgår av denne paragrafen at ved
kommende ikke må ha inngått nytt ekteskap, 
og for øvrig fylle de alminnelige vilkårene for 
rett til etterlattepensjon etter kapittel 11. 

For familiepleiere har utvalget funnet det 
hensiktsmessig å vise til hele kapittel 9. Når 
det gjelder forholdet mellom vilkåret om for
utgående medlemskap i utkastets §§ 9-2 og 
15-2, viser vi til merknadene til § 15-2. 

Utkastets tredje ledd gjelder kravet om opp
hold i Norge og svarer til bestemmelsene i 
folketrygdloven§§ 10-1 bokstav a og 12-1 bok-

stav a. I folketrygdloven kapittel 12 er det i 
tillegg til kravet om opphold i Norge også et 
krav om bosted i Norge. Det kreves dessuten 
at både søkeren og barnet fyller kravene om 
opphold og bosted. 

Kravene om bosted og opphold i Norge kan 
fravikes etter nærmere forskrifter. Slike for
skrifter er fastsatt ved · kongelig resolusjon 
henholdsvis den 26. mai 1978 og den 18. de
sember 1981. 

I merknadene til utkastets kapittel 8 om 
overgangsstønad til enslig mor eller far har 
vi gjort nærmere rede for gjeldende rett på 
området. 

Utkastet her svarer til utkastets § 8-3 om 
opphold i Norge. Tilsvarende bestemmelse er 
også tatt inn i utkastets § 9-3 for så vidt gjel
der tidligere familiepleier. 

Utkastets tredje ledd første punktum presi
serer at utdanningsstønad som hovedregel 
bare skal ytes til et medlem som oppholder 
seg i Norge. Når det gjelder forholdet til bar
nets oppholdssted, vises til merknadene til 
utkastets § 15-5 andre ledd. 

Utkastets tredje ledd andre punktum gjør 
unntak fra hovedregelen om opphold i Norge. 
Utkastet bygger i hovedsak på§ 2 i gjeldende 
forskrifter, fastsatt ved kongelig resolusjon 
den 18. desember 1981 med hjemmel i folke
trygdloven § 12-1 tredje ledd. Det presiseres 
her at stønad ytes under utenlandsopphold 
som varer kortere enn seks måneder. 

Utkastets tredje ledd tredje punktum er en 
presisering av gjeldende rett. Denne bestem
melsen er formulert som en «kan-regel.» Tryg
deetaten får her kompetanse til å utøve et 
skjønn. Det presiseres at utdanningsstønaden 
er begrenset til nødvendig utdanning i utlan
det. Som eksempel nevnes utdanning som 
ikke kan gis her i landet, eller utdanning som 
krever andre formelle kvalifikasjoner enn det 
som kreves her hjemme. 

Vilkåret om opphold i Norge vil etter forsla
get også gjelde for en gjenlevende ektefelle 
som fyller vilkårene for rett til etterlattepen
sjon etter § 11-4. Det innebærer at den gjen
levende som hovedregel må oppholde seg i 
Norge for å få rett til utdanningsstønad. Dess
uten følger det av utkastets§ 15-1 at vedkom
mende må være medlem i trygden. Forslaget 
er ikke helt sammenfallende med utvalgets 
forslag om etterlattepensjon i utkastets kapit
tel 11. I utkastets kapittel 11 er det ikke fore
slått noe vilkår om opphold i Norge, og i ut
kastets § 11-3 er det foreslått at den etterlatte 
skal få pensjon selv om vedkommende ikke 
er me-dlem i trygden, dersom den avdøde eller 
den gjenlevende hadde vært medlem i minst 
20 år. Det samme er tilfellet når den avdøde 
hadde tre poengår. Så vidt utvalget kjenner 
til, ytes det i praksis sjelden utdanningsstønad 
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til en gjenlevende ektefelle som oppholder 
seg i utlandet lengre enn de tidsrom som er 
nevnt i utkastets andre ledd. Utvalget ser der
for ingen betenkeligheter med å foreslå at det 
generelle kravet om opphold i Norge for å få 
rett til utdanningsstønad også skal gjelde for 
etterlatte. Denne begrensningen får neppe 
nevneverdig praktisk betydning. Dessuten ta
ler forenklingsmessige hensyn for at · det skal 
være ensartede vilkår for rett til stønad etter 
kapittel 15. 

I utkastets fjerde tedd nevnes de mest aktu
elle utdanninger som det skal kunne ytes stø
nad til. Forslaget svarer til gjeldende praksis. 
Denne oppregningen er ikke uttømmende, 
men er bare ment som en antydning. Utdan
ningstilbudene er foreslått delt inn i tre grup
per. 

Utkastets fjerde ledd bokstav a gjelder stø
nad til utdanning som direkte gir yrkeskom
petanse. Utdanning etter denne bestemmel
sen kan være alt fra ett-årig kurs i handel- og 
kontorfag ved en videregående skole, til tre
årige studier ved en høgskole (lærerhøgskole, 
sykepleiehøgskole og ingeniørhøgskole). 

Utkastets fjerde ledd bokstav b gjelder ut
danning ved videregående skole, som ikke gir 
yrkeskompetanse, dvs. almenfaglig studieret
ning. Slik utdanning er ofte nødvendig for at 
medlemmet skal få yrkeskompetanse. Det er 
presisert at utdanningen må være et ledd i en 
godkjent utdanningsplan. Et medlem som er 
under 18 år, kan etter gjeldende praksis like
vel få stønad uten slik plan. Utdanningsstønad 
kan også ytes til skolegang i grunnskolen. Det 
er dersom medlemmet for eksempel bare har 
sju-årig folkeskole etter den gamle skoleord
ningen. Utvalget mener at lovteksten vil bli 
for komplisert dersom de nevnte særtilfellene 
skulle tas med i loven. Det er derfor bare tatt 
inn hovedtilfellene her. 

Utkastets fjerde ledd bokstav c presiserer 
at stønad også kari ytes til påbygging av en 
tidligere utdanning slik at medlemmet tilsam
men kan få inntil tre års yrkesutdanning. Slik 
påbygging kan for eksempel være aktuelt for 
en person som har ett års grunnkurs ved yr
kesfaglig studieretning på videregående skole, 
og vil få bedre muligheter på arbeidsmarkedet 
dersom han eller hun tar ytterligere ett eller 
to års utdannelse. · 

Utkastets femte tedd gir en oversikt over 
hvilke typer utgifter det ytes stønad til. Det 
er her presisert at det bare er nødvendige ut
gifter som dekkes. Forslaget er i samsvar med 
gjeldende r.ett. I framstillingen foran er det 
redegjort for gjeldende rett på området. 

Utkastets femte ledd gjelder også dekning 
av flytteutgifter når medlemmet må flytte for 
å komme i høvelig arbeid, Det er ikke naturlig 
å kalle denne stønaden for utdanningsstønad, 

og utvalget har derfor funnet det mest over
siktlig å ta den inn i en egen bestemmelse. 
Bestemmelsen følger i dag av folketrygdloven 
§ 5-3 om yrkesmessig attføring, og er den 
eneste stønaden etter denne paragraf som an
tas praktisk i forhold til etterlatte og enslige 
forsørgere. Det er nødvendig å ta med denne 
stønaden her, for å fange opp flytteutgifter i 
forbindelse med arbeid som stønadsmottake
ren har skaffet seg på egen hånd. Slike utgif
ter dekkes ikke av arbeidsmarkedstiltakene, 
se folketrygdloven § 4-1. Denne bestemmel
sen gjelder bare flytteutgifter i de tilfellene 
arbeidsmarkedsetaten har formidlet arbeid. 
Utvalget har for øvrig foreslått at tiltakene 
etter lovens § 4-1 flyttes til sysselsettingslo
ven, se NOU 1986:11 side 44. 

Utvalget har vurdert om stønaden i § 5-3 til 
start av egen virksomhet, burde tas med her. 
Etter det Rikstrygdeverket opplyser er det 
bare to til tre saker pr. år på området. Bestem
melsen har således så liten praktisk betydning 
at utvalget mener den ikke bør nevnes sær
skilt i lovteksten. Utvalget vil for øvrig be
merke at det i dag finnes flere ulike tilskotts
ordninger til den som vil starte egen virksom
het. Ordningene administreres dels av Distrik
tenes Utbyggingsfond og dels av Arbeidsdi
rektoratet. De er fortrinnsvis rettet mot kvin
ner. Tilskottsordningene kan bestå i etable
ringsopplæring, etableringsstipend, planleg
gingstilskott og oppstartingstilskott. Distrikte
nes Utbyggingsfond og Arbeidsdirektoratet 
kan dessuten gi faglig hjelp i forbindelse med 
start av virksomhet. Siden enslige forsørgere 
i det vesentligste er kvinner, vil arbeidsmar
kedsetatens tilbud ofte gjelde samme personer 
som de som har rett til stønad etter folketrygd
loven § 5-3, jf. lovens kapittel 12. 

De øvrige stønadene eller låneordningene . 
etter lovens § 5-3 er som nevnt ovenfor lite 
aktuelle for enslige forsørgere. Utvalget har 
derfor ikke funnet grunn til å nevne flere av 
bestemmelsene som står i lovens § 5-3 sær
skilt i lovteksten. Men det må understrekes 
at lovteksten ikke er uttømmende. 

I utkastets sjette tedd er det foreslått en 
hjemmel for departementet til å gi forskrifter. 
Utvalget mener det vil være nødvendig at 
departementet fastsetter nærmere forskrifter ' 
om utdanningsstønad etter denne paragraf. 
Vi har foreslått at departementet skal kunne 
fastsette satser for de ulike stønadene. I dag 
blir hver sak vurdert konkret med hensyn til 
stønadsnivået. Dette er meget tidkrevende. 
Rikstrygdeverket opplyser at det ville vært 
en administrativ forenkling dersom en i stedet 
kunne ha faste satser. Faste satser er også 
hensiktsmessig av hensyn til forutberegnelig
heten, bl.a. når det gjelder samordning med 
ytelser fra Statens Lånekasse. 
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KAPITTEL 16 

Stønad ved gravferd 

OVERSIKT 
' Historikk, 

Bestemmelser om gravferdshjelp står i dag 
i folketrygdloven kapittel 9. Forløperne til 
disse bestemmelsene var å finne i syketrygd
loven, loven om enkje- og morstrygd, alders
trygdloven, uføretrygdloven og loven om for
sørgertrygd for barn. 

Etter syketrygdloven § 31 punkt 14 hadde 
den som var trygdet som medlem eller fami
liemedlem rett til gravferdshjelp på 300 kro
ner (19.66-kroner). Videre hadde syketrygdlo
ven særlige bestemmelser om gravferdshjelp 
til dem som var trygdet under utenlandsopp
hold. Etter syketrygdloven var det altså den 
avdøde som var stønadsberettiget. Etter loven 
om enkje- og morstrygd § 7 hadde en enke 
rett på 1 500 kroner (1966-kroner) i engangs
stønad ved mannens død. Lovene om alders
trygd, uføretrygd og enkje- og morstrygd 
hadde alle bestemmelser om at når pensjonis-

. ten døde, skulle pensjonen (såvel enslig pen
sjonen som ekteparpensjonen) løpe ut måne
den etter den måneden dødsfallet fant sted. 
Loven om forsørgertrygd for barn hadde også 
bestemmelser om at ytelsen skulle løpe ut 
måneden etter den måned dødsfallet fant sted. 

I forbindelse med innføringen av folke
trygdloven ble det i Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 
gitt uttrykk for at de tidligere ytelsene ved 
dødsfall burde ses under ett. En pekte på at 
engangsstønaden til enker, gravferdshjelpen 
og den ekstra månedspensjonen alle dekket 
noenlunde det samme behovet. Det ble derfor 
foreslått at de forskjellige stønadsformene 
skulle slås sammen til en stønadsform. 

Bestemmelsen om engangsstønad ble tatt 
inn i folketrygdloven § 9-1. Personkretsen for 
stønaden var trygdede personer som var bo
satt i Norge. Bestemmelsene i syketrygdloven 
om gravferdshjelp til den som var trygdet 
under utenlandsopphold, ble fortsatt beholdt 
i syketrygdloven. Engangsstønaden ble ytt 
etter to satser. For enslige utgjorde den 15 
prosent av grunnbeløpet (810 kroner i 1967). 
Dersom den avdøde etterlot seg ektefelle eller 
hadde foreldremyndigheten over barn, ble det 
ytt engangsstønad med 40 prosent av grunn
beløpet (2 160 kroner i 1967). Det var et vilkår 
at de etterlatte var bosatt i Norge. 

I 1969 ble satsene øket til henholdsvis 20 
prosent og 45 prosent av grunnbeløpet. 

Fra 1971 ble bestemmelsene i syketrygdlo
ven tatt inn i folketrygdloven. Da ble bestem
melsen i syketrygdloven om gravferdshjelp til 
personer som var trygdet under utenlands
opphold tatt inn i folketrygdloven § 9-1 i et 
nytt andre ledd. Også denne ytelsen ble be
nevnt engangsstønad. 

Ved lov 14. juni 1974 nr, 45 ble det foretatt 
en formell splittelse av ytelsene i forbindelse 
med dødsfall og gravferd til en gravferdshjelp 
og en engangsstønad ved dødsfall. Bakgrun
nen for denne lovendringen var at det var blitt 
rettet kritikk mot ordningen med utvidet en
gangsstønad i de tilfellene den avdøde etterlot 
seg ektefelle eller barn. Lovens § 9-1 ble der
for endret slik at den bare kom til å omfatte 
gravferdshjelpen. Denne utgjorde 20 prosent 
av grunnbeløpet, og skulle dekke utgifter i 
forbindelse med begravelsen. Det ble så ved
tatt en ny § 9-2 om engangsstønad ved døds
fall. Denne stønaden skulle bare ytes dersom 
den avdøde etterlot seg ektefelle eller barn . 
som vedkommende hadde hatt foreldremyn
digheten over. Engangsstønaden ble satt til 
25 prosent av grunnbeløpet. Det ble under
streket i,lovforarbeidene at denne oppsplittin
gen av ytelsene ved dødsfall ikke innebar 
noen reell endring for de trygdede. 

Bestemmelsen i folketrygdloven § 9-2 ble 
opphevet ved lov 9. desember 1977 nr. 88. I 
forarbeidene til denne lovendringen ble det 
pekt på at det gjennom årene hadde vært ret
tet sterk kritikk mot bestemmelsene om stø
nad ved dødsfall etter folketrygdloven kapit
tel 9. Det ble gitt uttrykk for at ordningen 
med økte ytelser når den avdøde etterlot seg 
ektefelle og barn, virket urimelig i forhold til 
de tilfellene hvor enslige hadde felleshushold 
(samboere) og den ene døde. Det ble pekt på 
at det reelle behovet for stønad ved dødsfall 
var det samme ved alle dødsfall. Det ble vi
dere uttalt at de mest presserende stønadsbe
hovene ved dødsfall dekkes opp gjennom 
ytelsene til de etterlatte etter folketrygdloven 
kapittel 10. Samtidig som ordningen med en
gangsstønad ble opphevet, ble satsen for grav
ferdshjelpen etter § 9-1 hevet til 25 prosent 
av grunnbeløpet. 

Ved lov 21. desember 1979 nr. 82 ble det 
vedtatt en ny bestemmelse som ble tatt inn i 
en ny § 9-2 om dekning av utgifter til båre
transport ved dødsfall. Før denne lovendrin-
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gen ble det ytt bidrag til dekning av båretrans
portutgifter i medhold av folketrygdloven § 
2-13 om bidrag. Det var et vilkår at utgiftene 
oversteg det man med rimelighet kunne anta 
ble dekket innenfor rammen av gravferdshjel
pen. Bidraget etter § 2-13 ble satt til de fak
tiske og nødvendige utgiftene som oversteg 
20 prosent av gravferdshjelpen. 

Ved lov 30. april 1981 nr.12 ble satsen for 
gravferdshjelpen løsrevet fra folketrygdens 
grunnbeløp. Den fastsettes nå av Stortinget til 
et bestemt kronebeløp. For tiden utgjør støna
den 4 000 kroner. Den har ikke vært endret 
siden 1. januar 1982. 

Bestemmelsene om gravferdshjelp etter fol
ketrygdloven kapittel 9 har til formål å dekke 
bestemte utgifter i forbindelse med dødsfall 
og gravferd. Den gjeldende lov er inndelt i to 
paragrafer. Lovens § 9-1 gjelder gravferds
hjelp -når en trygdet dør samt stønad når en 
kvinne nedkommer med et dødfødt barn. 
Dessuten har paragrafen hjemmel til å fast
sette særbestemmelser når den avdøde var 
trygdet i utlandet med rett til utvidet medi
sinsk stønad etter lovens § 2-8. 

Lovens § 9-2 handler om utgifter til trans
port av båre når den trygdede dør her i lan
det, på Svalbard, på Jan Mayen eller i norske 
biland. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har_ vurdert om stønadene ved 

gravferd fortsatt skal beholdes i folketrygdlo
ven. Den normerte satsen på 4 000 kroner for 
gravferdshjelpen har stått uendret siden 1. ja
nuar 1982. Denne stønaden har derfor fått en 
gradvis redusert '\)etydning. Hvis dette fortset
ter vil stønaden i realiteten bli avskaffet. 

Utvalget har likevel gått inn for å beholde 
stønadsordningen ved gravferd. Gravferdsstø
naden på 4 000 kroner gir fortsatt et visst øko
nomisk tilskott til begravelsen m.v. Dessuten 
er stønaden til båretransport av økonomisk 
betydning i de tilfellene båren må transporte
res over lengre avstander innenfor Norge. 

Den gjeldende lov b:r;uker begrepet grav
ferdshjelp. Dette uttrykket kan lett lede tan
ken mot at det er tale om en naturalstønad. 
Utvalget har i stedet brukt betegnelsen grav
ferdsstønad som er i samsvar med den be
grepsbruken som ellers er anvendt når det 
gjelder stønader som skal dekke bestemte ut-

-gifter. Vi viser til utkastets kapittel 14 om stø
nad ved attføring m.v. og kapittel 15 om ned
komststønad, stønad til barnetilsyn og utdan
ningsstønad. 

Utvalget har foreslått to materielle endrin
ger i forhold til gjeldende rett: 

For det første vil utvalget begrense stønads
retten_ etter dette kapitlet til tilfeller hvor en 

person selv var medlem i trygden ved dødsfal
let. Dette er i samsvar med det prinsippet ut
valget har fulgt ellers i lovutkastet. Forsørget 
ektefelle og barn som ikke er medlemmer, 
skal således etter forslaget ikke lenger ha rett 
til stønad ved gravferd. Men bestemmelsene 
om hvem som er medlemmer i trygden er 
utvidet, se utkastets kapittel 2. Endringene 
blir derfor ikke vesentlige. 

For det andre foreslår utvalget at særbe
stemmelsene om gravferdshjelp i utlandet til 
personer som er trygdet med rett til utvidet 
medisinsk stønad etter den gjeldende lovs § 
2-8 i hovedsak oppheves. Utvalget har fore
slått at departementet likevel kan gi forskrif
ter om utvidet gravferdsstønad til spesielle 
grupper. 

Utvalget har diskutert om det er hensikts
messig å ha et eget kapittel om stønader ved 
gravferd, siden dette kapitlet vil inneholde 
svært få paragrafer. Alternativt kunne be
stemmelsene tas inn i utkastets kapittel 13 om 
stønad ved helsetjenester, eller i utkastets ka
pittel 15 som handler om stønad ved ned
komst, barnetilsyn og utdanning. Utvalget 
mener imidlertid at bestemmelsene om stø
nad ved gravferd ikke naturlig passer sammen 
med de stønadene som er omtalt i de nevnte 
kapitlene. Vi er derfor kommet til at bestem
melsene om stønad ved gravferd fortsatt bør 
stå i et eget kapittel. 

Utkastets§ 16-1 Innledning 
Formålet med stønad etter dette kapitlet er 

å dekke utgifter til gravferd. 
Bestemmelser om 

- gravferdsstønad står i§ 16-2 
- stønad til båretransport ved dødsfall i 

Norge står i § 16-3 
- stønad ved dødsfall i utlandet står i § 16-4 
- stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade, 

står i § 16-5. 
\ 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og angir formålet med 

de stønadene som ytes i forbindelse med døds
fall og gravferd. 

Innledning 
Folketrygdloven kapittel 9 om gravferds

hjelp har i dag bestemmelser om stønader i 
forbindelse med dødsfall og gravferd. Det 
dreier seg om to stønadsordninger. Gravferds
hjelp etter§ 9-1 ytes når en person dør og stø
nad etter § 9-2 ytes til dekning av utgifter til 
båretransport. Den sistnevnte stønaden har i 
dag ikke en særskilt betegnelse. 

Stønadene etter folketrygdloven kapittel 9 
er engangsstønader som ytes når en person 
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dør. De skal dekke bestemte utgifter som pålø
per i forbindelse med en begravelse. 

Gravferdshjelp etter folketrygdloven § 9-1 
skal dekke utgifter til kiste, transport, gravset
ting o.l. 

Hovedregelen er at det ytes normert grav
ferdshjelp etter lovens § 9-1 første ledd. 
Denne stønaden fastsettes av Stortinget og 
utgjør i dag 4 000 kroner. Dette beløpet har 

' stått uendret siden 1. januar 1982. 
Gravferdshjelp ytes etter satser og regler 

fastsatt av departementet, når det gjelder stø
nad til personer som er trygdet med rett til 

· såkalt utvidet medisinsk stønad under uten-
landsopphold, jf. folketrygdloven § 2-8. Denne 
særskilte gravferdshjelpen ytes bare dersom 
vedkommende dør i utlandet. Vi viser til lo
vens § 9-1 andre ledd. 

Gravferdshjelpen skal ytes med et beløp 
som dekker de nødvendige utgiftene dersom 
det er et dødfødt barn som begraves. Vi viser 
til lovens § 9-1 tredje ledd. 

Stønad til båretransport etter folketrygdlo
ven § 9-2 skal dekke utgifter til transport av 
båre dersom utgiftene overstiger 20 prosent 
av den normerte gravferdshjelpen. 

Utvalgets forslag 
Vi har foreslått betegnelsene «gravferdsstø

nad» og «stønad til båretransport.» Det er hen
siktsmessig at hver enkelt stønad har sin egen 
betegnelse. Betegnelsen · «gravferdshjelp» i 
den gjeldende lov er foreslått erstattet med 
«gravferdsstønad.» Stønaden etter. den gjeld
ende lov § 9-2 har fått betegnelsen «stønad til 
båretransport» i utkastet her. Da begge ytel
sene er kontantytelser, mener utvalget det er 
mest korrekt å bruke benevnelsen «stønad.» 

Utkastets første ledd angir kort formålet 
med stønadene etter dette kapitlet. 

Utkastets andre ledd har en innholdsforteg
nelse over bestemmelsene i kapitlet her. Ka
pitlet om stønader ved gravferd er kort og 
oversiktlig sammenlignet med mange av de 
andre kapitlene i lovutkastet. Utvalget har li
kevel funnet det hensiktsmessig å bygge ka
pitlet opp på samme måte som de øvrige ka
pitlene. Vi har delt kapitlet i fem paragrafer. 
Utvalget har delt stønadsbestemmelsene inn 
i fire paragrafer. Den første gjeldei: ordinær 
gravferdsstønad og stønad til kvinner som 
nedkommer med et dødfødt barn. Den andre 
bestemmelsen gjelder stønad til båretransport 
ved dødsfall i Norge. I den tredje paragrafen 
har utvalget tatt inn en hjemmel for departe
mentet til å fastsette forskrifter om utvidet 
gravferdsstønad for spesielle grupper ved 
dødsfall i utlandet. Til slutt i utkastet er det 
tatt inn en egen bestemmelse om dødsfall som 
~kyldes yrkesskade. 

Utkastets § 16-2 Gravferdsstønad 
Gravferdsstønad ytes når et medlem i tryg

den dør. Stortinget fastsetter stønadens stør
relse. 

Når et medlem nedkommer med et dødfødt 
barn, ytes det stønad til dekning av nødven
dige utgifter til gravlegging av barnet. Støna
den kan likevel ikke overstige det beløpet Stor
tinget har fastsatt etter første ledd. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til den gjeldende lovs 

§ 9°1 første og tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 9-1 har følgende ordlyd: 

«Når en trygdet dør, ytes gravferdshjelp et
ter en sats som fastsettes av Stortinget. Det 
samme gjelder forsørget ektefelle og barn 
under rn år som oppholder seg i riket, selv 
om de ikke selv er trygdet. 

For den som har rett til stønad etter bestem
melsene i § 2-8 og som dør under opphold 
utenfor riket, ytes gravferdshjelp etter regler 
og satser som fastsettes av departementet, dog 
ikke med lavere beløp enn fastsatt etter første 
ledd. 

Når kvinne som selv er trygdet eller som 
kommer inn under bestemmelsen i første ledd 
annet punktum nedkommer med dødfødt 
barn, dekkes nødvendige utgifter til gravleg
ging av barnet, men ikke med høyere beløp 
enn den sats som er fastsatt av Stortinget, jfr. 
første ledd.» 

Etter hovedregelen er- det et vilkår for rett 
til gravferdsstønad at den avdøde var trygdet. 
Folketrygdloven kapittel 1 har bestemmelser 
om hvem som er trygdet. Den som er trygdet 
har i utgangspunktet rett til hele folketrygdlo
vens stønadsprogram. Det gjelder først og 
fremst enhver som er bosatt eller arbeider her 
i landet, og norske statsborgere som arbeider 
for norske interesser i utlandet eller studerer 
i utlandet. 

I tillegg til ovennevnte personer har de som 
er trygdet etter lovens § 1-2 nr. 2 rett til stø
nad begrenset til kapittel 9 (gravferdshjelp) 
og kapittel 11 (yrkesskade). Dette gjelder 
utenlandske statsborgere som er bosatt i ut
landet, og som er ansatt på et norsk skip i 
utenriksfart, arbeider på et norsk fiskefartøy, 
i norsk fangstekspedisjon eller er flyvende 
personell eller stasjonsbetjening i et norsk si
vilt luftfartsselskap. 

Selv om .den avdøde ikke var trygdet, kan 
det likevel ytes gravferdshjelp dersom ved
kommende var forsørget ektefelle eller barn 
under 18 år til en trygdet og dødsfallet skjedde 
i Norge. Vi viser til lovens § 9-1 første ledd 
andre punktum. 

Gravferdshjelp etter lovens § 9-1 første ledd 
ytes etter en normert sats som fastsettes av 
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Stortinget. Stønaden er som nevnt tidligere 
på 4 000 kroner. 

Når en kvinne som selv er trygdet, nedkom
mer med et dødfødt barn, dekkes nødvendige 
utgifter til gravlegging av barnet. Det samme 
gjelder selv om kvinnen ikke er trygdet, der0 

som hun er forsørget ektefelle eller er forsør
get som barn under 18 år, og kvinnen opphol
der seg i Norge. I disse tilfellene dekkes de 
faktiske nødvendige utgifter, men ikke utover 
den normerte sats. på 4 000 kroner. 

Det er etter gjeldende rett ikke noe krav om 
forutgående trygdetid for å få stønad etter lo
vens kapittel 9. Det er heller ikke noe krav 
om opphold i Norge for den som er trygdet. 
For forsørget ektefelle og barn som ikke selv 
er trygdet, er det likevel krav om opphold her 
i landet. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 

lovs§ 9-1 første ledd. Utvalget foreslår en liten 
materiell endring, idet retten til gravferdsstø
nad begrenses til personer som selv var med
lemmer i trygden da dødsfallet fant sted. 
Dette er i samsvar med det prinsippet som 
utvalget har fulgt ellers i utkastet. Utvalget 
har foreslått bestemmelser om at de aktuelle 
ektefeller og barn kan bli selvstendige med
lemmer i trygden. Vi viser til utkastets kapit
tel 2 der det blant annet er foreslått at alle som 
oppholder seg i Norge og som ikke er pliktig 
medlem, kan bli tatt opp som frivillig med
lem. Denne bestemmelsen vil således få an
vendelse på ektefeller og barn som skal opp
holde seg i landet i kortere tid enn ett år. Vi 
viser til utkastets § 2-6. I utkastets § 2-9 har 
utvalget videre foreslått at ektefelle og barn 
til pliktig medlem i utlandet skal bli selvsten
dig medlem i trygden. Likeledes er det i ut
kastets § 2-10 foreslått atektefelle og barn til 
et frivillig medlem i utlandet også kan bli tatt 
opp i trygden med samme trygdedekning som 
forsørgeren. 

De personer som etter utvalgets forslag ikke 
lenger vil få rett til gravferdsstønad er forsør
get ektefelle og barn som skal oppholde seg 
her i landet i kortere tid enn ett år, og som 
ikke søker frivillig .opptak i trygden. Det kan 
for eksempel gjelde familiemedlemmer til ar
beidstakere som bare skal være her i kort tid, 
eller ektefelle og barn til fremmedarbeidere 
når de er her på kortere besøk. Skal opphol
det vare utover .ett år, blir vedkommende ek
tefelle og barn selv pliktig medlem i trygden 
allerede ved innreisen. Utvalget antar at det 
etter forslaget vil være svært få personer som 
faller utenfor folketrygdordningen. De fleste 
som er her i landet såvidt kort tid at de ikke 
selv blir trygdet, vil sannsynligvis være dek-

ket av utenlandsk trygdeordning. Behovet for 
særregelen om gravferdsstønad til ektefeller 
og barn som ikke selv er trygdet, er derfor 
marginalt. 

Ett unntak fra kravet om selvstendig med
lemskap gjelder for dødfødte barn, se neden
for. 

Retten til gravferdsstønad inntrer når med
lemmet dør, og det må etter gjeldende praksis 
legges fram visse bevis for at en person er 
død. Vanligvis blir det lagt fram dødsattest fra 
lege. Dødsmelding fra folkeregistret anses 
også som tilstrekkelig. Skifterettens kjennelse 
om at en forsvunnet person anses å være død 
utløser også retten til stønad. Det samme gjel
der dersom det er avsagt dødsformodnings
dom. Vi viser til Rikstrygdeverkets rundskriv 
Kom./Sak. 09-00 av 29. desember 1979. Det 
er ikke noe vilkår for rett til gravferdshjelp 
etter gjeldende rett at gravleggingen har fun
net sted. 

Av utkastets første ledd andre punktum går 
det fram at stønadens størrelse fastsettes av 
Stortinget. Stønad etter utkastets første ledd 
ytes uavhengig av de faktiske utgifter i forbin
delse med dødsfallet. 

Normalt utbetales stønaden etter de satsene 
som gjaldt på dødsfalltidspunktet. I enkelte 
tilfeller kan satsen på et senere tidspunkt leg
ges til grunn. Dette gjelder for eksempel når 
en person forsvinner, og senere blir funnet 
død. I disse tilfellene anvendes stønadssatsen 
på det tidspunkt kravet tidligst kan legitime
res. 

Utkastets andre ledd svarer til den gjeld
ende lovs§ 9-1 tredje ledd. Også her har utval
get knyttet retten til stønad til medlemskap i 
trygden. Vi viser til merknadene til utkastets 
første ledd for så vidt gjelder kravet om med
lemskap. 

Når en kvinne nedkommer med et dødfødt 
barn, dekker trygden utgiftene til gravlegging 
av barnet. Det er ikke noe vilkår om at svan
gerskapet må ha vart en viss minstetid for å 
få dekket utgiftene til gravlegging. I praksis 
dekkes utgiftene når foreldrene ønsker grav
legging. Det er bare de faktiske og nødvendige 
utgifter som dekkes. Ifølge Rikstrygdeverkets 
rundskriv skal for eksempel utgifter til kiste 1 

og gravmonument, blomster fra foreldre og 
dødsannonse i en avis anses som nødvendige 
utgifter. Stønad etter denne bestemmelsen 
kan likevel ikke overstige det beløpet Stortin-
get har fastsatt, se utkastets første ledd. · 

utkastets § 16-3 Stønad til båretransport 
Stønad til dekning av nødvendige utgifter 

til båretransport ytes etter denne paragrafen 
når et medlem dør i Norge. 
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Det ytes bare stønad for transport i Norge 
tiL en gravplass ved den avdødes bosted. 

Stønaden skal dekke de nødvendige utgif
tene med et fradrag på 20 prosent av grav
ferdsstønaden etter § 16-2 første ledd. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til båretransport 

' er i dag å finne i folketrygdloven § 9-2. 

Gjeldende rett 
Paragraf 9-2 har følgende ordlyd: 

«For trygdet som dør i riket eller norsk bi
land, godtgjøres nødvendige utgifter til trans
port av båre i den utstrekning utgiftene over
stiger 20 pst. av gravferdshjelpen etter § 9-1 
første ledd. Dette gjelder bare ved transport 
innen riket og bilandenebog ved fastsettingen 
av godtgjørelsen tas det are hensyn til utgif
ter inntil det beløp transport til avdødes bo
sted ville koste.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men personkretsen er begrenset til medlem
mer som dør i Norge. Det er dessuten foretatt 
en del språklige endringer av lovteksten. 

Utkastets første ledd handler om person
kretsen for rett til stønad til båretransport. 
Slik stønad ytes i dag til trygdede som dør «i 
riket eller norsk biland». Med riket forstås 
selve Norges territorium, Svalbard samt Jan 
Mayen. Norske biland er Bouvetøya, Peters 
l 's øy og Dronning Mauds land. 

Utvalget har av forenklingshensyn foreslått 
at stønad til båretransport skal være forbe
holdt medlemmer som dør i Norge. Med 
Norge menes altså fastlands-Norge samt Sval
bard og Jan Mayen. Forslaget medfører en li
ten materiell endring idet vi har utelatt bilan
dene. Det er svært få personer som oppholder 
seg i de norske biland. Det dreier seg i hoved
sak om personer som deltar i fangstekspedi
sjoner. Disse er omfattet av særbestemmel-

, sene om stønad ved yrkesskade under hele 
oppholdet i bilandene. Vi viser til folketrygd
loven § 11-1 nr. 1 bokstav a siste ledd. Etter 
særbestemmelsene om stønad ved yrkesskade 
dekkes alle utgifter til hjemsendelse. Utvalget . 
viser til folketrygdloven 2-7 andre ledd. For 
det lite praktiske tilfellet at et medlem som 
ikke er omfattet av særbestemmelsene skulle 
dø i et norsk biland, bør stønad kunne tilstås 
ut fra rimelighetshensyn. Vi viser dessuten til 
utkastets § 16-4 som gir departementet full
makt til å gi forskrifter om dekning av utgifter 
ved dødsfall utenfor Norge. Etter dette vil ut
valgets forslag ikke medføre vesentlig endring 
i den faktiske situasjon. 

Det er videre presisert i utkastets første ledd 
at det bare er nødvendige utgifter til båre-

transport som skal dekkes. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

I utkastets andre ledd sies det at stønad 
bare ytes for transport innen Norge. Etter 
gjeldende praksis ytes det stønad ved trans
port innen riket med biland. Det vil si trans
port innen de e:nkelte deler av fastlandet, in
nen Svalbard og Jan Mayen og innen de en
kelte biland. Dessuten ytes det stønad ved 
transport av båre mellom deler av landet og 
mellom bilandene og fastlands-Norge. 

Da utvalgets forslag er begrenset til trans
port innen landet, innebærer det at det skal 
ytes stønad til båretransport her i landet, på 
Svalbard og Jan Mayen, samt transport mel
lom disse områder. Vi vil peke på at begrepet 
riket i den gjeldende lovs kapittel 9 brukes i 
en utvidende betydning i forhold til omfangs
kapitlet. I dette kapitlet brukes begrepet riket 
bare om fastlands-Norge. Det er gitt særskilte 
omfangsbestemmelser om medlemskap under 
opphold på Svalbard og Jan Mayen. 

Utvalget har videre presisert i utkastets 
andre ledd at stønad til båretransport skal 
dekke utgifter til transport til gravplass ved 
avdødes bosted. I den gjeldende lov står det 
at det bare skal tas hensyn til utgifter inntil 
det beløp transport til avdødes bosted ville 
koste. Ifølge Rikstrygdeverkets praksis anses 
avdødes bosted som det sted i bostedskommu
nen (den kommunen der avdøde var folkere
gisterført) der avdøde blir - eller kunne ha 
blitt - gravlagt. Vi viser til Rikstrygdeverkets 
rundskriv Kom.sak. 09-00 av 29. desember 
1979. Dersom avdøde blir kremert eller grav
lagt utenfor bostedskommunen, ytes det like
vel stønad som om vedkommende var blitt 
gravlagt i bostedskommunen. 

Utkastets tredje ledd gjelder stønadsnivået. 
Det skal utgjøre differansen mellom de nød
vendige utgifter og 20 prosent av gravferdsstø
naden. Forslaget svarer til gjeldende rett. Bak
grunnen for denne bestemmelsen er at utgif
ter til båretransport skal anses å være dekket 
av gravferdshjelpen så langt utgiftene ligger 
på et rimelig nivå. Dersom båren må transpor
teres over lengre avstander, vil imidlertid ut
giftene ofte overstige 20 prosent av gravferds
hjelpen. Det er i disse tilfellene det er aktuelt 
med stønad til båretransport. 

utkastets § 16-4 Stønad ved dødsfall i utlan
det 

Departementet kan gi forskrifter om dek
ning av utgifter ved dødsfall utenfor Norge. 

Merknader 
Bestemmelser om gravferdshjelp ved døds

fall utenfor landet står i folketrygdloven§ 9-1 
andre ledd samt i forskrifter fastsatt av Sosial
departementet den 17. desember 1970. 
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Gjeidende rett 
Lovens § 9-1 andre ledd lyder: 

«For den som har rett til stønad etter be
stemmelsene ·i § 2-8 og som dør under opp
hold utenfor riket, ytes gravferdshjelp etter 
regler og satser som fastsettes av departemen
tet, dog ikke med lavere beløp enn fastsatt 
etter første ledd.» 

Sosialdepartementet har fastsatt forskrifter 
med hjemmel i denne bestemmelsen den 17. 
desember 1970. 

Ovennevnte bestemmelse omfatter bare 
trygdede som har rett til såkalt utvidet medi
sinsk stønad etter folketrygdloven § 2-8. 
Andre personer som dør utenfor Norge får 
bare den ordinære gravferdshjelp etter § 9-1 
første ledd. Lovens § 2-8 gjelder først og 
fremst trygdede som tjenestegjør i utlandet, 
for eksempel som ansatte på norske skip i 
utenriksfart, statens lønte tjenestemenn, flyv
ende personell eller stasjonsbetjening i norsk 
sivilt luftfartsselskap, personell i Forsvarets 
tjeneste, utsending fra Departementet for ut
viklingshjelp og ansatte ombord på skip som 
er bare-boat befraktet av norsk reder. Bestem
melsen gjelder også forsørget ektefelle og 
barn til sjøfolk, utenrikstjenestemenn m.v. 

I merknadene til utkastets § 13-26 om stø- . 
nad til helsetjenester i utlandet har utvalget 
gitt en fullstendig oversikt over hvilke perso
ner som omfattes av den gjeldende lovs § 2-8. 

Folketrygdloven§ 1-2 nr. 2 har også bestem
melser om gravferdshjelp og stønad ved yr
kesskade for utenlandsk statsborger som er 
bosatt i utlandet og ansatt på norsk skip i uten
riksfart, arbeider på norsk fiskerfartøy, deltar 
i norsk fangstekspedisjon eller arbeider som 
flyvende personell eller stasjonsbetjening i 
norsk sivilt luftfartsselskap. Siden disse perso
nene bare er omfattet av lovens kapittel 9 og 
11 og ikke av kapittel 2, gjelder særbestem
melsene om gravferdshjelp i utlandet ikke for 
dem. Den aktuelle ytelse fra folketrygden vil 
da bare være gravferdsstønad etter lovens § 
9-1 første ledd. Men hvis dødsfallet skyldes 
en yrkesskade, vil utgiftene til hjemsendelse 
bli dekket etter lovens § 2-7. 

Forskriftene til folketrygdloven § 9-1 har 
nærmere bestemmelser om gravferdsstønad 
til de personer som er omfattet av lovens § 
2-8. Dersom dødsfallet skjer i utlandet og 
gravferden finner sted der, ytes det full godt
gjørelse for nødvendige gravferdsutgifter. Stø
naden skal likevel minst svare til gravferds
hjelpen som fastsettes av Stortinget i medhold 
av lovens § 9-1 første ledd. 

Hvis gravferden finner sted her i landet, 
ytes det full godtgjørelse for nødvendige utgif
ter som påløper utenfor riket som følge av 

dødsfallet. I tillegg ytes gravferdshjelp etter 
lovens§ 9-1 første ledd. Utgiftene til transport 
av båre fra utlandet til det sted i Norge der 
avdøde skal gravlegges, dekkes i den utstrek
ning utgiftene overstiger 20 prosent av grav
ferdsstønaden. Dersom dødsfallet skjer om
bord i skip og gravlegging finner sted i sjøen, 
ytes gravferdsstønad etter det normerte beløp 
som fastsettes av Stortinget. 

Når en arbeidstaker dør i utlandet, sørger 
som regel arbeidsgiveren for transport av båre 
og gravsetting. Forskriftenes § 4 har derfor en 
bestemmelse om direkte oppgjør fra trygden 
til arbeidsgiver i de tilfellene arbeidsgiveren 
har dekket gravferdsutgiftene. 

Gravferdshjelp til personer som dør i utlan
det og som er dekket etter lovens § 2-8 er mer 
omfattende enn vanlig. En person som dør i 
utlandet og som ikke omfattes av personkret
sen i lovens § 2-8, for eksempel turister, vil 
bare få den ordinære gravferdshjelp på 4 000 
kroner. Utgifter som påløper i utlandet samt 
utgifter til båretransport fra utlandet til Norge, 
dekkes i alminnelighet ikke. I visse tilfeller 
kan det ytes bidrag til båretransport i med
hold av lovens § 2sl3. Det gjelder i hovedsak 
ved dødsfall som inntreffer i de nordiske land 
og i Storbritannia og Nord-Irland. Utgifter til 
hjemsendelse av båre fra andre land dekkes 
som hovedregel ikke i medhold av lovens § 
2-13. 

Utvaigets forsiag 
Utvalget har foreslått å oppheve særbestem

melser om utvidet medisinsk stønad i utlan
det. Vi viser til utkastets § 13-26. Forslaget er 
blant annet begrunnet ut fra forenklingshen
syn og hensynet til likebehandling av med
lemmer som oppholder seg i Norge og i utlan
det. Utvalget kan ikke finne noen saklig be
grunnelse for at folketrygden skal ha gunsti
gere stønadsordninger til medlemmer som 
befinner seg i utlandet enn til medlemmer her 
i landet. De fleste personer som er trygdet 
med rett til utvidet medisinsk stønad i utlan
det er i et arbeidstakerforhold. Etter utvalgets 
syn ville det derfor være mest nærliggende 
at arbeidsgiveren dekket de utgiftene som 
overstiger folketrygdens alminnelige stønads
nivå ved medisinsk behandling og dødsfall i 
utlandet. Etter lov 30. mai 1975 nr. 18 om sjø
menn har rederiet en lovbestemt plikt til å 
dekke visse utgifter ved en sjømanns sykdom 
og død. Tilsvarende prinsipp bør også gjelde 
når staten eller et privat selskap er arbeidsgi
ver. Ellers kan privat forsikring være et natur
lig supplement til folketrygdens ytelser i disse 
tilfellene. Vi viser til nærmere omtale i merk
nadene til utkastets § 13-26. 

En naturlig konsekvens av forslaget om å 
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oppheve bestemmelsene om utvidet refusjon 
ved medisinsk behandling i utkastets kapittel 
13, er at den utvidede gravferdsstønaden i ut
landet også oppheves. Utvalget mener at det 
i disse tilfellene også er mest naturlig at ar
beidsgiver eller privat forsikring som hoved
regel dekker merutgiftene i forbindelse med 
dødsfall i utlandet og båretransport hjem til 
Norge. 

Sjømannsloven§§ 30 og 31 har bestemmel
ser om rederiets plikter overfor en sjømann 
som dør mens han eller hun er i tjeneste om
bord eller mens vedkommende har rett til 
sykepleie eller er på reise for rederiets reg
ning. Innenfor denne tidsrammen har skipsfø
reren plikt til å underrette pårørende om 
dødsfall og sørge for hjemsendelse av båren. 
Videre har rederiet plikt til å dekke alle nød
vendige utgifter ved begravelse eller krema
sjon og nedsetting av urnen eller hjemsen
delse av båren. Hvis sjømannen dør mens han 
avspaserer ferie og fritid i land, medfører det 
ingen plikter for rederiet etter denne loven. 

Staten betaler utgiftene ved gravferd hvis 
en sjømann dør mens han eller hun har rett 
til pleie eller er på reise for statens regning. 
Dette gjelder sjømenn som er bosatt i Norge 
og som lider av tuberkulose, sinnslidelser eller 
kjønnssykdommer. 

Etter sjømannsloven § 31 andre ledd har 
rederiet rett til refusjon fra staten eller folke
trygden for utgifter i forbindelse med en sjø
manns død. Det er i den forbindelse vist til 
lovens § 29. Denne bestemmelsen gjelder re
fusjon fra staten eller folketrygden av rederi
ets utgifter i forbindelse med en sjømanns 
sykdom og skade etter tjenestens opphør om 
bord. Sjømannslovens bestemmelser om 
dødsfall er altså subsidiære i forhold til statens 
og folketrygdens ytelser. Rederiets betalings
plikt etter § 31 kan således stort sett bare an
ses som en plikt til å forskottere utgiftene. 
Sjømannsloven § 29 er nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets § 13-26 om stønad 
til helsetjenster i utlandet. 

I utkastet til § 16-4 har utvalget foreslått en 
hjemmel for departementet til å fastsette for
skrifter om dekning av utgifter ved dødsfall 
som inntreffer utenfor Norge. Utvalget er inn
forstått med at det kan være enkelte personer 
som fortsatt bør ha særrettigheter under uten
landsopphold. Det tenkes her for eksempel 
på sjøfolk. Utvalget har brukt formuleringen 
«utenfor Norge». Dette er gjort for at paragra
fen skal kunne åpne for forskrifter som også 
regulerer forholdene i norske biland. I utkas
tets § 16-3 har utvalget begrenset stønaden til 
dødsfall «i Norge». Dette omfatter Svalbard 
og Jan Mayen, men ikke de norske biland. 
Selv om det er lite praktisk å tenke seg døds-

fall som ikke gir rett til stønad i bilandene, 
bør dødsfall der i hvert fall ikke stilles dårli
gere enn dødsfall i utlandet ellers. Vi viser for 
øvrig til merknadene til utkastets § 16-3. 

Utkastets § 16-5 Stønad ved dødsfall som 
skyldes yrkesskade 

Når et medlem dør som følge av en. skade 
eller sykdom som går inn under kapittel 17, 
dekkes utgiftene til båretransport til vedkom
mendes bosted, selv om bostedet ligger i et 
annet land. 

Stønaden skal dekke de nødvendige utgif
tene med et fradrag på 20 prosent av grav
ferdsstønaden etter § 16-2 første ledd. 

Merknader 
Bestemmelser om stønad til dekning av ut

gifter til båretransport ved dødsfall som er 
forårsaket av en yrkesskade, er i dag å finne i 
§ 1 første ledd bokstav d i «Forskrifter om 
godtgjørelse av visse påregnelige utgifter som 
er en direkte følge av yrkesskade.» Disse for
skriftene er fastsatt av Sosialdepartementet 
den 22. august 1983 med hjemmel i folke
trygdloven § 2-7 tredje ledd. 

Folketrygdloven kapittel 11 har bestemmel
ser om hva som skal forstås med begrepet 
yrkesskade. Det vises også til nærmere omtale 
i merknadene til utkastets kapittel 17 om yr
kesskade. 

Gjeldende· rett 
Lovens§ 2-7 gjelder i hovedsak rett til medi

sinsk stønad ved yrkesskade. Paragrafens 
andre ledd har en bestemmelse om rett til 
full godtgjørelse for utgifter til hjemsendelse. 
Denne bestemmelsen er bare myntet på lev
ende personer. Etter paragrafens tredje ledd 
kan andre påregnelige utgifter som er en di
rekte følge av yrkesskade, godtgjøres helt el
ler delvis, hvis særlige grunner taler for det. 
Vi viser til ovennevnte forskrifter, fastsatt den 
22. august 1983. Etter forskriftenes § 1 første 
ledd bokstav d kan utgifter som er en direkte 
følge av yrkesskade, godtgjøres helt eller del
vis, når de knytter seg til «transport av den 
døde i tilfelle hvor arbeidsulykken har forår
saket dødsfallet, i den utstrekning utgiftene 
overstiger 20 pst. av gravferdshjelpen etter 
lovens § 9-1, jf. § 9-2.» 

Utvalgets forslag 
Utkastet er en lovfesting av gjeldende rett. 

Utvalget finner det mest hensiktsmessig å 
flytte bestemmelsen om stønad til båretrans
port ved yrkesskade til det kapittel som gjel
der stønader ved dødsfall. 

Etter utkastets første ledd skal det ytes stø
nad til dekning av utgifter til båretransport til 
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vedkommendes bosted når et medlem dør 
som følge av en yrkesskade. Det er her vist 
til utkastets kapittel 17 som gir anvisning på 
hva som skal forstås med begrepet yrkesskade 
i folketrygdlovens forstand. Stønaden skal 
dekke utgifter til transport av båre til vedkom
mendes bosted, selv om bostedet ligger i et 
annet land. 

Det er ikke aktuelt med stønad etter denne 
paragrafen når dødsfallet skjer i Norge og når 
avdøde hadde bosted her. Det skal da ytes stø
nad til båretransport etter utkastets § 16-3. 
Stønad etter denne paragrafen skal bare ytes 

for transport innen. Norge. Dersom dødsfallet 
skjer her, men den yrkesskadde hadde bosted 
i utlandet, skal det ytes stønad etter utkastets 
§ 16-5 .. Det samme gjelder dersom dødsfallet 
skjer utenfor Norge. 

Utkastets andre ledd handler om stønadsni
vået. Stønaden skal utgjøre differansen mel
lom nødvendige transportutgifter og 20 pro
sent av gravferdsstønaden som er fastsatt av 
Stortinget. Vi viser i denne sammenheng til 
merknadene til utkastets§ 16-2 om gravferds
stønad. 
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KAPITTEL 17 

Vilkår for yrkesskadedekning 

'OVERSIKT 
Bestemmelsene om ytelser ved yrkesskade 

er i dag å finne i folketrygdloven kapittel 11 
om ytelser ved yrkesskade, samt i enkelte av 
de øvrige stønadskapitlene i loven. 

Historikk 
Den første lov om trygd ved yrkesskader 

var lov 23. juli 1894 om ulykkesforsikring for 
arbeidere i fabrikker m.v. Loven tok sikte på 
å sikre industriarbeiderne rimelig erstatning 
ved bedriftsulykker og samtidig frita arbeids
giverne for erstatningsansvar. 

Lovgivningen om trygd ved yrkesskader 
har senere gjennomgått en rekke endringer 
og revisjoner. Nye grupper trygdede er kom
met med, og selve ulykkesbegrepet har fått 
endret og utvidet innhold. 

Ved lov 12. desember 1958 ble dagjeldende 
lover om ulykkestrygd for industriarbeidere, 
sjømenn og fiskere samlet i en felles lov om 
yrkesskadetrygd. Samtidig ble nye store sam
funnsgrupper omfattet av trygden. Yrkesska
detrygden kom da til å omfatte alle arbeidsta
kere, også funksjonærer, manntallsførte fis- · 
kere, militærpersoner, skoleelever og visse 
andre spesielle grupper. Selvstendig nærings
drivende fikk adgang til å tegne frivillig trygd, 
også i de tilfeller de ikke hadde andre i sin 
tjeneste. Vi viser for øvrig til framstillingene 
av ulykkestrygdlovgivningen fram til 1971 i 
vedlegg A til NOU 1976:16 om yrkesbetingede 
helseskader og folketrygden og Asbjørn Kjøn
stad, Yrkesskadetrygden, Oslo 1979. 

Folketrygdloven fikk bestemmelser om 
ytelser ved yrkesskade i 1970 samtidig med 
at bestemmelsene i syketrygdloven og loven 
om arbeidsløysetrygd ble tatt inn i loven. Den 
tidligere yrkesskadetrygdloven ble imidlertid 
ikke opphevet, da den fortsatt skulle gjelde for 
skadetilfeller oppstått før 1. januar 1971, som 
var ikrafttredelsestidspunktet for bestemmel
sene i folketrygdloven kapittel 11. 

Gjeldende rett 
Kapittel 11 har bestemmelser om person

kretsen for yrkesskadedekningen og om 
hvilke skader og sykdommer som regnes som 
yrkesskade i folketrygdlovens forstand. Vi
dere inneholder kapitlet visse stønadsbestem
melser og beregningsbestemmelser som skal 

gjelde i yrkesskadetilfellene. Det tenkes her 
på særbestemmelsene om . ytelser etter folke
trygdloven kapittel 8 om uføreperson m.v. og 
kapittel 10 om ytelser til etterlatte. 

Dessuten inneholder folketrygdloven kapit
tel 11 bestemmelser om yrkesskadeerstatning, 
som er en ytelse som skal gi kompensasjon for 
skadefølger av medisinsk art etter en yrkes
skade. I folketrygdlovens øvrige kapitler fin
nes det videre en del bestemmelser som om
handler yrkesskader. Det gjelder følgende be
stemmelser: 
- § 1-2 nr. 2 om delvis trygd for utenlandske 

statsborgere ansatt på skip i utenriksfart, 
eller som arbeider på norsk fiskefartøy m.v. 

- § 2-7 om visse særbestemmelser om medi
sinsk stønad i yrkesskadetilfellene. 

- § 2-9 tredje ledd om refusjon av utgifter til 
sykehusbehandling i utlandet til personer 
som har stønad ·etter kapittel 11. 

- § 3-17 om sykepenger ved arbeidsuførhet 
som skyldes yrkesskade. 

- § p-6 bokstav b som er en samordningsbe
stemmelse vedrørende rett til attføringspen
ger og ytelser til etterlatte etter § 11-9 om 
stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade. 

- § 7-10 nr. 2 om rett til uttak av alderspensjon 
for person som mottar full uførepensjon be
regnet etter kapittel 11. 
Det er også gitt en del særbestemmelser om 

stønad ved yrkesskader i de forskjellige for
skriftene om medisinsk stønad, gitt i medhold 
av folketrygdloven kapittel 2. 

Da yrkesskadebestemmelsene ble tatt inn i 
folketrygdloven i 1970, ble det ikke foretatt 
noen prinsipiell vurdering av yrkesskade
trygdordningen. Det var først og fremst beho
vet for mer teknisk pregede endringer i stø
nadsprogrammet som ble vurdert. 

Ved kongelig resolusjon den 7. februar 1975 
ble det oppnevnt et utvalg «til å utrede visse 
spørsmål vedrørende ytelser fra folketrygden 
som følge av skade eller sykdom som har sam
menheng med den trygdedes engasjement i 
arbeidslivet». 

Som formann for dette utvalget ble opp
nevnt daværende underdirektør i Rikstrygde
verket, Bjørn Inge Walmann. Arbeidet resul
terte i utredningen NOU 1976:16 «Yrkesbetin
gede helseskader og folketrygden». I foredra
get som ble lagt til grunn for den kongelige 
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resolusjonen ble det blant annet pekt på at 
det var aktuelt å vurdere endringer i selve stø
nadsprogrammet, endringer av det yrkesska
debegrep som den gang lå til grunn for prak
sis, og endringer med hensyn til personkret
sen for yrkesskadedekningen. 

Kapittel 3 i nevnte utredning dreier seg om 
hvorvidt folketrygden bør gi bedre dekning 
ved yrkesbetingede helseskader enn ved hel
seskader ellers. Vi viser til side 15 fi utrednin
gen. 

Begrepet «yrkesbetingede helseskader» er 
videre enn yrkesskadebegrepet. Det sist
nevnte begrepet omfatter bare tilstander som 
etter gjeldende bestemmelser i folketrygdlo
ven skal «godkjennes som yrkesskade», mens 
en med «yrkesbetinget helseskade» mener 
enhver helseskade (inklusive sykdomstilstan
der) som kan føres tilbake til yrkesmessig 
engasjement. Walmann-utvalget sammenlig
ner her stønadstilbud og dekningsnivå fra yr
kesskadetrygdordningen og «normaltrygden», 
det vil si de alminnelige stønadsbestemmel
sene. Normaltrygden vil sjelden gi full kom
pensasjon for de økonomiske tap som skader 
av forskjellig art påfører den trygdede. Men 
9-et ble understreket at det også i yrkesskade
tilfellene vil kunne forekomme såkalte «taps
marginer», det vil si en differanse mellom full 
og faktisk kompensasjon. 

Utvalget drøfter rimeligheten av at de tryg
dede har bedre trygdedekning for helseskader 
i yrket enn i fritiden. Framveksten av yrkes
skadetrygdordningene skjedde under forhold 
hvor generelle trygdeordninger manglet eller 
var dårlig utviklet. Følgende argumenter blir 
i utredningen anført mot en ordning med 
bedre trygdedekning ved yrkesskader: 
- Det foreligger skaderisiko både i fritiden og 

i arbeidstiden. 
- Den sosiale trygghet som folketrygden gir 

må vurderes samlet. 
- De yrkesaktive må regne med selv å skulle 

tilhøre befolkningens yrkespassive del på 
sikt. 

- De fleste yrkespassive har selv vært yrkes
aktive. 

- Likhetsbetraktninger taler mot at trygden 
skal gi bedre dekning for helseskader fram
kalt av bestemte skadeårsaker. 

- Trygdens yrkesskadebegrep resulterer i for
skjellsbehandling av ulike kategorier helse
skader. 
Følgende argumenter blir anført for bedre 

trygdedekning ved yrkesskader: 
- Risikonivået er større i enkelte arbeidsmil

jøer enn i andre. 
- Når samfunnet ser seg tjent med at det på

går yrkesaktivitet som er forbundet med høy 
risiko for helseskader, må den som utsetter 

seg for risikoen kunne regne med at samfun
nets trygdesystem sørger for en bedre dek
ning av de økonomiske skadevirkninger. 
Utvalget konkluderer med at «den rent prin-

sipielle basis for en løsning hvoretter folke
trygden også ved framtidige yrkesbetingede 
helseskader gir bedre dekning enn ved andre 
helseskader - som rammer yrkesaktive i deres 
fritid eller som rammer andre enn yrkesaktive 
- er meget svak». 

Utvalget vurderte også innholdet av yrkes
skadebegrepet i folketrygdloven. Det pekte 
på at de begrensninger som knytter seg til 
trygdens yrkesskadebegrep innebærer av
grensning mot et stort antall helseskader (in
klusive sykdomstilstander) som i virkelighe
ten er yrkesbetingede i den forstand at de kan 
tilbakeføres til yrkesmessig engasjement. Ut
valget mente at det prinsipielt sett ikke fore
ligger noe grunnlag for å stille enkelte yrkes
betingede helseskader gunstigere med hensyn 
til trygdedekning enn andre yrkesbetingede 
helseskader. Dersom en ikke skulle gjennom
føre forslaget om en tilnærmet harmonisering 
mellom folketrygdens dekning i yrkesskade
tilfeller med normaltrygdens stønadsprogram, 
mente utvalget at · yrkesskadebegrepet burde 
utvides slik at færrest mulig yrkesbetingede 
helseskader falt utenfor. 

Et annet utvalg som også har vurdert yrkes
skadetrygdordningen er Trygdefinansierings
utvalget. Dette utvalget ble oppnevnt ved 
kongelig resolusjon den 25. november 1982. 
Utvalget skulle foreta en inngående analyse 
og vurdering av folketrygdens økonomi. Ut
valget avgav sin innstilling i mars 1984. Utred
ningen er trykt i NOU:1984:10 Trygdefinansie
ring. 

Trygdefinansieringsutvalget sier seg enig 
med Walmann-utvalget, i det det vanskelig 
kan se noe rent prinsipielt grunnlag for at fol
ketrygden skal gi spesielle trygdefordeler ved 
yrkesskader. Trygdefinansieringsutvalget pe
ker på at forutsetningen for å oppheve folke
trygdens yrkesskadeordninger må være at 
disse overføres til andre ordninger. Disse bør 
da, etter utvalgets mening, inngå som en del 
av en obligatorisk ansvarsforsikring for ar
beidsgivere. 

Opprinnelig gjaldt det i yrkesskadetrygd
lovgivningen et prinsipp om arbeidsgiverens 
ansvarsfrihet for yrkesskader. Arbeidsgiveren 
hadde bare erstatningsplikt dersom det var 
godtgjort ved straffedom at vedkommende 
hadde voldt skaden ved forsett eller grov 
uaktsomhet. Vi viser for eksempel til den tidli
gere bestemmelsen i yrkesskadetrygdloven § 
42 nr. 1. 

Ansvarsfriheten gjaldt både uaktsomhetsan
svaret, det såkalte husbondansvaret og andre 
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ansvarsgrunnlag, for eksempel det ulovfe
stede objektive bedriftsansvaret. Ansvarsfri
heten gjaldt ikke bare for arbeidsgiveren, men 
også hans arbeidstakere i overordnede stillin
ger. Unntaket fra ansvarsfrihetsprinsippet 
fikk ikke praktisk betydning. 
· I forbindelse med vedtakelsen av lov 13. 

juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning i visse 
forhold, ble vilkåret om at den forsettlige eller 

1 grovt uaktsomme skadeforvoldelse skulle 
være straffbar opphevet. 

Det gamle ansvarsfrihetsprinsippet ble helt 
opphevet ved lov 13. februar 1976 nr. 1. Dette 
innebærer at arbeidsgivere i dag er erstat
ningsansvarlige for skader som skyldes at de 
eller noen av deres ansatte har opptrådt uakt
somt. Videre vil yrkesskader i en viss utrek
ning kunne bli dekket av det ulovfestede 
objektive erstatningsansvaret. Til grunn for 
lovendringen lå utredningen fra det såkalte 
Helgesen-utvalget, NOU 1972:2. Om bakgrun
nen for de tidligere ansvarsfrihetsreglene og 
om begrunnelsen for reformen i 1976 vises til 
side 9 til 11 og side 23 til 30 i nevnte utredning. 

I sin høringsuttalelse om utredningen NOU 
1977:33 om endringer i erstatningslovgivnin
gen, foreslo Landsorganisasjonen i Norge å 
pålegge arbeidsgiverne et objektivt erstat
ningsansvar for alle arbeidsulykker og yrkes
sykdommer som de ansatte ble påført i sitt 
arbeid. Justisdepartementet svarte at slike 
lovbestemmelser ikke kunne innføres før 
spørsmålet hadde vært gjenstand for særskilt 
utredning. Vi viser til Ot.prp. nr. 60 for 
1980-81 side 7 til 8 hvor korrespondansen er 
tatt inn. 

Til dette spørsmålet er det kommet fram 
synspunkter som trekker i forskjellige retnin
ger. På den ene side er det anført at skader 
og sykdommer som arbeidstakerne påføres i 
sitt arbeid, bør betraktes som driftskostnader 
ved virksomheten og derfor dekkes av ar
beidsgiverne. På den andre siden er det anført 
at de som skades i sitt arbeid, på grunn av 
bestemmelsene om yrkesskadetrygd i folke
trygdloven kapittel 11, allerede i dag er en 
priviligert gruppe sammenholdt med de fleste 
andre grupper som skades eller blir syke. Si
tuasjonen er trolig en del endret etter innfø
ringen av den nye sykelønnsordningen. Etter 
at denne ordningen trådte i kraft antas spørs
målet om supplerende erstatninger i de fleste 
tilfeller bare å bli aktuelt ved skader og syk
dommer som medfører et langvarig fravær fra 
arbeid. 

V ed kongelig resolusjon den 11. september 
1981 ble det oppnevnt et utvalg som skulle 
vurdere arbeidstakernes erstatningsrettslige 
stilling ved arbeidsulykker og yrkessykdom
mer. Utvalget ble ledet av byrettsjustitiarius 

Hans Bentliksby og hadde ellers medlemmer 
som representerte Landsorganisasjonen i 
Norge og Norsk Arbeidsgiverforening, trygde
etaten og Norges Forsikringsforbund. 

På grunnlag av utvalgets forslag (NOU 
1988:6) ble det fremmet en proposisjon (Ot. 
prp. nr. 44 for 1988-89) til lov om erstatning 
og forsikring ved yrkesskader. Den nye loven 
er av 16. juni 1989 nr. 65. Arbeidsgiverne er 
pålagt plikt til å tegne forsikring, og arbeidsta
kere som blir skadet, får et rettskrav på erstat
ning direkte fra forsikringsselskapet. I Ot.prp. 
nr. 44 for 1988-89 side 54 uttales det følgende 
om bakgrunnen for lovforslaget: 

«Justisdepartementet er. enig med Y-utval
get i at tiden nå er inne til å g1 full erstatning 
for yrkesskade og yrkessykdom på objektivt 
grunnlag. Det er fire hovedhensyn som ligger 
til grunn for dette standpunktet. Arbeidsta
kerne bør for det første ut fra et grunnlegg
ende rettferdssynspunkt ikke selv bære føl
gene av arbeidsulykker og skadelig påvirk
ning i arbeidsforhold. De utsetter seg for en 
risiko som de bare i liten grad kan kontrollere 
selv, og bør da holdes skadesløse hvis risikoen 
gir seg utslag i skade. Ut fra de risikovurderin
ger som er vanlig i norsk og internasjonal er
statningsrett, er arbeidsgiverne normalt nær
mere til å bære risikoen for yrkesskader og 
yrkessykdommer enn arbeidstakerne. Videre 
legger Justisdepartementet vekt på at arbeids
giverne ved forsikringsordninger kan bære de 
økonomiske følgene av arbeidsulykker o 1 som 
en konstant og beskjeden produksjonsomkost
ning. For det tredje kan en objektivisering av 
dekningsgrunnlaget forebygge konflikter på 
arbeidsplassen. Ingen bedrift er på sikt tjent -
med langvarige rettsprosesser mellom ledel
sen og arbeidstakerne. Resultatet av å fjerne 
skyldfokuseringen kan bli økt trivsel og bedre 
produktivitet. For det fjerde kan lovregler om 
dekning på objektivt grunnlag sikre likhet 
arbeidstakerne imellom. AUe får det samme 
vernet uavhengig av forhandlingsstyrke.» 

Den nye lovfestede objektive erstatnings
ordningen kommer i tillegg til folketrygdlo
vens yrkesskadebestemmelser. Definisjonene 
av de skader og sykdommer som skal gi rett 
til erstatning etter forsikringsordningen, er 
noe forskjellig fra folketrygdens yrkesskade
begrep. I tillegg til de ordinære yrkesskader 
og yrkessykdommer skal yrkesskadeforsikrin
gen dekke annen skade eller sykdom som 

· skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller 
arbeidsprosesser på arbeidsplassen. 

Erstatningen utmåles etter alminnelige er
statningsrettslige prinsipper. Ved erstatnings-. 
utmålingen skal det gjøres fradrag for trygde
ytelser, herunder yrkesskadefordelene. Erstat
ningen fastsettes slik at den sammen med 
trygdeytelsene gir kompensasjon for den ska
delidtes fulle økonomiske tap. 

Den nye erstatningsordningen vil gi flere 
skadelidte topperstatninger enn det som føl-
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ger av alminnelig erstatningsrett. Det gjelder 
i dag ganske strenge vilkår for at arbeidsgive
ren skal bli erstatningsansvarlig. 

Yrkesskadeforsikringsloven inneholder i § 
11 bestemmelser om at skader og sykdommer 
som er likestilt med yrkesskade (yrkessyk
dommer), skal anses forårsaket i arbeid på 
arbeidsplassen i arbeidstiden, hvis ikke forsik
ringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke 
er tilfellet. Denne omvendte bevisbyrderegel 
vil tjene til å styrke arbeidstakernes stilling 
ovenfor forsikringsselskapet. Det samme gjør 
bestemmelsen om at det ved vurderingen av 
om en skade eller sykdom gir rett til dekning, 
skal ses bort fra arbeidstakerens særlige mot
takelighet for skaden eller sykdommen hvis 
den ikke særlige mottakelighet må anses som 
den helt overveiende årsak. I siste omgang vil 
det være opp til domstolene å sikre at den 
enkelte arbeidstaker får de rettighetene loven 
er ment å skulle sikre. 

Vurdering av kompensasjonssystemet ved 
yrkesskader. 

Det er snart hundre år siden den første 
norske trygdeloven - lov om ulykkesforsikring 
for arbeidere i fabrikker m.v. av 1894 - trådte 
i kraft. I over 60 år inntok denne loven og 
dens etterfølgere en sentral plass i den norske 
trygdelovgivningen. I løpet av de siste 30-40 
årene har det vært en sterk utbygging av det 
generelle trygdesystemet, både med hensyn 
til medlemstall, stønadsformer og stønads
nivå. Yrkesskadetrygden har i stor .grad blitt 
innhentet av dette generelle systemet, men 
fortsatt har de yrkesskadde visse særrettighe
ter. Bør disse opprettholdes? Dette er nær
mere drøftet av Asbjørn Kjønstad, Yrkesska
detrygden, Oslo 1979, del IV. Her skal noen 
hovedsynspunkter nevnes. 

Den omstendighet at arbeidsgiveren var fri
tatt for vanlig erstatningsansvar for yrkesska
der, ble ansett som et av de viktigste forhold 
som det måtte tas hensyn til ved utformingen 

. av yrkesskadedekningens omfang og nivå. 
Dette ble særlig framhevet i forbindelse med 
at yrkesskadetrygden ble tatt inn i folketrygd
loven i 1970. Det ble ansett nødvendig å ut
forme bestemmelsene om yrkesskadetrygd 
slik at de skadde ikke skulle få dårligere dek
ning etter disse bestemmelsene enn etter yr
kesskadetrygdloven av 1958. En rekke av be
stemmelsene i folketrygdlovens kapittel 11 
bygger derfor på erstatningsrettslige prinsip
per. I 1976 ble ansvarsfrihetsprinsippet opphe
vet. Dette innebærer at en arbeidsgiver kan 
pålegges å betale erstatning til en yrkesskadd 
arbeidstaker etter de alminnelige erstatnings
rettslige prinsipper. Dette har tatt bort noe av 
det prinsippielle grunnlaget for å ha en yrkes-

skadedekning som er preget av erstatnings
rettslige prinsipper. 

Et hensyn som kan anføres for en særskilt 
yrkesskadedekning i folketrygden, er at yr
kesskadetrygden er en gammel trygdeordning 
som visse grupper (især arbeiderklassen) har 
kjempet seg til, og som de derfor bør få be
holde. Når andre samfunnsgrupper i andre 
sammenhenger kan påberope seg synspunk
ter av typen «velervervede rettigheter», bør 
dette også gjelde de yrkesskadetrygdede. 

Hensynet til å forenkle et meget komplisert 
lovverk taler mot å ha en egen yrkesskadedek
ning i folketrygdloven. En oppheving eller 
neddempning av fordelene ved yrkesskader 
ville føre til store lovtekniske og administra
tive besparelser. 

Innføringen av en topperstatning ved yrkes
skader ( oppheving av ansvarsfrihetsprinsippet 
i 1976) bidro til å aktualisere spørsmålet om 
folketrygdlovens særbestemmelser ved yrkes
skader burde oppheves eller modifiseres. I 
NOU 1976:16 ble det foreslått en «harmonise
ring» av folketrygdens ordinære stønader og 
stønadene ved yrkesskader. Dette skulle inne
bære at man dels tok sikte på å avskaffe sær
fordeler ved yrkesskader og at man dels tok 
sikte på å bedre folketrygdens stønader i 
andre tilfeller. Utvalget understrekte at forsla
get bygde på den forutsetningen at det kunne 
gis «vanlig» erstatning ved yrkesskader. Ved 
drøftingen av mange enkeltspørsmål brukte 
utvalget opphevningen av arbeidsgiverens fri
takelse for erstatningsansvar som et argument 
mot . at det skulle gis trygdemessige fordeler 
ved yrkesskader. 

Loven om yrkesskadeforsikring av 1989 ak
tualiserer ennå mer spørsmålet om folketryg
dens særbestemmelser ved yrkesskade bør 
oppheves. Vi viser til at det er meningen at 
den arbeidsgiverfinansierte ansvarsforsikrin
gen skal gi full kompensasjon ved alle yrkes
skader og yrkessykdommer. Hvis man opphe
ver folketrygdens særbestemmelser ved yr
kesskader, vil arbeidstakerne måtte få en 
større del av tapet dekket av forsikringen og 
en tilsvarende mindre del dekket etter folke
trygdloven. Arbeidsgiveren ville midlertid få 
økt sine utgifter til forsikringspremier. Folke-, 
trygdsystemet og hele kompensasjonsordnin
gen ved yrkesskade ville blitt vesentlig for
enldet. Endringen ville innebære at trygdeeta
ten ikke lenger behøvde å ta standpunkt til 
om det foreligger en yrkesskade eller yrkes
sykdom i den enkelte trygdesak. For hele den 
delen av tapet som overstiger folketrygdens 
ytelser etter de ordinære regler, måtte ar
beidstakeren gjøre krav gjeldende overfor det 
forsikringsselskapet der arbeidsgiveren har 
tegnet forsikring. 
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Dersom folketrygdlovens bestemmelser om 
yrkesskade blir opphevet, blir ansvaret for å 
følge opp erstatningstilbudet ved yrkesskader 
overlatt de enkelte forsikringsselskaper. 
Rettssikkerhetsmessig kan det bli et problem 
at man ikke får ett organ som har ansvaret for 
praktiseringen og utviklingen av yrkesskade
begrepet. Domstolene vil imidlertid kunne bli 
et korrektiv, i den grad saker blir bragt inn til 

' rettslig prøving. 
Dersom folketrygdlovens yrkesskadebe

stemmelser oppheves må det tas standpunkt 
til hvordan det skal forholdes med grupper 
som i dag dekkes av folketrygdlovens yrkes
skadebestemmelser, men som ikke omfattes 
av begrepet arbeidstaker i yrkesskadeforsik
ringsloven og som derfor ikke dekkes av 
denne lov. Det gjelder for eksempel elever og 
studenter. Videre må det tas standpunkt til 
hvordan det skal forholdes med løpende pen
sjoner og opptjente pensjonspoeng med yrkes
skadefordeler. 

Hvis det fra samfunnets side er ønskelig at 
alle som blir yrkesskadd, skal ha rett til full 
erstatning, burde det kunne gjøres enklere 
enn det flersporede systemet som nå har vokst 
fram. Det regelkomplekset som knytter seg til 
folketrygdlovens kapittel 11 og den nye for
sikringsordningen kunne smeltes sammen til 
en ordning med felles finansiering og felles 
administrasjon. Om administrasjonen av en 
slik ordning bør legges til den offentlige tryg
deetaten eller til private forsikringsselskaper, 
er et mindre spørsmål. Det viktigste er at det 
samlede økonomiske kompensasjonssystemet 
ikke blir for komplisert og saksbehandlingen 
for langdryg og ressurskrevende. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har ikke tatt standpunkt til spørs

målet om folketrygdloven bør ha særbestem
melser for yrkesskadetilfellene, da dette ligger 
utenfor mandatet. Utkastet her bygger således 
på gjeldende rett. 

Utvalget har disponert den nye folketrygd
loven slik at de særskilte stønadsbestemmel
sene som gjelder i yrkesskadetilfellene er fo
reslått tatt inn i de respektive stønadskapit
lene. Utvalget vil peke på at dagens ordning 
er forvirrende, i og med at noen av stønadsbe" 
stemmelsene er plassert i de enkelte stønads
kapitlene, mens andre er plassert i kapittel 11 
om yrkesskade. Den nye folketrygdloven bør 
bygges opp slik at alle stønadsbestemmelsene 
enten tas inn i et eget yrkesskadekapittel, el
ler i de respektive stønadskapitlene. 

Framstillingen av yrkesskadedekningen vil 
antakelig bli mest enhetlig, dersom alle sær
bestemmelsene ved yrkesskade samles i et 
eget kapittel. Men da disse særbestemmelsene 

bare er påbygginger på de alminnelige stø
nadsbestemmelsene i folketrygdloven, må de 
ses i sammenheng med disse. Utvalget har 
derfor funnet det mest hensiktsmessig å ta inn 
de forskjellige stønadsbestemmelsene for yr
kesskadetilfellene i de respektive stønadska
pitlene. Vi antar at denne oppbyggingen av 
loven vil gi best mulig informasjon både til 
publikum og til trygdeetaten. 

Yrkesskadebestemmelsene er foreslått tatt 
inn til slutt i de enkelte stønadskapitlene. 
Dermed vil en vite hvor en skal lete etter slike 
bestemmelser. 

Utkastets kapittel 17 skal etter dette bare 
inneholde generelle bestemmelser om når et 
tilfelle skal gi yrkesskadedekning. Dette ka
pitlet har dessuten en oversikt over særbe
stemmelsene om stønader ved yrkesskader i 
de øvrige kapitlene i folketrygdloven. 

Bestemmelsene om den særskilte stønads
formen, yrkesskadeerstatning, foreslås tatt inn 
i et eget kapittel 18 om menerstatning. Vi vi
ser til innledningen i utkastets kapittel 18. 

utkastets § 17-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

hvilke skader og sykdommer som regnes som 
yrkesskade, og om hvilke persongrupper som 
er yrkesskadedekket. 

Bestemmelser om 
- hva som menes med yrkesskade, står i§ 17-2 
- hvilke persongrupper som er yrkesskadedek-

ket, og når de er dekket, står i §§ 17-3 til 17-9 
- melding av yrkesskade står i§ 17-10 
- forholdet til krigspensjonslovgivningen står 

i§ 17-11 
- forholdet til loven om yrkesskadetrygd og 

de tidligere lovene om ulykkestrygd står i 
§ 17-12. 
Den som blir påført tap på grunn av en 

yrkesskade som går inn under dette kapitlet, 
har rett ti.l ytelser etter særskilte bestemmel
ser. Bestemmelser om 
- sykepenger står i § 4-47 
- overgangsstønad ved sykdom står i§ 7-18 
- uførepensjon står i§ 10-21 
- pensjon til gjenlevende ektefelle står i 

§ 11-24 
- barnepensjon står i§ 11-25 
- alderspensjon står i§ 12-17 
- stønad ved helsetjenester står i § 13-27 
- attføringsstønad står i § 14-15 
- stønad ved gravferd står i§ 16-5 
- menerstatning står i kapittel 18. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
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Utvalgets forslag 
I utkastets første ledd har utvalget antydet 

hva dette kapitlet omhandler. Kapitlet om
handler bestemmelser om hvilke skader og 
sykdommer som omfattes av særbestemmel
sene om yrkesskade. 

I utkastets • andre ledd har utvalget tatt inn 
en innholdsfortegnelse. 

Utvalget har disponert utkastets kapittel 1 7 
slik, at vi først i kapitlet foreslår en paragraf 
som presiserer hva som skal forstås med be
grepet yrkesskade. Vi viser til utkastets§ 17-2. 
Vanligvis har utvalget fulgt det prinsippet at 
personkretsbestemmelsene skal stå først i ka
pitlene. Men utvalget mener at yrkesskadebe
grepet har en så sentral plass i yrkesskade
trygdordningen at det må presiseres tidligst 
mulig i kapitlet. I utkastets§§ 17-3 til 17-9 har 
utvalget tatt inn de forskjellige personkretsbe
stemmelsene. Vi har foreslått en paragraf for 
hver kategori av yrkesskadedekkede. Deretter 
følger en særskilt paragraf om melding av 
yrkesskader, se utkastets § 17-10, en bestem
melse om forholdet til lovene om krigspensjo
nering, se utkastets § 17-11, og en bestem
melse om forholdet til loven om yrkesskade
trygd og de tidligere lover om ulykkestrygd. 

I utkastets tredje ledd har utvalget tatt med 
en oversikt over stønadsbestemmelsene ved 
yrkesskader. Av informasjonshensyn mener 
utvalget at denne oversikten bør framkomme 
allerede av innledningsparagrafen i kapitlet. 

Utkastets § 17-2 Hva som menes med 
yrkesskade 

Med yrkesskade menes en personskade eller 
sykdom som skyldes en arbeidsulykke som 
skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket (se 
§§ 17-3 til 17-9). 

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller 
uventet hendelse i arbeidet. Som arbeids
ulykke regnes også en påkjenning eller belast
ning som er usedvanlig i forhold til det som 
er normalt i vedkommende arbeid. Slitasjeli
delser i bevegelsesapparatet regnes ikke som 
arbeidsulykke. 

Som personskade anses også dødsfall og 
skade på protese og støttebandasje. 

Som yrkesskade regnes også visse yrkessyk
dommer, klimasykdommer og epidemiske syk
dommer. Departementet gir forskrifter om 
sykdommer og vilkår etter dette leddet. 

Merknader 
Bestemmelser om hva som skal regnes som 

yrkesskade i folketrygdlovens forstand er i 
dag å finne i folketrygdloven § 11-4 nr. 1. Vi
dere er det hjemmel for Kongen til å be
stemme at visse sykdommer, herunder yrkes
sykdommer, skal likestilles med yrkesskade. 

Gjeldende rett 
Særbestemmelsene i folketrygdloven kapit

tel 11 gjelder ved yrkesskader. Begrepet yr
kesskade er derfor det mest sentrale begrepet 
i yrkesskadetrygdlovgivningen. Begrepet er 
gjennom lovgivningen og trygderettslig prak
sis gitt en nærmere bestemt betydning. Hvor
vidt det dreier seg om en yrkesskade i lovens 
forstand vil avhenge av en skjønnsmessig vur
dering. I juridisk teori snakkes det om lovmes
sighetskjønn i motsetning til forvaltningens 
frie skjønn, som innebærer en hensiktsmes
sighetsvurdering. Vurderingen av om det fore
ligger en yrkesskade ligger innenfor det lov
messige skjønnet. 

Nærmere om begrepet yrkesskade 
Folketrygdloven § 11-4 nr. 1 lyder: 

«Med yrkesskade forstås legemsskade eller 
sykdom forårsaket av arbeidsulykke. 

Med legemsskade forstås også skade på pro
teser, støttebandasjer og lignende. 

Kongen kan bestemme at andre skader og 
sykdommer, herunder yrkessykdommer, kli
matsykdommer og epidemiske sykdommer 
skal likestilles med yrkesskade.» 

I lovens § 11-4 nr. 1 første ledd er begrepet 
yrkesskade definert som «legemsskade eller 
sykdom forårsaket av arbeidsulykke». 

Det er altså tre betingelser som må være 
oppfylt for at det skal foreligge en yrkesskade 
i lovens forstand: 
- det må foreligge en arbeidsulykke, 
- den trygdede må ha pådratt seg en legems-

skade eller sykdom, 
- det må foreligge årsakssammenheng mel

lom arbeidsulykken og legemsskaden/syk
dommen. 
I Rikstrygdeverkets rundskriv kom 11-00 

nr. 1 (4/86) er begrepet yrkesskade nærmere 
omtalt, Vi viser til side 46 f. i rundskrivet. 
Videre har Asbjørn Kjønstad i sin bok «Yrkes
skadetrygden», Oslo 1979, beskrevet hva som 
skal forstås med begrepet yrkesskade. Vi viser 
til side 51 f. i boka. Dessuten har Trygderetten 
i sin omfattende praksis gitt uttrykk for hva 
som legges i begrepet yrkesskade i folketrygd
loven. 

Utvalget vil i det følgende gi en nærmere, 
redegjørelse for de betingelser som må være 
oppfylt for at det skal foreligge en yrkesskade. 

Arbeidsulykke 
Loven gir ingen definisjon av begrepet ar

beidsulykke. Dette begrepet er som yrkesska
debegrepet et skjønnsmessig begrep, som 
innebærer et lovmessighetsskjønn. Kjønstad, 
Yrkesskadetrygden, side 51, peker på at be
grepet ulykke i dagligtalen brukes i en meget 
vid betydning: 
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«Det er en ulykke å være halt og det er en 
ulykke å stryke til eksamen. Folketrygdlovens 
ulykkesbegrep er langt snevrere. Man må av
grense mot tilfelle som det er naturlig å be
tegne som ulykkelige tilstander. Dermed står 
man tilbake med tilfelle hvor det er naturlig 
å snakke om at det foreligger en hendelse el
ler begivenhet (ulykkestilfelle).» 

Ifølge Rikstrygdeverkets rundskriv forelig
ger det i utgangspunktet en arbeidsulykke når 

' det i forbindelse med arbeidet har skjedd en 
ytre påkjenning eller belastning som har voldt 
skade. Den skadevoldende hendelsen må ha 
skjedd uventet eller uforutsett og ha oppstått 
med en viss plutselighet. Dessuten har en i 
praksis ansett at det foreligger en arbeids
ulykke når det kan påvises at den skadde har 
vært utsatt for «en usedvanlig påkjenning el
ler belastning som ligger utenfor arbeidets 
alminnelige ramme eller har oppstått under 
spesielt vanskelige arbeidsforhold som i seg 
selv er forbundet med skaderisiko». 

Det presiseres i rundskrivet at det kan sies 
å foreligge en arbeidsulykke når en skade 
oppstår som følge av: 
- en markert ulykkeshendelse, eller 
- en ekstraordinær belastning eller påkjen-

ning, og/eller 
- spesielt vanskelige/risikofylte arbeidsfor

hold. 
Trygderetten har dessuten i enkelte tilfeller 

tatt spesielt hensyn til at den skadde har vært 
særlig ung og uten erfaring i yrket. 

Det er som regel ikke vanskelig å fastslå at 
det har skjedd en arbeidsulykke når det fore
ligger et markert ulykkesmoment. Hvis en 
arbeidstaker kommer til skade ved en eksplo
sjon, slag eller en fallende gjenstand, er ulyk
kesmomentet klart til stede. Videre anses 
ulykke for å foreligge når en arbeidstaker får 
akutt skade av verktøy eller maskiner, for 
eksempel fingeramputasjon eller slag mot 
brystkasse e.l. Ulykkesmomentet anses også 
for å være til stede hvis den skadde har glidd 
på is, glatt gulv o.l., eller har snublet i en eller 
annen hindring. Rene sykdomstilfeller som 
ikke kan føres tilbake til noen ytre påvirk
ning, faller derimot klart utenfor. 

Det kreves ikke at ulykkeshendelsen er 
uvanlig i det aktuelle arbeidsforholdet. Av
gjørende er om hendelsen kommer uventet 
slik at den trygdede ikke rekker å avverge 
skaden. 

De tilfellene som volder problemer i prak
sis, er når det er spørsmål om det foreligger 
en påkjenning eller belastning som ligger 
utenfor arbeidets alminnelige rammer. Det er 
her snakk om påkjenninger som ligger utenfor 
de som vedkommende må regne med i en for 
ham eller henne normal arbeidssituasjon. Det 
vil si en påkjenning som den trygdede ikke 
er forberedt på. Fra Trygderettens praksis kan 

nevnes to saker som fikk forskjellige utfall 
med hensyn til godkjenning av en hendelse 
som arbeidsulykke. Disse to sakene er nevnt 
både .i Kjønstads bok og i Rikstrygdeverkets 
rundskriv. . 

I den første saken antok Trygderetten at det 
forelå en arbeidsulykke. En. mann som var i 
ferd med å reise en lysstolpe fikk slitt av 
muskler i armen fordi han stod i en uheldig 
arbeidsstilling da han favnet rundt stolpen for 
å vri den på plass. Mannen stod i et trangt 
hull, med skrånende vegger i en bøyd, vridd 
stilling da han skulle vri stolpen på plass. På 
grunn av den uheldige arbeidsstillingen ble 
kroppen uventet utsatt for en sterk og used
vanlig belastning som den skadde ikke var 
forberedt på. Dette tilfellet ble av Trygderet
ten ansett for å være et grensetilfelle, men det 
ble likevel ansett som arbeidsulykke. Se anke
sak nr. 136/68. 

I den andre saken kom Trygderetten til at 
det ikke forelå noen arbeidsulykke. En mann 
som sammen med to arbeidskamerater flyttet 
en kompressor, fikk muskelbrist under løftet. 
Han påberopte seg at han hadde måttet foreta 
en kraftanstrengelse i en noe uheldig arbeids
stilling. Trygderetten fant at en slik anstren
gelse ikke lå utenfor arbeidets vanlige ramme 
for hans vedkommende. Se ankesak nr. 
773/69. 

Loven krever ikke bare at det skal foreligge 
en «ulykke», men det må foreligge en «ar
beidsulykke». Det kan stilles spørsmål om ut
trykket «arbeid» her har en selvstendig betyd
ning. Kjønstad peker i sin bok på at det neppe 
ligger noen selvstendig begrensning i ordet 
«arbeid» for de persongrupper som bare er 
yrkesskadedekket, mens de er «i arbeid på 
arbeidsstedet i arbeidstiden». Når det gjelder 
de som er helkontinuerlig yrkesskadetrygdet, 
mener Kjønstad at det som utgangspunkt ikke 
kan kreves at ulykken har tilknytning til ar
beidet. Formålet med den såkalte «24 timers
trygden» er at også skader som inntrer utenfor 
vanlig arbeidstid og arbeidssted skal omfattes 
av yrkesskadetrygdordningen. Kjønstad peker 
på at et krav om sammenheng mellom arbeid 
og ulykke ville føre til at en gjorde «24 timers
trygden» illusorisk. 

Etter dette kan man slå fast at begrepet «ar
beid» i · denne sammenheng ikke har noen 
selvstendig betydning. 

Rikstrygdeverket har i sitt rundskriv Kom. 
11-00 nr. 1 (4/86) gitt en beskrivelse av for
skjellige skadetilfeller. Vi viser til side 48 f. i 
rundskrivet. 

Kink, forstrekninger, forløftninger m. v. 
Skader oppstått ved anstrengelser under 

bæring, løft m.v. godkjennes i alminnelighet 
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ikke som yrkesskader med mindre det har 
inntruffet noe ulykkesartet. Det kan være på 
det rene at løftet vedkommende tok under 
arbeidsoperasjonen utløste en skade som kink, 
forstrekning e.l., men skaden gir likevel ikke 
rett til ytelser etter bestemmelsene om yrkes
skade. I en rekke yrker er det nødvendig at 
en daglig utfører tunge løft. Slike løft anses 
da ikke for å ligge utenfor arbeidets vanlige 
ramme. Trygderetten har likevel i enkelte til
feller godtatt som yrkesskade ett kink som 
oppstår under løft av en pasient. Vi viser for 
eksempel til Trygderettens kjennelse i anke
sak 276/86: 

«Hjelpepleier var alene med en hjertepasi
ent som_ plutselig seg bevisstløs sammen få 
en stol. Hun forsøkte å få vedkommende ti å · 
sitte bedre i stolen mens hun tilkalte hjelp 
slik at de kunne få pasienten løftet opp i sen
gen og starte hjertemassasje. I forbindelse 
med dette løftet fikk hun akutte ryggsmerter. 
Trygderetten fant at den plutselige og ubereg
nelige situasjon som oppsto medførte en eks
traordinær påkjenning for den ankende part, 
i og med at hun måtte handle raskt uten forbe
redende manøver for løft av «passiv» pasient. 
På denne bakgrunn fant retten at tilfellet 
måtte godkjennes som arbeidsulykke.» 

Fall på samme plan. 
I praksis godkjennes ikke skader som skyl

des fall på samme plan med mindre det fore
ligger en ytre påkjenning, det vil si hvis den 
trygdede har glidd eller snublet i et appelsin
skall eller lignende. «Feiltråkk» på flatt gulv 
er ikke tilstrekkelig. Fall på gulv som ikke 
skyldes skliing eller snubling godkjennes 
imidlertid hvis vedkommende i forbindelse 
med fallet kommer bort i en gjenstand som 
frambyr eller medfører økt risiko for skade, 
f.eks. fall mot en maskin eller en spiss gjen
stand. 

Fall fra et plan til et annet 
Skader som skyldes fall fra et plan til et 

annet, for eksempel fra en stige, et stillas e.l. 
blir godkjent som yrkesskader, selv om det 
ikke foreligger noen ytre påvirkning. Det 
samme gjelder skader som oppstår etter fall i 
trapp. Skader som «kink», «vrikking», e.l. un
der vanlig gange i trapp .- uten fall - godkjen
nes bare i den utstrekning det foreligger et 
ulykkesmoment som årsak til skaden, for eks
empel snubling. 

FaH som følge av sykdom 
Skader ved fall som skyldes besvimelse, 

epilepsi o.l. godkjennes normalt ikke som yr
kesskade fordi sykdommen, dvs. den egent
lige årsaken til fallet ikke regnes som ulykke. 
Hvis vedkommende i fallet skader seg mot en 
gjenstand som frambyr en økt risiko for skade 

på arbeidsstedet, for eksempel en maskin e.l., 
godkjennes den skaden som er en _direkte 
følge av fallet som yrkesskade. Det samme 
gjelder hvis vedkommende faller fra et plan 
til et annet, for eksempel faller ned fra en 
stige. ' 

Skader ved hopp 
Som utgangspunkt kan skader ved frivillig 

hopp ikke godkjennes med mindre skaden er 
forårsaket av noe uforutsett, det vil si det fore
ligger et ulykkesmoment. Vi viser for eksem
pel til Trygderettens ankesak nr. 832/73 som 
gjaldt et frivillig hopp på ca. 90 cm. Retten 
fant · at det ikke forelå ulykkesmoment i dette 
tilfellet. Godkjent ulykkesmoment kan det 
være hvis en tråkker skjevt på en sten, lander 
på et hull i bakken e.l. 

Forfrysninger 
Forfrysninger blir i visse tilfeller regnet som 

følge av arbeidsulykker. Det kan være aktuelt -
hvis kulden har intruffet plutselig og har vært 
særlig sterk. Når det gjelder vurderingen av 
hva som er ekstraordinær sterk kulde er tem
peraturen alene ikke avgjørende, men også 
luftfuktigheten og vindstyrkeforholdet. En 
legger videre vekt på om vedkommende i sitt 
arbeid hadde mulighet for å beskytte seg mot 
kulden, for eksempel med hansker e.l. Klare 
eksempler på hva som må godtas er skogsar
beideren som tråkker gjennom isen en kald 
vinterdag og forfryser bena. En påvirkning 
som varer utover en dag anses imidlertid ikke 
som ulykkesmoment, idet en legger til grunn 
at ulykkesbegrepet innebærer et moment av 
plutselig realisert risiko. En forfrysning kan i 
visse tilfeller likestilles med en yrkesskade, jf. 
forskrifter gitt med hjemmel i § 11-4 nr. 1 
tredje ledd om yrkessykdommer og andre 
sykdommer som likestilles som yrkesskade. 

Skoleskader 
I utgangspunktet stiller en de samme krav 

til ulykkesmoment ved en skoleulykke som 
ved en arbeidsulykke. Ved skoleskader kan 
det imidlertid ofte være vanskelig å avgjøre 
om det foreligger ulykkesmoment eller ikke. 
Det gjelder særlig skader som skjer i skolegår
den. _ ' 

Etter praksis godkjennes imidlertid skader 
som skjer i skolegården uten hensyn til om 
eleven påberoper seg et markert ulykkesmo
ment. Når det gjelder yngre skoleelever vil 
en således godkjenne skader inntruffet under 
«slåssing» eller «knubbing» i skolegården. Vi 
viser for øvrig til merknadene til utkastets § 
17-7 om elever, studenter o.a. 

Den trygdedes medvirkning 
En vanlig tolkning av begrepet ulykke inne-
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bærer at hendelsen må skje uventet og uav
hengig av den skadelidtes vilje. Dersom den 
skadelidte forsettlig har medvirket til hendel
sen, skulle den i prinsippet falle utenfor det 
alminnelige ulykkesbegrepet. Likeledes 
kunne det være aktuelt å holde utenfor ulyk
kesbegrepet de hendelser som skyldes den 
skadelidtes uaktsomhet. I erstatningsretten og 
forsikringsretten har en således bestemmelser 

' om skadelidtes medvirkning. Se særlig lov 13. 
juni 1969 nr. 26 om skadeerstatning som har 
bestemmelser om skadelidtes medvirkning i § 
5-1. Erstatningen kan settes ned eller falle 
helt bort dersom den skadelidte/erstatningssø
keren har medvirket til skaden ved egen 
skyld. Som medvirkning i denne forbindelse 
regnes også unnlatelse av å fjerne eller minske 
risikoen for skade. 

Når det gjelder forsettlig framkalte hendel
ser, anses disse vanligvis heller ikke på tryg
derettens område som ulykker. Det gjelder for 
eksempel dødsfall ved selvmord eller skader 
etter selvmordsforsøk som er planlagt og til
siktet. Vi viser til Trygderettens ankesak 
25/1971, som gjaldt en sjømann sorri hadde 
forsøkt å begå selvmord ved inntak av en 
overdose sovetabletter. Da den skadde hadde 
brakt tablettene med seg om bord og hadde 
skrevet et brev hvor det klart gikk fram at han 
ville ta sitt eget liv, fant Trygderetten at hen
delsen ikke kunne karakteriseres som ulykke 
i lovens forstand. 

Men dersom selvmordet har sammenheng 
med arbeidssituasjonen, er hendelsen i praksis 
ansett som en ulykke. 

Når det dreier seg om skadelidtes medvirk
ning i form av uaktsomhet, er rettstilstanden 
forskjellig på trygderettens og erstatningsret
tens område. 

Asbjørn Kjønstad tar opp denne problem
stilling i sin bok Yrkesskadetrygden, side 53 
f. Han viser til at ulykkesforsikringsloven av 
1894 hadde en bestemmelse om skadelidtes 
medvirkning. Etter denne lovens § 10 hadde 
den som forsettlig fremkalte en ulykke, ikke . 
rett på erstatning. Bestemmelsen ble imidler
tid ved senere lovendringer først innskrenket 
og senere opphevet. 

Folketrygdloven har ingen generell regel 
om at den trygdedes egen medvirkning kan 
føre til tap av rettigheter. Dette har i første 
rekke sammenheng med folketrygdordnin
gens sosiale begrunnelse. Kjønstad peker på 
at behovet for trygdeytelser er like stort uan
sett foranledningen til skaden/sykdommen, 
og man skal ikke straffes for sine «misgjernin
ger». Men han understreker at dette ikke kan 
være et så tungtveiende argument for yrkes
skadetrygdens vedkommende. Dette er fordi 
den skadelidte alltid har folketrygdlovens ge-

nerelle stønadssystem å falle tilbake på. Kjøn
stad peker videre på at når forsettsregelen er 
opphevet på trygderettens område, må det 
antakelig kreves hensikt eller overlegg for at 
medvirkning skal føre til at en hendelse ikke 
anses som ulykke. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv, Kom. 11-00 
nr. 1 (4/86), påpekes det at det ikke «er avgjør
ende for godkjennelse om vedkommende kan 
sies å ha medvirket til skaden ved å opptre 
uaktsomt eller overtre sikkerhetsbestemmel
sene. Skader som skjer på grunn av at sikker
hetsutstyr som verneutstyr, øreklokker e.l. 
ikke blir brukt, godkjennes således.» 

Legemsskade eller sykdom 
Definisjonen av begrepet yrkesskade i lo

vens§ 11-4 nr. 1 krever videre at det må fore
ligge en legemsskade eller sykdom. Det er 
imidlertid ingen definisjon i folketrygdloven 
av uttrykkene legemsskade eller sykdom. I 
praksis forstås med legemsskade eller sykdom 
en slik forstyrrelse av den fysiske eller psy
kiske helsetilstand at legehjelp anses nødven
dig. Begrepene omfatter dessuten dødsfall. 
Utvalget mener imidlertid at det avgjørende 

· må være om det menneskelige legemet er 
skadet. 

I lovens§ 11-4 nr. 1 andre ledd er begrepet 
legemsskade utvidet til også å omfatte skade 
på .proteser, støttebandasjer og lignende. En 
protese er definert som en erstatning for 
manglende eller defekte legemsdeler, for eks
empel armprotese, benprotese, tannprotese og 
øyeprotese. Som protese regnes ikke høreap
parat, hørebriller eller vanlige briller, da disse 
skal avhjelpe sansedefekter, men ikke skal 
erstatte legemsdeler. 

I folketrygdloven kapittel 8 brukes beteg
nelsen «skade» i stedet for «legemsskade». Det 
er her bare snakk om forskjellige betegnelser. 
Innholdet av uttrykkene er det samme. I ka
pittel 8 brukes for øvrig uttrykket «sykdom, 
skade eller lyte». Dette uttrykket er videre enn 
uttrykket «legemsskade og sykdom». Den for
skjellige begrepsbruken i de to kapitlene skyl
des at lyte anses å være medfødt og kan såle
des ikke være påført på grunn av en arbeids
ulykke. 

I folketrygdloven kapittel 3 · om sykepenger 
brukes bare uttrykket «sykdom». Denne for
muleringen er noe snever, da sykepenger også 
bør dekke tapt arbeidsinntekt på grunn av 
skader og antakelig også tapt arbeidsinntekt 
som skyldes nødvendig behandling av en le
gemsfeil (lyte). Folketrygdloven kapittel 2 om 
medisinsk stønad er nettopp blitt endret, slik 
at det nå går fram av lovens § 2-1 at stønad 
ytes både. ved sykdom, skade og lyte. Tidli
gere var ikke skade nevnt i loven, men det 
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var helt klart at det også skulle ytes medisinsk 
stønad ved skader. 

Variasjonene i begrepsbruk skyldes antake
lig at det tidligere var gitt forskjellige lover 
på disse områder. Disse lovene er blitt til på 
forskjellig tid. Da bestemmelsene i disse lo
vene ble flyttet til folketrygdloven ble det 
ikke foretatt noen samordning av begrepsbru
ken. 

Arsakssammenheng 
For at det skal foreligge en yrkesskade, må 

legemsskaden eller sykdommen være forårsa
ket av en arbeidsulykke. Innholdet av begre
pet «forårsaket av» må klarlegges gjennom 
vanlig juridisk metode. Dette er også hevdet 
i Kjønstads bok, side 53. «Det kan ikke løses 
ved en blott og bar henvisning til medisinens 
eller andre vitenskapers årsaksbegreper.» Et 
annet forhold er at en ved det juridiske tolk
ningsspørsmål vil legge stor vekt på andre 
vitenskapers årsaksbegrep. 

Når det gjelder kravet til bevis for årsaks
sammenheng må det ifølge Rikstrygdeverkets 
rundskriv godtgjøres at det foreligger årsaks
sammenheng mellom arbeidsulykken og le
gemsskaden eller sykdommen. Dette inne
bærer at sammenhengen mellom arbeidsulyk
ken og skaden eller sykdommen må framstå 
som mest sannsynlig eller mest nærliggende. 
Det er således ikke tilstrekkelig at årsakssam
menheng er mulig eller ikke kan utelukkes. 
Tidligere krevdes det at sannsynligheten 
måtte være overveiende. Men Trygderetten 
har brukt uttrykkene «mest sannsynlig» og 
"mest nærliggende» i sine kjennelser. 

Uttrykket «mest sannsynlig» forstås etter 
praksis slik at det skal foreligge en sannsyn
lighetsovervekt for at kravet til årsakssam
menheng kan anses for å være oppfylt. Det 
stilles imidlertid ikke noe krav til hvor stor 
denne sannsynlighetsovervekten skal være. 
Det kan tenkes tilfeller hvor en ikke har nok 
holdepunkter for å kunne si at den yrkesbetin
gede årsaksfaktoren er mer sannsynlig enn 
andre ikke-yrkesbetingede faktorer. I slike til
feller velger en det alternativet som ut fra en 
samlet vurdering av sakens opplysninger 
framtrer som det mest nærliggende. En yrkes
skade eller en sykdom kan derfor godkjennes 
på dette grunnlag selv om noen eksakt sann
synlighetsvurdering ikke er mulig. 

For visse persongrupper kreves det ikke slik 
årsakssammenheng som ovenfor nevnt. Disse 
omtales i folketrygdloven § H-4 nr. 2 og 3. 
Vi viser til merknadene til utkastets § § 1 7-3 
og 17-4. 

Etter folketrygdloven§ 11-4 nr. 4 anses ikke 
som yrkesskade en legemsskade eller sykdom 
som skyldes en krigshandling. Det gjelder 

krigshandlinger som går inn under den til 
enhver tid gjeldende lovgivning om krigspen
sjonering. Vi viser til utkastets § 17-11 om for
holdet til krigspensjoneringslovene. 

Nærmere om begrepet sykdommer, herunder 
yrkessykdommer 

Bestemmelser om sykdommer, herunder 
yrkessykdommer som likestilles med yrkes
skader, er i dag å finne i to forskriftssett fast
satt med hjemmel i folketrygdloven§ 11-4 nr. 
1 tredje ledd. Vi viser til forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon henholdsvis den 11. 
desember 1970 og 23. september 1977. 

De tidligere ulykkestrygdlovene inneholdt 
også hjemmel for Kongen til å bestemme at 
visse yrkessykdommer skulle likestilles med 
yrkesskader. Dessuten hadde loven om ulyk
kestrygd for sjømenn en bestemmelse om at 
klimasykdommer og epidemiske sykdommer 
skulle likestilles med yrkesskade (lovens§ 5). 

Etter § 10 nr. 1 andre ledd i yrkesskade
trygdloven av 1958 kunne Kongen bestemme 
at andre skader og sykdommer enn de som 
var forårsaket av en arbeidsulykke, skulle li
kestilles med yrkesskade. Denne bestemmel
sen skulle erstatte de ovennevnte bestemmel
sene i de tidligere ulykkestrygdlovene. Vi vi
ser til forarbeidene til yrkesskadetrygdloven, 
Ot.prp. nr. 35 for 1958 side 24. 

I henhold til folketrygdloven § 11-4 nr. 1 
tredje ledd kan Kongen som nevnt bestemme 
at andre skader og sykdommer enn de som 
er forårsaket av arbeidsulykker, skal likestil
les med yrkesskade. Loven nevner eksempler 
på slike sykdommer. Det er klimatsykdom
mer, yrkessykdommer, og epidemiske syk
dommer. Loven unnlater imidlertid å nevne 
eksempler på skader som skal likestilles med 
yrkesskader selv om de ikke skyldes arbeids
ulykker. 

Bakgrunnen for at det er gitt to forskrifts
sett på dette området er hensynene til de kra
vene som stilles av ILO. Vi viser til ILO-kon
vensjon nr. 42 om skadebot for yrkessykdom
mer. Norge ratifiserte denne konvensjonen 
den 3. mai 1935. 

ILO-konvensjon nr. 42 om skadebot for yr
kessykdommer har i artikkel 2 en bestem
melse om å godkjenne nærmere angitte syk~ 
dommer som yrkessykdommer. Artikkelen 
inneholder en liste over sykdommer og skade
lige stoffer samt en liste over tilsvarende virk
somheter eller prosesser. Artikkel 2 lyder: 

«Each Member of the International Labour 
Organisation which ratifies this Convention 
undertakes to consider as occupational disea
ses those diseases and poisonmgs produced 
by the substances set forth in the Schedule 
appended hereto, when such diseases or such 
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poisonings affect workers engaged in the tra
des, industries or processes placed opposite in 
the said Schedule, and result from occupation 
in an undertaking covered by the said natio
nal legislation». 

Ved kongelig resolusjon den 3. august 1962 
ble det med hjemmel i lov 12. desember 1958 
om yrkesskadetrygd§ 10 nr. 1 bestemt at visse 
sykdommer og forgiftninger skulle likestilles 
med yrkesskader. Det dreide seg om en rekke 
sykdommer og forgiftninger som rammet ar
beidere i nærmere angitte næringsgrener eller 
industrier, og som var en følge av beskjefti
gelse i en virksomhet som gikk inn under yr
kesskadetrygdloven. Virkningstidspunktet 
ble satt til 1. januar 1960. Disse forskriftene 
ble gitt etter anmodning fra ILO's ekspertko
mite i 1960. Vi viser til statsrådsforedraget til 
den nevnte resolusjonen. Allerede den gangen 
ble det understreket fra norsk side at våre 
bestemmelser om erstatning for yrkessyk
dommer gikk lenger enn nevnte ILO-konven~ 
sjon. 

Da bestemmelsene i yrkesskadetrygdloven 
ble tatt inn i folketrygdloven, ble den konge
lig resolusjonen av 3. august 1962 erstattet 
med en kongelig resolusjon den 11. desember 
1970 om forskrifter om likestilling av yrkes
sykdommer, klimatsykdommer og epide
miske sykdommer med yrkesskade, gitt med 
hjemmel i folketrygdloven § 11-4 nr. 1 tredje 
ledd. Disse bestemmelsene førte i praksis i alt 
vesentlig til de samme resultater som den tid
ligere resolusjonen av 3. august 1962. Forskrif
tene inneholdt imidlertid ingen liste over an
gitte sykdommer eller forgiftninger med en 
motsvarende liste over virksomheter og ar
beidsprosesser. 

Det internasjonale arbeidsbyrås ekspertko
mit for gjennomgåing av rapporter om ratifi
serte konvensjoner påpekte i 1975 dette over
for den norske regjering, og bad om at det ble 
gitt en ny kongelig resolusjon tilsvarende den 
kongelige resolusjonen av 3. august 1962. 

På denne bakgrunnen ble det gitt særskilte 
forskrifter ved kongelig resolusjon den 23. 
september 1977. Disse forskrifter inneholder 
en detaljert liste over visse sykdommer og de 
korresponderende skadelige påvirkninger. 

Det ble presisert i statsrådsforedraget til den 
nevnte resolusjonen at listen ikke var ut
tømmende, og måtte ses i sammenheng med 
forskriftene om likestilling av yrkessykdom
mer, klimatsykdommer og epidemiske syk
dommer med yrkesskade, gitt ved kongelig 
resolusjon den 11. desember 1970. 

Det ble understreket at selv om en person 
rammes av en sykdom som er nevnt i listen 
og er ansatt i angitte virksomhet, vil dette ikke 
uten videre innebære at sykdommen automa-

tisk kan godkjennes som yrkessykdom. Som 
etter de tidligere bestemmelsene stilles det 
krav til årsakssammenheng mellom arbeids
forholdet og sykdommen. 

Senere har det oppstått problemer når det 
gjelder kravet til årsakssammenheng mellom 
arbeidsforhold og yrkessykdommer. Etter eks
pertkomiteens oppfatning innebærer konven
sjonen at det må forutsettes at sykdommen 
skyldes arbeidsforholdet. Det må derfor eta
bleres en presumsjon for årsakssammenheng .. 

Etter folketrygdloven § 11-4 nr. 1 er en yr
kesskade definert som en legemsskade eller 
en sykdom som er forårsaket av en arbeids
ulykke. Det må altså foreligge årsakssammen
heng mellom arbeidet og sykdommen. Riks
trygdeverket har i brev av 14. februar 1983 
gitt en redegjørelse for praktiseringen av kra
vet til årsakssammenheng. Denne praksis 
innebærer at: 
1) Den trygdede må ha vært i så sterk grad 

utsatt for den skadelige påvirkningen, at 
det kan sies å være rimelig sammenheng 
mellom påvirkningen og sykdommen. 

2) Sykdommen må ha inntrådt i rimelig tid 
etter påvirkningen. 

3) Det må ikke foreligge en annen sykdom 
eller skadelig påvirkning som gir en mer 
nærliggende forklaring på de aktuelle syk
domssymptomene. 

Dersom disse vilkårene er oppfylt, antas det 
å foreligge årsakssammenheng mellom arbei
det og sykdommen. Det er således ikke nød
vendig å påvise konkret og direkte at sykdom
men følger av arbeidsforholdet. 

Rikstrygdeverkets praksis er nærmere om
talt i rundskriv Kom/Sak 11-04 nr. 1 tredje 
ledd side 11 og 12: 

«For yrkessykdommer har man vanligvis 
ingen enkeltstående hendelse å knytte årsaks
vurderingen til. Vurderingen må skje ut fra 
det vi vet om den skadelige påvirknmgen og 
om sykdomsbildet. Dette er i forskriftenes del 
III formulert slik: 
1) Det skal foreligge et karakteristisk syk

domsbilde i overensstemmelse med hva 
som kan fremkalles av den aktuelle påvirk
ning. 

2) Den trygdede skal i tid og konsentrasjon 
ha vært tilstrekkelig utsatt for den aktuelle 
påvirkning, slik at det er rimelig sammen
heng mellom faktisk påvirkning og resulta
tet/sykdomsbildet. 

3) Symptomene skal være oppstått i rimelig 
tid etter påvirkningen. 

Det heter videre at i den utstrekning de tre 
vilkårene er oppfylt o~ sykdommen/p1åvirk
ningen finnes f a listen 1 forskriftene ti folke
trygdlovens§ 1-4, skal sykdommen godkjen
nes med mindre det foreligger annen sykdom 
eller påvirkning som gir et mer nærliggende 
eller sannsynlig grunnlag for de aktuelle 
symptomer. 

Dersom den faktiske påvirkning i tid og 
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konsentrasjon ikke har vært så stor at den kan 
anses å ha fremkalt et sykdomsbilde som det 
foreliggende, må saken bli å avslå - yrkessyk
dom kan da ikke anses å foreligge. 

Hvis imidlertid påvirkningen i tid og kon
sentrasjon har vært tilstrekkelig, sykdomsbil
det er karakteristisk og symptomene er opp
stått i rimelig tid etterpå, vil yrkessykdom 
anses å foreligge med mindre det foreligger 
annen sykdom eller påvirkning som gir et mer 
nærliggende eller sannsynlig grunnlag for de 
aktuelle symptomer. 

Dersom det på grunnlag av yrkeshistorien, 
de medisinske opplysninger og · forskriftene 
godtas at det foreligger yrl{essyl{dom, skal til
standen gi de samme stønadsmessige fordeler 
som ved yrkesskade. 

Det kan også være aktuelt med en tidsbe
grenset godkjennelse. Ved hudsykdommer 
som ikke medfører allergi for vedkommende 
stoff, f.eks. toksiske kontakteksemer, godkjen
nes bare de sykdomsperioder som utløses.» 

Rikstrygdeverkets praksis ble i 1983 med
delt ILO, og en viste til at praksis lå innenfor 
rammene av konvensjonen. I 1985 ble det av
gitt formell rapport til ILO om saken, og i den 
forbindelse også uttalt at en ville regelfeste 
praksis. ILO har foreløpig erklært seg tilfreds 
med de norske reglenes materielle innhold, 
men avventer de nevnte formelle endringer. 

Etter dette ble forskriftene om yrkessyk
dommer m.v. av 11. 'desember 1970 tilføyet 
et nytt avsnitt III ved kongelig resolusjon den 
6. februar 1987, som lyder: 

«Vilkårenefor godkjennelse. . 
I den utstrekning vilkårene under punkt 1, 

2 og 3 nedenfor er oppfylt, skal en sykdom 
godkjennes som yrkessykdom, med mindre 
det foreligger annen sykdom eller påvirkning 
som gir et mer nærliggenqe eller sannsynlig 
f unnlag for de aktuelle symptomer: 

Det skal foreligge et karakteristisk syk
domsbilde i overensstemmelse med hva 
som kan fremkalles av den aktuelle påvirk-
ning. · 

2. Den trygdede skal i tid og konsentrasjon 
ha vært tilstrekkelig utsatt for den aktuelle 
påvirkning, slik at det er rimelig sammen
heng mellom faktisk påvirkning og resulta
tet/sykdomsbildet. 

3. Symptomene skal være oppstått i rimelig 
tid etter påvirkningen.» · 

I forskriftene av 1977 med listen over syk
dommer og forgiftninger m.v. som skal like
stilles med yrkesskade, .ble det dessuten fore
tatt følgende tilføyelse: 

«Med hjemmel i § 11-4 nr. 1, tredje ledd i 
lov om folketrygd bestemmes at de sykdom
mer eller forgiftninger som er nevnt i listen 
nedenfor, og som rammer arbeidere som er 
beskjeftiget 1 næringsgrener eller industri som 
nevnt i listen, skal likestilles med yrkesskade, 
medmindre det foreligger annen sykdom eller 
påvirkning som gir et mer nærliggende eller 
sannsynlig grunnlag for de aktuelle sympto
mer.» 

Den nye ordlyden i forskriftene er meddelt 
ILO i forbindelse med rutinerapport om ILO
konvensjon nr. 42. ILO har på nåværende tids
punkt ikke tatt standpunkt til den nye ordly
den. 

Det er forskriftene av 11. desember 1970 
sorn blir tillagt størst betydning i praksis. 
Disse vil derfor bli omtalt nærmere her. Disse 
vil bli omtalt som «forskriftene» i merkna
dene. 

Rikstrygdeverket hin utgitt et særskilt 
rundskriv om sykdommer som likestilles med 
yrkesskade. Vi.viser til Kom/Sak 11-04 nr. 1 
tredje ledd av 13. januar 1989. 

Rikstrygdeverket presiserer i rundskrivet at 
også når det gjelder yrkessykdommer m.v. 
kreves det at disse må være framkalt av på
virkning under slike forhold at vilkårene i lo
vens § 11-1 nr. 1 er oppfylt. Denne bestem
melse omhandler personkretsen og omfanget , 
av yrkesskadedekningen for de forskjellige 
persongruppene. Når det gjelder arbeidsta
kere må sykdommen skyldes påvirkning 
mens vedkommende var «i arbeid på arbeids
stedet i arbeidstiden». 

Årsakskravet, se· folketrygdloven § 11-4 nr. 
1, innebærer i utgangspunktet et krav om at 
sammenhengen mellom påvirkningen i arbei
det og den aktuelle sykdommen må framstå 
som mest sannsynlig eller mest nærliggende. 
Når det gjelder yrkessykdommer m.v. anven
der en imidlertid et noe annet årsakskrav. Vi 
viser til nærmere redegjørelse for dette år
sakskravet ovenfor. 

Forskriftenes del I omhandler yrkessyk
dommer. Det er bare enkelte av de sykdom
mer som vanligvis anses som yrkesbetingede 
sykdommer som likestilles med yrkesskade i 
folketrygdlovens forstand. Det framgår av for
skriftene at følgende sykdommer er likestilt 
med yrkesskade: 

«A. Sykdommer som skyldes forgiftning eller 
annen kjemisk påvirkning. 

B. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lun
gesykdommer. 

C. Sykdommer som skyldes strålingsenergi. 
D. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra ma

skiner, verktøy, prosesser og annet. 
E. Lungesykdommer som skyldes påvirk-

ning av finfordelte stoffer. ' 
· F. Sykdommer i armer og hender herunder 

vasospastisk syndrom i hendene samt 
nevropatier når vedkommende sykdom 
er fremkalt av vibrasjoner overført fra vi
brerende maskiner, pressluftverktøy, 
bankehammere o.l. 

G. Sykdommer som skyldes endringer i ba
rometertrykket under visse arbeidsfor
hold som hos dykkere, flygere og andre. 

Herunder medregnes også skader på 
sentralnervesystemet. Videre medregnes 
sykdom som skyldes forholdene under 
opphold i trykkammer. 
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H. Sykdommer som skyldes smitte 
l. under arbeid i laboratorium hvor en 

arbeider med vedkommende smitte
stoff. 

2. under arbeid på lege- eller tannlege
kontor, sosialkontor, i medisinske m
stitusjoner, sosiale institusjoner og ute
kontakter, barneheim, aldersheim o.l. 
eller ved annen yrkesutøvelse der virk
somheten skjer i miljøer med særskilt 
sykdoms- eller smittefare. Dette gjel
der følgende sykdommer: 

a. tuberkulose, 
b. poliomyelitt med lammelser, 
c. difteri, 
d. tyfoidfeber, 
e. paratyfus A, 
f. smittsom gulsott, 
g. mononucleosis infectiosa, 
h. andre smittsomme sykdommer når 

den yrkesskadede har fått komplika
sjon fra hjerne og/eller ryggmargen, 
hjertet nyrer eller ledd, 

i. serum-hepatitt o~ sykdommer med 
liknende infeksJonsmåte, herunder 
AIDS og HIV-smitte, 

j. paratyfus B, andre salmonelloser og 
dysenteri når sykdommen etterfølges 
av en langvarig eller konstant smitte
bærertilstand. 

3. under arbeid med dyr eller planter som 
lider av en infeksjon framkalt av ved
kommende smittestoff, eller under ar
beid med dyre- eller planteprodukter 
som er infisert av smittestoffet. 

I. Sykdommer etter vaksinasjon som har 
samband med yrket.» 

Forskriftenes del II gjelder klimatsykdom
mer og epidemiske sykdommer. Når det gjel
der de såkalte klimatsykdommer, dreier det 
seg egentlig ikke om spesielle sykdommer, 
men om følger eller skader som skyldes kli
maet. Betegnelsen «klimatsykdommer» er 
oppstått som trygdeterminologi. Den brukes 
ikke i den medisinske terminologi. Det dreier 
seg her om følgende lidelser: 

«A. Følger av kulde og lav temperatur under 
arbeid i ishavsstrøk. · _ 

B. Følger av sterk varme og sol under arbeid 
i tropiske eller subtropiske strøk. 

C. Karantenesykdommer: 
Cholera asiatica (kolera) 
Febris flava (gul feber) 
Pestis (pest) 
Variola (kopper) 

D. Malaria.» 

Forskriftenes del III omhandler vilkårene 
for at yrkessykdommer skal kunne likestilles 
med yrkesskade. Vi viser til omtale foran. 

Etter forskriftenes del IV kan Sosialdeparte~ 
mentet bestemme at andre yrkessykdommer, 
infeksjonssykdommer, klimatsykdommer og 
epidemiske sykdommer enn de som er nevnt 
under forskriftenes del I og II skal likestilles 
med yrkesskade i lovens forstand. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til gjeldende lovs § 

11-4 nr. 1. 
Utkastet inneholder flere definisjoner. Da 

definisjonen av yrkesskade inneholder begre
pet arbeidsulykke, er .det også nødvendig å 
definere dette begrepet. Videre har utvalget 
funnet det hensiktsmessig å presisere at ska
der på proteser m.v. også omfattes av yrkes
skadebegrepet. Til slutt er det tatt inn en be
stemmelse om at visse yrkessykdommer, kli
masykdommer og epidemiske sykdommer 
også regnes som yrkesskade i lovens forstand. 

Utkastets to første ledd omhandler defini
sjonen av folketrygdlovens yrkesskadebegrep. 

I utkastets første ledd er yrkesskade definert 
som en personskade eller sykdom som skyl
des en arbeidsulykke som skjer mens med
lemmet er yrkesskadedekket. Begrepet ar
beidsulykke har ikke et klart og entydig inn
hold. Det har derfor vært nødvendig å defi
nere dette uttrykket i utkastets andre ledd. 

For å unngå misforståelser har utvalget 
brukt betegnelsen personskade i stedet for 
skade. En unngår derved at tingsskader om
fattes av ordlyden. 

Vi har dessuten presisert i utkastets første 
ledd at begrepet yrkesskade er begrenset til 
skader og sykdommer som skjer mens med
lemmet er yrkesskadedekket. Vi har vist til 
bestemmelsene i utkastets§§ 17-3 til 17-9 som 
nevner de situasjoner medlemmene er yrkes
skadedekket i. 

Utkastets andre ledd har en definisjon av 
begrepet arbeidsulykke. Dette begrepet er 
ikke definert i loven i dag. Men gjennom prak- . 
sis har dette begrepet fått et nokså klart inn
hold. Utvalget mener at det ut fra informa
sjonshensyn er viktig å ta inn definisjonen av 
begrepet arbeidsulykke i selve lovteksten. 
Forslaget svarer til den definisjon som legges 
til grunn i praksis i dag. 

I utkastets andre ledd siste punktum har vi 
presisert at slitasjeskader i bevegelsesappara
tet ikke omfattes av yrkesskadebegrepet. 
Denne presiseringen er gjort av informasjons
hensyn. Slitasjeskader oppstår ikke på grunn 
av en plutselig eller uventet hendelse og hel
ler ikke som følge av usedvanlig påkjenning 
eller belastning. Slitasjeskader oppstår som 
følge av påkjenninger som er vanlige i arbei
det. 

Etter utkastets tredje ledd skal skade på pro
teser og støttebandasjer også regnes som per
sonskade. Forslaget svarer til den gjeldende 
lovs § 11-4 nr. 1 andre ledd. 

Utkastets fjerde ledd omhandler yrkessyk
dommer, klimasykdommer og epidemiske 
sykdommer. 

Utvalget har vurdert om loven skulle ha en 
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særskilt paragraf om yrkessykdommer m.v. 
som likestilles med yrkesskader. Men er er 
kommet til at gjeldende forskriftsbestemmel
ser er så innfløkte at det ikke er hensiktsmes
sig åta dem inn i selve loven. Det er nødven
dig at bestemmelsene om yrkessykdommer 
m.v. fortsatt gis i forskrifts form. 

I utkastets fjerde ledd første punktum fore
slår derfor utvalget at det av informasjonshen
syn sies at visse yrkessykdommer, klimasyk
dommer og epidemiske sykdommer også reg
nes som yrkesskader. Det dreier seg her ikke 
om en så vid definisjon av yrkesskadebegrepet 
at det omfatter visse sykdommer. Det presise
res at visse sykdommer skal regnes som yr
kesskade i lovens forstand. 

I den gjeldende lov står det at andre skader 
og sykdommer skal likestilles med yrkes
skade. Alle sykdommer og skader som skyl
des en arbeidsulykke i folketrygdlovens for
stand omfattes av yrkesskadebegrepet. Der
som det dreier seg om frostskade som oppstår 
på grunn av plutselig inntruffet kulde, vil ska
den omfattes av yrkesskadebegrepet. 

I utkastets fjerde ledd andre punktum er 
departementet gitt fullmakt til å gi forskrifter 
om hvilke sykdommer som skal regnes som 
yrkesskade. 

Utvalget mener det er tilstrekkelig å gi for
skrifter om at visse sykdommer som ikke opp
står som følge av ulykker, likevel skal regnes 
som yrkesskade. I praksis vil det neppe fore
komme skader som ikke skyldes ulykker. Det 
er derfor bare behov for å gi forskrifter om at 
visse sykdommer skal likestilles med yrkes
skade. 

Utvalget legger opp til at forskriftene både 
skal angi hvilke sykdommer som skal regnes 
som yrkesskade og vilkårene for at disse syk
dommer skal kunne godkjennes som yrkes
skade i lovens forstand. 

Utkastets § 17-3 Arbeidstakere 
Arbeidstakere (se § 3-22) som er medlemmer 

i trygden, er yrkesskadedekket. 
Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesska

der som oppstår mens arbeidstakeren er i ar
beid på arbeidsstedet i arbeidstiden. På reise 
til og fra arbeidsstedet gjelder yrkesskadedek
ningen dersom transporten skjer i arbeidsgi
verens regi. 

Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregister
tonn eller mer regnes for å være i arbeid i det 
tidsrommet de er om bord. Det samme gjelder 
arbeidstakere på anlegg eller innretninger i 
oljevirksomheten til havs. 

Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregister
tonn eller mer og arbeidstakere i norske sivile 
luftfartsselskap er yrkesskadedekket på reise 
til og fra arbeidsstedet dersom arbeidsgiveren 
betaler reisen. 

Merknader 
Utkastet svarer til gjeldende lovs § 11-1 nr. 

1 bokstav a første til tredje ledd. Det gjelder 
yrkesskadedekning for arbeidstakere, herun
der sjøfolk og oljearbeidere til havs. 

Historikk 
Arbeidstakere i fabrikker var de første som 

ble omfattet av en ulykkesforsikring. Lov 23. 
juli 1894 om ulykkesforsikring for arbeidere i 
fabrikker m.v. tok sikte på å sikre arbeidsta
kere i industrien rimelig erstatning ved be
driftsulykker. En alminnelig ulykkestrygd for 
sjøfolk ble vedtatt i 1911. Kjønstad har i sin 
bok «Yrkesskadestrygden», side 26 f. gjort 
nærmere rede for forarbeidene til loven om 
ulykkesforsikring for arbeidere. 

Loven om yrkesskadetrygd av 1958 hadde 
bestemmelser om pliktig trygd for den som 
her i landet arbeidet i en annens tjeneste for 
lønn eller godtgjørelse som helt eller delvis 
bestod i penger. Vi viser til lovens § 1 nr. 1 
bokstav a. Det var et vilkår at arbeidet skulle 
ha en varighet på minst seks dager. Dessuten 
skulle den aktuelle lønnen eller godtgjørelsen 
svare til en årlig arbeidsinntekt på over 1000 
kroner året. Videre var det et vilkår etter lo
vens § 9 nr. 1 bokstav a første ledd at yrkes
skaden var blitt påført mens vedkommende 
var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. 

Andre ledd i nevnte paragraf hadde en sær
regel om sjøfolk. De som var ansatt ombord 
på skip på 100 tonnasjeenheter/ brutto regis
tertonn eller mer, skulle anses for å være i 
arbeid for sin arbeidsgiver sammenhengende 
i tidsrommet fra tiltredelsen til fratredelsen, 
samt på reise i forbindelse med tiltredelse el
ler fratredelse som ble bekostet av statskassen 
eller rederen. 

Det går fram av forarbeidene til yrkesskade
trygdeloven at de ovennevnte bestemmelsene 
i hovedtrekk svarte til den praksis som hadde 
utviklet seg i henhold til lovene om ulykkes
trygd. Vi viser til Ot.prp. nr. 35 for 1958, side 
24. 

Gjeldende rett 
Etter folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav a 

har en trygdet som blir rammet av en yrkes- , 
skade, rett til ytelser med yrkesskadefordeler, 
dersom vedkommende på skadetidspunktet 
var arbeidstaker med pensjonsgivende inntekt 
som nevnt i§ 6-4 første ledd nr. 1. Hvem som 
er trygdet etter folketrygdloven omtales i 
merknadene til utkastets kapittel 2 om folke
trygdens medlemmer. Hva som forstås med 
begrepet yrkesskade etter lovens§ 11-4 omta
les nærmere i merknadene til utkastets§ 17-2. 
Hvem som skal anses som arbeidstaker i fol
ketrygdlovens forstand er nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets § 3-22. 
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Ifølge ordlyden i § 11-1 nr. 1 bokstav a 
dreier det seg om «arbeidstaker med pensjons
givende inntekt som nevnt i § 6-4 første ledd 
nr. 1» . 

. Lovens § 6-4 gjelder hva som skal anses som 
pensjonsgivende inntekt. Det sondres i dag 
mellom inntekt i og utenfor næring. Lovens § 
6-4 første ledd nr. 1 gjelder inntekt utenfor 
næring. Det vil si inntekt som arbeidstaker, 

' som oppdragstaker og som medlem i styrer 
m.v. Henvisningen i§ 11-1 nr. 1 er derfor noe 
misvisende. Det skyldes at lovens § 6-4 første 
ledd nr. 1 tidligere bare gjaldt inntekt som 
arbeidstaker. Det vil si «lønn og annen godt
gjørelse for arbeid i offentlig eller privat tje
neste». Endringen her ble foretatt ved lov 9. 
juni 1972 nr. 67 og skjedde altså etter at be
stemmelsene om yrkesskadetrygd ble tatt inn 
i folketrygdloven i 1970. 

Lovendringen ble begrunnet med avgifts
messige hensyn. En ønsket at det skulle beta
les arbeidsgiveravgift både for utbetalinger til 
arbeidstakere og oppdragstakere. Konsekven
sen av lovendringen når det gjaldt bestemmel
sene i folketrygdloven kapittel 11 ble ikke 
vurdert i denne forbindelsen. 

Rikstrygdeverket har lagt til grunn for sin 
praksis at lovendringen ikke medførte end
ring av omfangsbestemmelsen i lovens § 11-1 
nr. 1. Det ble i denne forbindelse lagt avgjør
ende vekt på at begrepet arbeidstaker har en 
selvstendig betydning i lovteksten, og derved 
utelukker oppdragstakere. Denne praksis er 
stadfestet av Trygderetten. 

I boka «Kompendium i Trygderett Il» (Uni
versitetsforlaget 1987) hevder Nygaard og 
Holgersen at det bare er snakk om to katego
rier av yrkesaktive hva gjelder personkretsen 
for yrkesskadedekningen, nemlig arbeidsta
kere og selvstendig næringsdrivende. De hev
der at begrepet arbeidstaker etter den omtalte 
lovendringen i 1972 må tolkes videre slik at 
det også omfatter persongruppen «utenfor tje
nesteforhold». De viser til flere saker behand
let av Trygderetten. I ingen av disse sakene 
har imidlertid Trygderetten omtalt gruppen 
oppdragstakere. Det opplyses fra Rikstrygde
verket at Trygderetten ikke har hatt noe å 
bemerke til Rikstrygdeverkets tolkning av 
begrepet arbeidstaker i folketrygdloven kapit
tel 11. Men i enkelte saker har Trygderetten 
vurdert faktum annerledes enn Rikstrygde
verket slik at det konkrete tolkningsresultatet 
er blitt annerledes. 

I den gjeldende lov er det ikke satt noe vil
kår om at arbeidsforholdet må ha en viss va
righet. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiveren 
plikter å svare arbeidsgiveravgift, se merkna
dene til utkastets § 22-2. Det må han i prinsip
pet gjøre fra første dag av. Dersom det dreier 

seg om for eksempel gratis arbeid (vennetje
nester) har Rikstrygdeverket lagt til grunn at 
arbeidstakeren ikke er yrkesskadedekket. 

For arbeidstakere er hovedregelen at yrkes
skadedekningen bare gjelder mens vedkom
mende er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidsti
den. Det følger av folketrygdloven § 11-1 nr. 
1 bokstav a andre ledd. Uttrykket «i arbeid 
på arbeidsstedet i arbeidstiden» ble også brukt 
i yrkesskadetrygdloven av 1958 og er en lov
festing av hovedtrekkene i den praksis som 
utviklet seg i den · tidligere ulykkestrygdlov
givningen. Vi viser til Ot.prp. nr. 35 for 1958 
side 24. Det er således en omfattende forvalt
ningspraksis og trygderettspraksis når det 
gjelder tolkning av disse vilkårene i yrkesska
detrygden. 

Folketrygdloven§ 11-1 nr. l bokstav a tredje 
ledd har en særbestemmelse for sjøfolk på 
større skip og flyvende personell. Disse ar
beidstakere regnes for å være i arbeid for sin 
arbeidsgiver sammenhengende fra tiltredel
sen til fratredelsen. Disse arbeidstakere omta
les nærmere nedenfor i merknadene her. 

Utvalget vil i det følgende gå litt nærmere 
inn på vilkårene «i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden». Vi viser for øvrig til Rikstrygde
verkets rundskriv Kom. 11-00 nr.1 side 22 f. 

I arbeid 
En arbeidstaker er yrkesskadedekket under 

utøvelsen av arbeid for sin arbeidsgiver i det 
arbeid han har i henhold til instruks eller ar
beidsordre. Denne hovedregelen praktiseres 
ikke strengt. En arbeidstaker som blir skadet 
mens han hjelper en arbeidskamerat med en 
maskin han selv ikke betjener eller har ansva
ret for, vil likevel regnes å være yrkesskade
dekket, med mindre handlingen helt åpenbart 
strider mot · arbeidsgiverens interesser. Det 
kan for eksempel tenkes at andre arbeidsta
kere enn den som er satt til å betjene maski
nen har forbud mot å bruke eller hjelpe til 
med maskinen. 

Begrepet i arbeid omfatter også gjøremål 
som har tilknytning til det ordinære arbeidet. 
Som eksempel kan nevnes skifting til arbeids
klær, hvilepauser, vanlige trimaktiviteter og 
lunsjpauser på arbeidsstedet. 

Hvis en arbeidstaker derimot blir skadet 
under arbeid han utfører hovedsakelig i egen 
interesse, vil skaden etter praksis falle utenfor 
yrkesskadedekningen - selv om den inntreffer 
på arbeidsstedet i arbeidstiden. Vedkom
mende regnes da ikke for å være «i arbeid» i 
denne sammenhengen. For eksempel vil en 
arbeidstaker som blir skadet mens han hogger 
ved til privat bruk i arbeidstiden, ikke være 
omfattet av yrkesskadedekningen. Det samme 
gjelder skader inntruffet under slagsmål. Hvis 
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en arbeidstaker derimot blir skadet under re
gelrett overfall/angrep, vil skaden omfattes. 

På arbeidsstedet 
Når det gjelder avgjørelsen av om en skade 

er inntruffet på arbeidsstedet skiller en i prak
sis mellom arbeidstakere som har fast arbeids
sted og arbeidstakere med skiftende arbeids
steder. En del arbeidstakere har arbeidsfor
hold som vekselvis er stasjonære og ambu
lante. 

I stasjonær virksomhet er den trygdedes 
arbeidssted først og fremst den bygningen 
hvor arbeidet foregår. Hvis bygningen er om
gitt av gjerde og port, gjelder yrkesskadedek
ningen· innenfor porten. Hvis bygningen ikke 
er inngjerdet, men avgrenset med for eksem
pel plener og hekk, likestilles de\te med et 
inngjerdet område. Arbeidstaker:ens arbeids
sted er ikke nødvendigvis hele det området 
som eies eller leies av arbeidsgiveren, men det 
stedet hvor han arbeider. I særlige tilfeller 
godkjennes også skader inntruffet utenfor et 
slikt avgrenset område. Dette gjelder for eks
empel når en skade har inntruffet på en parke
ringsplass tilhørende bedriften og skaden har 
skjedd på grunn av manglende belysning eller 
strøing. I praksis anses da skaden å ha inntruf
fet innenfor «bedriftens risiko-område». Det 
gjelder dog en hovedregel om at skader inn
truffet på områder som er åpne for alminnelig 
ferdsel, ikke omfattes. 

En del større bedriftsområder som for eks
empel militære områder, sykehus o.l. består 
av mange bygninger og er nærmest som et 
lite samfunn med servicebygg. Skader inn
truffet innenfor slike områder blir etter prak
·sis ikke uten videre godkjent. En kontoransatt 
som har sitt arbeide i en bestemt bygning på 
Ullevål sykehus vil for eksempel først og 
fremst være yrkesskadedekket i den bygnin
gen hvor vedkommende arbeider. Hvis han 
eller hun skades utenfor bygningen, vil ved
kommende bare være yrkesskadedekket der
som skaden har tilknytning til bedrifts-risi
koen. Den kontoransatte kan for eksempel 
være ute i et ærend i tilknytning til sitt ar
beide. 

Vanligvis gjelder ikke yrkesskadedeknin
gen på vegen til og fra arbeidsstedet. Etter 
fast praksis gjelder likevel yrkesskadedeknin
gen ved transport som skjer i arbeidsgiverens 
regi med arbeidsgiverens . egne eller leide 

. transportmidler. Det anses ikke for å være 
transport i arbeidsgiverens regi om arbeidsgi
veren betaler for reisetiden eller yter kjøre
godtgjørelse, hvis det ikke dreier seg om 
transport organisert med arbeidsgiverens 
transportmidler. 

Ved ambulerende virksomhet gjelder yrkes-

skadedekningen der hvor arbeidet til enhver 
tid foregår. Typisk ambulerende virksomhet 
er skogsarbeid, anleggsarbeid, transport m. v. 
Arbeidstakere som har skiftende arbeidsste
der, må ofte benytte veier til og fra arbeidsste
det som medfører særlig risiko. En skogsarbei
der må for eksempel gå gjennom ulendt ter
reng eller over usikker is for å komme fram 
til hogststedet. I et slikt tilfelle regnes også 
veien som arbeidssted i lovens forstand. Det 
er dog en forutsetning at det er nødvendig å 
gå den risikofylte veien for å komme fram til 
arbeidet. 

Mange arbeidstakere er i arbeidsforhold 
hvor virksomheten skifter mellom å være sta
sjonær og ambulant. En selger vil eksempel
vis dele sin arbeidstid mellom arbeid på et 
fast kontor og kundebesøk. Når han er ute på 
kundebesøk, er han yrkesskadedekket på vei 
fra kontoret og til kunden og mellom de for
skjellige kundene og tilbake til kontoret. Han 
vil imidlertid ikke være yrkesskadetrygdet på 
vei hjem fra siste arbeidssted. Det samme gjel
der på vei fra hjemmet og til første arbeids
sted. Han regnes da å være i samme situasjon 
som arbeidstakere med stasjonært arbeids-
sted. · 

I en del tilfeller vil vedkommende regnes 
for å være på arbeidsstedet allerede på veien 
hjemmefra. Eksempelvis vil en som påbegyn
ner arbeidet i hjemmet eller avslutter arbeidet 
i hjemmet kunne omfattes av yrkesskadedek
ningen på veien mellom hjemmet og det faste 
arbeidsstedet. En arbeidstaker som kan sies å 
ha bilen som sitt arbeidssted, som for eksem
pel yrkessjåfør, vil også omfattes av yrkesska
dedekningen hjemmefra hvis vedkommende 
er pålagt å ha bilen parkert hjemme. 

Dersom en arbeidstaker som er på tjeneste
reise må overnatte utenfor hjemmet eller har 
en så lang reise at overnatting ville være na
turlig, regnes vedkommende å være yrkesska
dedekket på den direkte reisen fra hjemmet 
og til overnattingsstedet og fra overnattings
stedet til hjemmet. Dette gjelder også for ar
beidstakere som er utsendt på reiseoppdrag til 
utlandet. Veien fra hotellet eller annet over
nattingssted på oppdragsstedet og til første 
kunde/arbeidssted omfattes ikke av yrkesska- , 
dedekningen. Det samme gjelder veien til
bake til overnattingsstedet fra siste kunde/ 
arbeidssted. Hotel o.l. betraktes som «midlerti
dig bolig» i denne sammenheng. 

I arbeidstiden 
Dette begrepet avgrenser den tid arbeidsta

keren er yrkesskadedekket. Opphold på ar
beidsstedet før og etter den vanlige arbeidsti
den vil vanligvis ikke omfattes av yrkesskade
dekningen med mindre det dreier seg om på-
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lagt overtidsarbeid, bortrydding av arbeids
redskaper, forberedelse til arbeid, skifting av 
klær o.l. Hvilepauser som inngår som et natur
lig ledd i arbeidet, sorrt spisepauser på arbeids
stedet eller i et spiserom, regnes som en del 
av arbeidstiden i denne forbindelse. 

Særlig om sjøfolk og flyvende personell 
Folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav a tredje 

' ledd lyder: 

«Den som er ansatt ombord på skip på 100 
tonnasjeenheter/registertonn brutto eller mer 
eller er flyvende personell, anses for å være i 
arbeid for sin arbeidsgiver sammenhengende 
i tidsrommet fra tiltredelsen til fratredelsen. 
For den som er ansatt på skip som nevnt, 
medregnes i denne forbindelse tid under reise 
til eller fra fartøyet, dersom reisen bek-0stes 
av statskassen eller rederen.» 

Disse gruppene regnes for å være i arbeid 
for sin arbeidsgiver sammenhengende i tids
rommet fra tiltredelse til fratredelse; de har 
såkalt «24 timers trygd». Rikstrygdeverkets 
rundskriv Kom. 11-00 nr. 1 (4/86) omtaler 
nærmere personkretsen for den såkalte «24 
timers trygden». Vi viser til punkt 3.3 side 28 f. 

For den som er ansatt på skip som ovenfor 
nevnt, medregnes i den forbindelse tid under 
reise til eller fra fartøyet dersom reisen bekos
tes av statskassen eller rederen. I tilfeller der 
sjømannen i fratredelseshavnen umiddelbart 
skal over i tjeneste på en annen båt, regnes 
han også for å være «24 timers trygdet» inntil 
han tiltrer sin stilling på båt nr. 2 i samme 
rederi. 

For de såkalte rederians;itte gjelder også «24 
timers trygden». I praksis regnes disse imid
lertid ikke for å være sammenhengende yr
kesskadedekket i ansettelsestiden. Rederian
satte sjømenn er i visse perioder ikke knyttet 
til noe bestemt skip og Rikstrygdeverket har 
derfor ikke funnet det rimelig at disse skal 
være sammenhengende yrkesskadedekket i 
tiden etter at de har fratrådt et skip og til til
tredelsen på et annet skip. Men praksis er libe
ral dersom vedkommende blir skadet under 
et kortvarig og nødvendig opphold i en fratre
delseshavn for å tiltre tjeneste på en annen 
båt i samme rederi. 

Den utvidede yrkesskadetrygddekningen 
( «24 timers trygden») gjelder også for følgende 
grupper: 
- lottaker (herunder reder) i stilling på skip 

på 100 brutto registertonn , eller mer ( også 
fiske- og fangstfartøy), se § 11-1 nr. 1 bok
stav b første ledd siste punktum, 

- den som utenfor landet er knyttet til norsk 
fiskerfartøy, uansett tonnasjens størrelse, se 
§ 11-1 nr. 1 bokstav a siste ledd, og 

- den som utenfor landet er knyttet til norsk 
fangstekspedisjon eller fangststasjon, se § 
11-1 nr. 1 bokstav a siste ledd. 
Disse unntaksgrupper omfatter også perso

ner som ikke er arbeidstakere. 
· Den såkalte 24 timers trygden for flyvende 

personell og sjøfolk vil bli nærmere omtalt 
bakerst i utkastet her i forbindelse med om
tale av de bestemmelsene som utvalget fore
slår opphevet. 

Arbeidstakere i oljevirksomheten på konti
nentalsokkelen er etter Rikstrygdeverkets 
praksis yrkesskadedekket sammenhengend~ 
så lenge de oppholder seg ombord på oljebo
ringsplattformer. Vi viser forøvrig til Riks
trygdeverkets rundskriv Sak. 11-00, tillegg nr. 
3. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd slår fast at arbeidsta

kere er omfattet av særbestemmelsene om 
yrkesskade. Det er vist til utkastets § 3-22 som 
har en definisjon av begrepet arbeidstaker. 
Det er presisert at yrkesskadedekningen gjel
der for arbeidstakere som er medlem i tryg
den. 

Utvalget legger her opp til at det bare skal 
være personer som er arbeidstakere som blir 
automatisk yrkesskadedekket. Oppdragsta
kere, se definisjonen i utkastets § 3-23, skal 
etter utvalgets forslag ikke omfattes av yrkes
skadedekningen. Disse vil imidlertid etter ut
kastets § 17-9 få adgang til å tegne frivillig 
yrkesskadetrygd på linje med selvstendig 
næringsdrivende. Vi viser til merknadene til 
utkastets § 17-9. 

Utkastets andre ledd første punktum om
handler de vilkårene som i dag står i lovens § 
11-1 nr. 1 bokstav a andre ledd. Uttrykket «i 
arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» synes 
å være noe snevrere enn gjeldende praksis. 
Det kan hevdes at gjeldende formulering i 
prinsippet ikke legger opp til utvidende for
tolkninger, da uttrykkene i seg selv egentlig 
er nokså presise. En er nødt til å ha inngående 
kjennskap til praksis på dette området for å 
kunne slå.fast hvilket omfang yrkesskadedek
ningen har for arbeidstakere. Dette gjør at den 
rettslige situasjonen for denne gruppen ikke 
kan leses direkte ut av lovteksten, noe som 
er uheldig. 

Utvalget har drøftet om det finnes andre 
formuleringer som gir bedre uttrykk for det 
som anses som gjeldende rett. Alternative for
muleringer er «under utøvelse av arbeidet» 
eller «i forbindelse med arbeidet». Den første 
formuleringen er snevrere enn den andre og 
er dessuten for snever i forhold til gjeldende 
praksis. Da begge formuleringene er vagere 
enn dagens formulering, kan det hevdes atde 
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gir et større rom for skjønn. Uttrykket «i for
bindelse med arbeidet» vil klart kunne anses 
å dekke gjeldende praksis. Men denne formu
leringen vil medføre mange tolkningsproble
mer. Utvalget har funnet det mest hensikts
messig å beholde betegnelsen «i arbeid på ar
beidsstedet i arbeidstiden». Utvalget har lagt 
avgjørende vekt på at dette er en vel innarbei
det formulering som er presisert gjennom en 
langvarig forvaltningspraksis, en rekke rund
skriv, og Trygderettens kjennelser. Utvalget 
er klar over at formuleringen ikke er helt 
dekkende, men det er vanskelig å finne en 
mer presis formulering, uten at den medfører 
materielle endringer av stønadsvilkårene. 

I utkastets andre ledd andre punktum sies 
det at arbeidstakere er yrkesskadedekket un
der transport til og fra arbeidsstedet dersom 
transporten skjer i arbeidsgiverens regi. Som 
vist foran, gjelder det i dag svært innfløkte 
regler om yrkesskadedekningen på reiser. 
Loven ville bli for uoversiktlig dersom disse 
bestemmelsene skulle lovfestes. Ut fra infor
masjonshensyn har utvalget imidlertid valgt å 
ta med hovedprinsippet. 

Utkastets tredje ledd første punktum om
handler arbeidstakere på skip på 100 brutto 
registertonn eller mer. Utvalget foreslår her 
en innstramming av ordningen med såkalt «24 
timers trygd» for sjøfolk. Den særlige omfatt
ende yrkesskadedekningen for denne person
gruppen ble opprinnelig begrunnet med at 
disse personene hadde en særskilt farefull 
livssituasjon. Tidligere var det ikke vanlig at 
folk måtte oppholde seg i utlandet. Utenlands
opphold ble ansett som risikofylte. Tidene har 
forandret seg. Sjømannsyrket blir i dag stort 
sett likestilt med andre yrker. Sjøfolkene opp
holder seg ikke stort mer i utlandet enn 
mange andre arbeidstakere. 

Ordningen med «24 timers trygd» har med
ført urimelige resultater. Skader som oppstår 
i fritiden i utlandet og hjemme i Norge blir 
regnet som yrkesskader når det gjelder sjø
folk. Det er ingen grunn til å gi yrkesskadefor
deler til den som faller ned fra stigen når han 
maler sitt eget hus i fritiden. 

Utvalget har på denne bakgrunnen funnet 
det riktig å begrense yrkesskadedekningen til 
opphold ombord. Det er derfor foreslått at sjø
folk skal være «24 timers trygdet» når de er 
på skipet. Dette innebærer at yrkesskadedek
ningen skal gjelde i fritiden ombord, men ikke 
i land. Utvalget forutsetter at forslaget fanger 
opp de skadetilfellene som skyldes risikoen 
ved å befinne seg ombord på et skip. 

Utkastets tredje ledd andre punktum gjel
der arbeidstakere i oljevirksomhet til havs, og 
er en lovfesting av gjeldende praksis. Etter 
utvalgets forslag vil sjøfolk og arbeidstakere i 

oljevirksomheten til havs være likestilt med 
hensyn til yrkesskadedekningen. 

Etter utkastets fjerde ledd skal arbeidstakere 
på skip på 100 brutto registertonn eller mer 
samt flyvende personell også være yrkesska
dedekket på reise til og fra arbeidsstedet der
som reisen betales av arbeidsgiveren. Utvalget 
har foreslått å oppheve den såkalte «24 timers 
trygden» for disse persongrupper, men utval
get finner det rimelig at disse fortsatt er yrkes
skadedekket under transport til og fra arbeids
stedet dersom arbeidsgiveren betaler reisen. 
Utvalget legger her til grunn at hyppige reiser 
og lange reiser medfører en økt skaderisiko. 
Det er derfor rimelig åla yrkesskadedeknin
gen også gjelde under slik transport. 

Utkastets § 17-4 Fiskere, lottakere, 
fangstmenn o.a. 

Følgende grupper av medlemmer er yrkes
skadedekket: 
a) fiskere og fangstmenn som er tatt opp i fis

kermanntallet, se lov 11. juni 1982 nr. 42 
om rettledningstjenesten i fiskerinæringen 
§ 8, jf § 5, 

b) lottakere som er knyttet til fiske- eller 
fangstfartøy, 

c) selvstendig næringsdrivende i småskips
fart og lektertransport, 

d) redere som er knyttet til fiske- eller fangst
fartøy. 

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkes
skade som oppstår under utøvelse av nærin
gen. Redere som nevnt i første ledd bokstav d 
er yrkesskadedekket bare mens de arbeider om 
bord. 

Merknader 
Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav b har 

særskilte bestemmelser om yrkesskadedek
ning for fiskere og fangstmenn som er tatt opp 
i det såkalte fiskermanntallet. Dette manntal
let er opprettet i medhold av § 8 i lov 11. juni 
1982 nr. 42 om rettledningstjenesten i fiskeri
næringen. Videre gjelder folketrygdloven § 
11-1 nr. 1 bokstav b for lottakere og redere i 
stilling ombord på fiske- eller fangstfartøy 
samt sysselsatte i småskipsfart. 

Innledning 
De fleste fiskere og fangstmenn er selvsten

dige næringsdrivende. De er som regel lotta
kere. Det vil si at de mottar lott, som er en 
andel av fangstutbyttet. Alle lottakere regnes 
som selvstendig næringsdrivende. Bare et få
tall av fiskere og fangstmenn arbeider i en 
annens tjeneste. Disse har hyre og regnes som 
arbeidstakere. Redere er også selvstendig 
næringsdrivende. 

Særbestemmelsene om fiskere, fangstmenn, 
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lottakere og redere i lovens § 11-1 nr. 1 bok
stav b medfører at disse gruppene av selvsten
dig næringsdrivende er pliktig yrkesskade
dekket. Det vil si at de er automatisk og obli
gatorisk trygdet med rett til ytelser ved yrkes
skader og behøver ikke tegne frivillig yrkes
skadetrygd. Når det gjelder fiskere og fangst
menn er det satt som vilkår for automatisk 
yrkesskadedekning at de er tatt opp i fisker-

, manntallet. For lottakere og redere gjelder det 
ikke noe vilkår om manntallsføring. Bestem
melsene i lovens § 11-1 nr. i bokstav b er et 
unntak fra prinsippet i folketrygdloven om at 
selvstendig næringsdrivende må tegne frivil
lig trygd for å være yrkesskadedekket. Dette 
henger sammen med bestemmelsene om av
giftsbetaling til folketrygden. Disse bestem
melsene omtales nærmere nedenfor og i 
merknadene til utkastets § 22-5 om produkt
avgift. 

Historikk 
De tidligere ulykkestrygdordninger var av 

generell karakter, og omfattet alle utøvere in
nen de aktuelle yrkene, uten hensyn til om · 
de var arbeidstakere eller selvstendig næ
ringsdrivende. Disse lovene var altså rettet 
mot spesielle yrker. Lovene om ulykkestrygd 
for henholdsvis sjømenn og fiskere omfattet 
således alle yrkesutøvere som hadde sin næ
ring på sjøen. Sjømannstrygden omfattet både 
selvstendig næringsdrivende (redere) og ar
beidstakere (sjømenn). Men størstedelen av 
de trygdede var arbeidstakere. Fiskertrygden 
omfattet imidlertid stort sett selvstendig næ
ringsdrivende, men den gjaldt også for ar
beidstakere. Forarbeidene til yrkesskade
trygdloven tyder på at en tidligere ikke var 
så opptatt av å skille mellom arbeidstakere og 
selvstendig næringsdrivende. Vi viser til Ot. 
prp. nr. 35 for 1958 side 2 om trygdens om
fang. Det framheves her at skillet mellom sjø
mannstrygden og fiskertrygden stort sett ble 
gjennomført ved at personer som var innført 
i fiskermanntallet gikk inn under fiskertryg
den, med mindre fartøyet som de var knyttet 
til, var over 50 brutto registertonn. I så fall 
skulle de omfattes av sjømannstrygden. 

Industriarbeidertrygden omfattet arbeidsta
kere i visse bestemte yrker samt adgang for 
arbeidsgivere å tegne frivillig trygd sammen 
med sine arbeidstakere. 

Ved vedtakelsen av yrkesskadetrygdloven i 
1958 ble de ulike ulykkestrygdordningene 
slått sammen i en felles yrkesskadetrygdord
ning. Den nye felles ordningen opprettholdt 
skillet mellom pliktig (automatisk) og frivillig 
trygd. Den pliktige trygd skulle fortsatt om
fatte visse grupper selvstendig næringsdriv
ende. Adgangen til å tegne frivillig trygd for 

andre grupper av selvstendig næringsdriv
ende ble samtidig utvidet. 

Allerede den første loven om ulykkestrygd 
for fisk~re av 8. august 1908 hadde bestem
melser om fiskermanntallet. Det gjaldt et ge
nerelt vilkår om innføring i manntallet for å 
bli omfattet av denne fiskertrygden. 

Bestemmelsene om yrkesskadetrygd for fis
kere m.v. ble tatt inn i yrkesskadetrygdloven 
§ 1 nr. 1 bokstav f, jf. § 4. Fiskere og fangst
menn som var tatt opp i manntallet varplik
tig yrkesskadedekket. Lovens § 4 regulerte 
opptak i manntallet. 

Utvalget antar at de fleste fiskere og fangst
menn var selvstendig næringsdrivende som i 
dag. Dersom noen var arbeidstakere, ville de 
også vært omfattet av lovens § 1 nr. 1 bokstav 
a. Fiskere og fangstmenn er imidlertid ikke 
nevnt i Ot.prp. nr. 35 for 1958. I merknadene 
til utkastets § 1 nr. 1 bokstav a nevnes «ar
beidstakere som går inn under industriarbei-

. dertrygden, og dessuten sjømenn m.v. som 
arbeider i innenlands trafikk, som nå er tryg
det under sjømannsloven. Videre kommer her 
inn det store ' flertall av nye trygdede yrkes
grupper, så som handel- og kontorfunksjonæ0 

rer, offentlige • tjenestemenn, pleiepersonale 
ved sykehus osv.» 

Da yrkesskadetrygdordningen ble tatt inn i 
folketrygdloven ble de ovennevnte bestem
melsene stort sett overført til denne loven. 
Men adgangen til opptak i manntallet ble noe 
utvidet. Bestemmelsene om manntallet ble 
tatt inn i lovens § 11-1 nr. 1 bokstav b og § 
11-2. Forskrifter om føring av manntall for fis
kere, fangstmenn m.v. ble fastsatt av Sosialde
partementet den 29. oktober 1970 i medhold 
av folketrygdloven § 11-2. , 

Manntallsføringen hadde ikke bare betyd
ning for yrkesskadetrygddekningen, men også 
for retten til sykepenger, dagpenger under 
arbeidsløyse og retten til pensjon fra pensjons
trygden for fiskere. 

Etterhvert fikk manntallsføringen også be
tydning for andre rettigheter som ikke hadde 
noe med trygdedekningen å gjøre. Manntalls
føringen hadde betydning i forhold til garanti
ordningen for fiskere, diverse andre finansie
ringsordninger innen fiskeriernæringen, regu
leringstiltak, prisstøttetiltak, retten til avgifts
fri bensin, feriegodtgjørelse for fiskere samt 
ulykkesforsikring. Garantikassen og garanti
ordningen for fiskere er nærmere omtalt ba
kerst i utkastets kapittel 6 om dagpenger un
der arbeidsløshet. 

Da fiskermanntallet etterhvert fikk større 
betydning i forhold til ordningene som ble 
administrert av Fiskeridepartementet, ble det 
i 1981 bestemt at manntallsføringen skulle 
overføres fra trygdeetaten til fiskerietaten. 
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Ved lov 29. mai 1981 nr. 40 ble bestemmelsen 
i § 11-2 om fiskermanntallet opphevet i forbin
delse med vedtakingen av loven om rettled
ningstjenesten i fiskerinæringen. 

Denne lovens § 8 har en særskilt bestem
melse om manntall for fiskere og fangstfolk. 
Ved kongelig resolusjon ble det gitt nærmere 
forskrifter om manntallet. 

Yrkesskadetrygdloven § 4 omfatter også 
mannskap på fiske- og fangstfartøy samt per
soner som helt eller delvis ernærer seg ved 
arbeid i småskipsfart eller transportbedrift 
med lekter. Disse persongruppene hadde også 
rett til å bli opptatt i manntallet og var pliktig 
yrkesskadetrygdet etter lovens § 1 nr. 1 bok
stav f. Yrkesskadedekningen var altså betin
get av manntallsføring. 

Etter lovens § 1 nr. 1 bokstav b var redere 
og lottakere yrkesskadetrygdet. Det ble stilt 
nærmere krav til fartøyets størrelse. For disse 
persongruppene var det ikke noe vilkår om 
manntallsføring. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav b lyder 

slik: 

«Rett til ytelser etter dette kapittel har tryg
det som blir rammet av yrkesskade, jfr.§ 11-4, 
og som på skadetidspunktet var 

b. fisker eller fangstmann og tatt opp i det 
manntall som er opprettet i medhold av lov 
om rettledningstjenesten i fiskerinæringen § 
8 jf. § 5. Det samme gjelder lott-taker og reder 
i stilling ombord på fiske- eller fangstfartøy, 
selv om vedkommende ikke er tatt opp i 
manntallet, samt sysselsatt i småskipsfart og 
lektertransport. · 

For fisker og fangstmann samt lott-taker og 
reder som nevnt i første ledd gjelder bestem
melsene i dette kapittel bare c:lersom skaden 
ble påført under utøvelse av slik næring som 
betinger opptak i fiskermanntallet. 

For sysselsatt i småskipsfart eller lekter
transport får reglene i dette kapittel anven
delse bare dersom skader ble påført under 
utøvelse av næringen.» 

Forskrifter om føring av manntall for fiskere 
og fangstmenn m.v. ble fastsatt på nytt av 
Fiskeridepartementet den 26. september 1983 
og ble endret den 18. juli 1985. Etter forskrifte
nes § 1 er formålet med manntallet: 

«A sikre en registrering av alle som er bo
satt i riket og som har saltvannsfiske eller 
dyrefangst i havet som næring til bruk bl.a. 
ved tilståelse av rettigheter etter støtteordnin
ger for dem som helt eller delvis har fiske el
ler fangst som leveveg.» 

Fiskermanntallet er organisert i to deler, 
blad A og blad B. Blad A i manntallslisten gir 
fortegnelse over personer som har fiske som 

binæring, mens blad B har en fortegnelse over 
fiskere som har fiske ; som hovednæring. Vi 
viser til nærmere omtale av manntallsordnin
gen i utkastets § 4-39 om fiskere. Sondringen 
mellom blad A og B har ingen betydning for 
yrkesskadedekningen. Fiskere, fangstmenn 
m.v. som er registrert .i manntallet er yrkes
skadedekket, uansett hvilket blad i manntallet 
de er registrert på. 

Forskriftene har flere bestemmelser om 
unntak vedrørende opptak på blad B. Disse 
unntaksbestemmelsene innebærer at personer 
som ikke driver fiske, likevel kan opptas på 
blad B. Forskriftene har imidlertid bestem
melser om at slike personer ikke skal ha rett 
til sykepenger etter folketrygdlovens særbe
stemmelser om fiskere eller ytelser etter fol
ketrygdlovens . særbestemmelser om yrkes
skade. Forskriftsbestemmelsene er således 
ikke helt i samsvar med folketrygdloven 
§ 11-1 nr. 1 bokstav b som knytter retten til 
yrkesskadedekningen til opptak i manntallet. 

De som tas opp i manntallet er selvstendig 
næringsdrivende. De som ikke tas opp, vil li
kevel være yrkesskadedekket, dersom de er 
arbeidstakere. Fiskere som avlønnes med hyre 
regnes som arbeidstakere i folketrygdlovens 
forstand. Særbestemmelsene om fiskere og 
fangstmenn kommer ikke til anvendelse her. 

Personkretsen i§ 11-1 nr. 1 bokstav ber fis
ker, fangstmann samt lottaker og reder i stil
ling ombord på fiske- eller fangstfartøy. 

Med fangstmann forstås en person som· dri
ver ervervsmessig dyrefangst i havet. Lotta
kere er fiskere som får vederlag i form av lott. 
Disse regnes som selvstendig næringsdriv- · 
ende. Dette gjelder selv om vederlaget bare 
delvis ytes ved lott. Lottakere er ikke alltid 
fiskere eller fangstmenn. Mannskap på slike 
fartøyer får ofte lønn i form av lott, uten å 
være fiskere eller fangstmenn. Dette gjelder 
for eksempel for kokken. 

Med uttrykket «reder i stilling ombord» for
stås at yrkesskadedekningen omfatter bare 
redere som selv arbeider ombord i fartøyet. , 
Dersom rederen driver virksomheten fra et 
kontor i land, eller utelukkende står som eier, 
vil han ikke være yrkesskadedekket etter sær
bestemmelsen i lovens§ 11-1 nr. 1 bokstav b. 

Når det gjelder lott-takere og redere i stil
ling ombord i fiske- og fangstfartøy, syssel
satte i småskipsfart og lektertransport, gjelder 
det ikke noe vilkår om manntallsføring for at 
de skal være yrkesskadedekket. 

For så vidt gjelder omfanget av yrkesskade
dekningen er den for fiskere, fangstmenn, re
dere og lott-takere begrenset til «slik næring 
som betinger opptak i fiskermanntallet». Dette 
følger av § 11-1 nr. 1 bokstav b andre ledd. 
Dette er en noe merkelig formulering, da re-
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dere og lott-takere ikke trenger å stå i mann
tallet for å være yrkesskadedekket. 

Etter tredje ledd i ovennevnte paragraf er 
sysselsatte i småskipsfart eller lektertransport 
yrkesskadedekket under utøvelse av nærin
gen. 
· Fiskere betaler en særskilt produktavgift til 

folketrygden. I stedet for å betale medlemsav
gift etter satser som for selvstendig nærings-

, drivende, betaler de en noe lavere medlems
avgift. Produktavgiften er nærmere omtalt i 
merknadene til utkastets kapittel 22 om avgif
ter. Se utkastets § 22-5. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 11-1 

nr. 1 bokstav b. Det er ikke meningen å fore
slå materielle endringer når det gjelder perso
ner knyttet til fiske, fangst og småskipsfart. 

I utkastets første ledd nevnes de forskjellige 
persongruppene. Det er: 
a) fiskere eller fangstmenn som er tatt opp i 

fiskermanntallet, 
b) lottakere som er knyttet til fiske- og fangst

fartøy, 
c) selvstendig næringsdrivende i småskips

fart og lektertransport, 
d) reder som er knyttet til fiske- eller fangst

fartøy. 
I utkastets andre ledd første punktum har 

utvalget presisert at yrkesskadedekningen 
gjelder under utøvelse av næringen. Etter ut
kastets andre ledd andre punktum presiserer 
utvalget at redere bare. er yrkesskadedekket 
mens de arbeider om bord. 

Utkastets § 17-5 Militærpersoner o.a. 
Følgende grupper av medlemmer er yrkes

skadedekket: 
a) vernepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 29 

om verneplikt, 
b) vernepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 14 

om heimevernet, 
c) tjenestepliktige etter lov 17. juli 1953 nr. 9 

om sivilforsvaret, 
d) tjenestepliktige etter lov 19. mars 1965 

nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av 
overbevisningsgrunner, 

e) tjenestepliktige etter lov 21. november 1952 
nr. 3 om tjenesteplikt i politiet, 

f) militært personell som deltar i humanitære 
hjelpeaksjoner i utlandet, eller er stilt til 
rådighet for De forente nasjoner, 

g) yrkesbefal og vervet personell, 
h) medlemmer som deltar i Forsvarets tjeneste 

som Kvinner i Forsvaret (KIF-personell), 
sykepleiere i Forsvaret (SIF-personelL) og 
lotter som ikke er mobiliseringsdisponerte. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a til f er yrkesskadedekket ved enhver· 

skade og sykdom som er påført eller oppstått 
i tidsrommet fra frammøte til dimittering. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
g er yrkesskadedekket etter bestemmelsene som 
gjelder for arbeidstakere, se§ 17-3. Når med
lemmene deltar i manøver eller utfører opp
drag under feltmessige forhold, gjelder likevel 
bestemmelsene i andre ledd i paragrafen her. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
her yrkesskadedekket under kurs, øvelser og 
· annen tjeneste for Forsvaret. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens § 11-1 nr. 1 bok

stav d samt forskrifter om trygdet som blir 
skadet i Forsvarets tjeneste, fastsatt ved kon
gelig resolusjon den 2. april 1971 med hjem
mel i folketrygdloven § 11-1 nr. 2 bokstav c. 

Historikk 
En alminnelig lov om uføretrygd for mili

tærpersoner ble innført ved lov 19. juni 1953. 
Denne ble tatt inn i yrkesskadetrygdloven ved 
lov 9. juni 1961. Denne lovendringen opphe
vet også en del andre bestemmelser om mili
tærpersoner i loven om vernepliktige sivilar
beidere av 17. juni 1937, loven om tjeneste
plikt i politiet av 21. november 1952 samt lo
ven om sivilforsvaret av 17. juli 1953. Ved lov
endringen ble disse persongruppene overført 
til yrkesskadetrygden. 

Bestemmelser om yrkesskadetrygd for 
nevnte persongrupper var tidligere å finne i 
yrkesskadetrygdloven § 1 nr. 1 bokstav k samt 
§ 9 nr. 1 bokstav k. Etter denne lovens § 10 
nr. 1 første ledd gjaldt det en særbestemmelse 
for disse grupper om at enhver legemsskade 
eller sykdom som ble påført eller oppstod 
under tjenestegjøringen, skulle anses som yr
kesskade. 

Gjeldende rett 
Folketrygdlovens bestemmelser om stønad 

ved yrkesskade for militærpersoner bygger 
på bestemmelsene i den tidligere yrkesskade
trygdloven av 1958. 

Særbestemmelsen om militærpersoner i fol
ketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav d omfatter 
både · vernepliktige og yrkesmilitære, såvel 
befal som menige. Videre omfatter bestem
melsen tjenestepliktige sivilarbeidere i hen
hold til lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking 
for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. 
Det samme gjelder tjenestepliktige i politiet 
etter lov .21. november 1952 nr. 3 og tjeneste
pliktige i sivilforsvaret etter lov 17. juli 1953 
nr. 9. Etter Rikstrygdeverkets praksis omfat
tes også personell i heimevernet av særbe
stemmelsene her. Denne gruppen er imidler
tid ikke nevnt i loven. 
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For ovennevnte grupper gjelder ikke vilkå
ret om at det må ha skjedd en arbeidsulykke. 
Hovedregelen er at enhver skade eller syk
dom påført eller oppstått under tjenestegjørin
gen anses som yrkesskade. Begrepet tjeneste
gjøringen er imidlertid gitt forskjellig innhold 
for de ulike grupper militærpersoner, se ne-
denfor. ' 

YrkesbefaL og vervet personeLL 
Fast ansatt militærpersonell (befal og vervet 

personell) er yrkesskadedekket i den ordi
nære arbeidstiden. Men da det ikke kreves at 
det skal foreligge noe ulykkesmoment, god
kjennes alle skader og sykdommer som blir 
påført eller oppstår i arbeidstiden. 

Når det gjelder sykdommer som like gjerne 
kan oppstå i fritiden som i arbeidstiden, god
kjennes de bare som yrkesskade hvis det er 
godtgjort at lidelsen er oppstått eller er blitt 
påført i arbeidstiden. Se Trygderettens kjen
nelse i ankesak nr. 921/81. Personell tilhør
ende disse gruppene som deltar i repetisjons
øvelser eller manøvre under mer feltmessige 
forhold, vil imidlertid være yrkesskadedekket 
hele døgnet («24 timers trygd»), sålenge øvel
sen eller manøveren varer. Det gjelder likevel 
ikke under permisjoner i løpet av øvelsen/ 
manøveren. En offiser som skader seg i forbin
delse med vedhogging hjemme under en per
misjon, er ikke yrkesskadedekket. Vi viser til 
Trygderettens kjennelse i ankesak nr. 1007/ 
1971. 

Vernepliktige militærpersoner (menige og kor
poraler) og tjenestepliktige sivilarbeidere 

Disse gruppene er «24 timers trygdet». Dess
uten kreves det heller ikke for disse gruppene 
at det skal ha skjedd en arbeidsulykke. Verne
pliktige og sivilarbeidere regnes å være i tje
nesten sammenhengende fra innrykk i tjenes
ten til dimitteringen. Yrkesskadedekningen 
gjelder også under permisjoner. Under begre
pet tjenestegjøring inngår for disse også den 
tiden som medgår til den direkte reisen fra 
hjemmet til møtestedet og fra dimitteringsste0 

det tilbake til hjemmet. Tilsvarende gjelder 
under senere repetisjonsøvelser. Elever ved 
militære skoler og vernepliktig befal er etter 
praksis også omfattet av den utvidede yrkes
skadetrygddekningen i den tiden de avtjener 
førstegangstjenesten. Det vil i dag si opptil 12 
eller 15 måneders tjeneste avhengig av om 
vedkommende tjenestegjør i hæren eller ma
rinen/flyvåpenet. 

Militært personell som i utlandet deltar i hu
manitære hjelpeaksjoner eller er stilt til rådig
het for De forente nasjoner 

For disse gruppene gjelder de samme be-

stemmelsene om utvidet.yrkesskadetrygddek
ning som for vernepliktige militærpersoner. 
Det vil si at det gjelder en «24 timers trygd» 
så lenge slik tjeneste varer. 

Personell i heimevernet og i sivilforsvaret 
Slikt personell tjenestegjør bare i kortere 

perioder, vanligvis fra noen få timer til noen 
dagers varighet. Disse omfattes av yrkesska
dedekningen bare i selve tjenestetiden og un
der reisene til og fra tjenestestedet. Personell 
som for eksempel avtjener åt.te dager sam
menhengende tjeneste, og i denne tiden bor i 
forlegning, omfattes av yrkesskadedekningen 
så lenge tjenesten varer. 

Også frivillig personell i heimevernet og si
vilforsvaret omfattes av yrkesskadedekningen 
med samme begrensninger som gjelder for 
utkalt personell. 

KIF-personell (Kvinner i Forsvaret), SIF-per
sonell (Sykepleiere i Forsvaret) og ikke-mobili
seringsdisponerte Lotter 

Ovennevnte personell er yrkesskadedekket 
under deltakelse på kurs, øvelser og under 
annen tjeneste. Det gjelder blant annet under 
ambulanseflyving som Forsvarets Sanitet el
ler flyvåpenet utfører. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men utvalget foreslår en begrensning i omfan
get av yrkesskadedekningen for yrkesmili
tære. 

I utkastets første ledd nevnes alle gruppene 
av militært personell m.v. som etter praksis i 
dag er omfattet av bestemmelsen om militær
personer. Vi har således presisert i utkastet 
at vernepliktige etter heimevernsloven også 
er omfattet av bestemmelsen. 

Personkretsen omfatter følgende personer: 
a) vernepliktige i militæret 
b) vernepliktige i heimevernet 
c) tjenestepliktige i sivilforsvaret 
d) tjenestepliktige sivilarbeidere 
e) tjenestepliktige i politiet 
f) militært personell som i utlandet deltar i 

humanitære hjelpeaksjoner eller er stillet, 
til rådighet for De forente nasjoner 

g) yrkesbefal og vervet personell 
h) KIF- og SIF-personell og ikke mobilise-

ringsdisponerte lotter. · 
Utkastets andre ledd omhandler «24 timers 

trygden». Medlemmer nevnt i bokstavene a til 
f skal som i dag være yrkesskadedekket i tids
rommet fra tiltredelsen til fratredelsen. Det 
er videre presisert at disse persongruppene er 
yrkesskadedekket for enhver skade eller syk
dom som blir påført eller oppstår under tje-
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nestegjøringen. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

Utkastets tredje ledd gjelder yrkesbefal og 
vervet personell. Utvalget foreslår en materi
ell endring for disse persongruppene. Vi fore
slår at de skal likestilles med vanlige arbeids
takere. Det vil si at de bare skal være yrkes
skadedekket for skader som oppstår under 
utførelse av arbeid på arbeidsstedet i arbeids-

' tiden. Vi viser til utkastets § 17-3. I utkastet 
her er det bare foreslått en særbestemmelse 
for disse gruppene når det gjelder sykdommer 
og skader som oppstår under manøvre eller 
under oppdrag som foregår under feltmessige 
forhold. Se utkastets tredje ledd andre punk
tum. Vi har lagt vekt på at det bare er grunn 
til å la yrkesmilitære være omfattet av særbe
stemmelsene som gjelder for vernepliktige 
militærpersoner m.v., når disse er i særlig ut
satte situasjoner. 

Utkastets fjerde ledd omhandler yrkesska
dedekningen for KIFpersonell, SIF-personell 
og ikke mobiliseringsdisponerte lotter. Be
stemmelsen svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § · 17-6 Medlemmer som utfører 
branntjeneste, rednin~
tjeneste e.l. 

Følgende grupper av medlemmer er yrkes
skadedekket: 
a) de som er utskrevet til tjeneste i brannvese

net etter lov 29. mai 1970 nr. 32 om brann
vesen m.v. § 11 andre ledd, 

b) de som på forlangende eller tilsigelse yter 
hjelp etter lov 29. mai 1970 nr. 32 om 
brannvesen m. v. § 32 nr. 2, 

c) de som er knyttet til en organisasjon, en 
forening eller lignende som driver red
ningstjeneste, 

d) de som søker å redde andre menneskers Liv 
eller avverge store kulturelle eller materi
elle tap. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a og b er yrkesskadedekket mens de utfø
rer pålagt tjeneste eller hjelp, eller deltar i 
organiserte øvelser eller vakttjeneste. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
c er yrkesskadedekket mens de deltar i red
ningsaksjoner, organiserte øvelser, vakttje
neste eller lignende. 

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav 
d er yrkesskadedekket mens de deltar i red
ningsvirksomheten. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens§ 11-1 nr. 1 boksta

vene e og h og omhandler yrkesskadedekning 
for personer utskrevet til tjenester i brannve
senet og visse andre persongrupper som utfø
rer redningstjeneste. Det dreier seg her ikke 

om arbeidstakere som utfører redningsarbeid, 
men om personer som etter pålegg eller på 
frivillig basis driver slikt arbeid. Arbeidsta
kere i brannvesenet er omfattet av lovens § 
11-1 nr. 1 bokstava, som omhandler arbeidsta
kere generelt. 

Den 5. juni 1987 ble det gitt en ny lov om 
brannvern m.v. I folketrygdlovens§ 11-1 nr. 1 
bokstav e blir det fortsatt henvist til loven om 
brannvern m.v. av 29. mai 1970. Utvalget opp
daget dette så sent at det ikke var mulig å ta 
hensyn til lovendringen. 

Historikk 
Etter yrkesskadetrygdloven § 1 nr. 1 boksta

vene h og i var personer som ble pålagt å yte 
hjelp etter brannloven § 34 eller skogbrannlo
ven § 5 yrkesskadedekket. Det samme gjaldt 
brannmannskap utskrevet i henhold til brann
loven § 16 første punktum. Yrkesskadedek
ningen gjaldt under branntjenesten. 

Yrkesskadetrygdloven § I nr. 1 bokstav i, jf. 
§ 9 nr. 1 bokstav g har bestemmelser om yr
kesskadedekning for personer som søker å 
redde menneskeliv eller avverge større kultu
relle eller materielle skader. 

Gjeldende rett 
Ovennevnte bestemmelser ble tatt inn i fol

ketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstavene e og h 
da bestemmelsene om yrkesskader ble tatt inn 
i folketrygdloven i 1970. Men yrkesskadedek
ningen ble da utvidet til også å gjelde ulønnet 
personell i organisert brannvern, samt perso
nell i organisert brannvern som påføres le
gemsskade under vakttjeneste, øvelser og 
lignende. Vi viser til Ot.prp. nr. 42 for 1969-70, 
side 82. 

Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav e gir 
rett til ytelser ved yrkesskade til den som på 
skadetidspunktet var: 

«utskrevet til tjeneste i brannvesenet i med
hold av lov av 29 mai 1970 om brannvesen 
m.v. § 11 annet ledd eller som på forlangende 
eller tilsigelse var i ferd med å yte hjelp etter 
samme lovs § 31 første ledd eller § 32 nr. 2. 

Stønad gis dog bare dersom skaden ble på
ført i det tidsrom hvori 

vedkommende utførte pålagt tjeneste eller 
hjelp, eller deltok i organisert øvelse, vakttje
neste eller lignende.» 

Denne bestemmelsen gjelder som tidligere 
nevnt ikke de som er ansatt i tjeneste i brann
vesenet. Disse er yrkesskadetrygdet som ar
beidstakere. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 17-3. 

Brannloven § 11 andre og tredje ledd lyder: 

«For å sikre at brannvesenet til enhver tid 
har tilstrekkelig personell, kan brannstyret 
foreta utskriving til tjeneste som befal eller 



592 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

mannskap i brannvesenet. Enhver mann i al
deren mellom 18 og 55 år som er bosatt i kom
munen, kan pålegges slik tjenesteplikt. 

Utskrevet personell plikter å gjøre tjeneste 
i branntilfellel delta i brannvesenets øvelser 
og vedlikeholasarbeid og gjennomgå kurs som 
er nødvendige for dyktiggjøring i tjenesten. 
Utskrevet befal kan også pålegges plikt til 
vaktholdstjeneste utenom branntilfelle.» 

Brannloven § 31 gjelder plikt til å yte bi
stand for andre enn dem som er utskrevet til 
branntjeneste. Plikten påhviler enhver som 
oppholder seg på eller i nærheten av et brann
sted. Lovens § 32 gjelder særlige plikter i til
felle brann i eller i nærheten av skogsmark. 

Etter folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav h 
første ledd gjelder yrkesskadedekningen dess
uten personer som på skadetidspunktet var «i 
ferd med å søke å redde menneskeliv eller 
avverge større kulturelle eller materielle tap». 
Yrkesskadedekningen gjelder skader som på
føres under redningsaksjonen. Formålet må 
være å redde andres liv, ikke sitt eget. Når 
det gjelder å avverge større kulturelle eller 
materielle tap gjelder yrkesskadedekningen 
også når vedkommende selv er eier. 

Etter § 11-1 nr. 1 bokstav h andre ledd er 
medlemmer av organisasjoner, foreninger 
m.v. som driver redningstjeneste, yrkesskade
dekket også for skader påført i tidsrom hvor 
de er under organisert opplæring, · øvelse, 
transport, vakttjeneste o.l. Som eksempel på 
foreninger og organisasjoner som har til for
mål å drive redningstjeneste, vesentlig basert 
på ulønnet innsats fra medlemmene, nevnes 
Norges Røde Kors hjelpekorps, Trekkhund
klubben og Industrivernet. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 
Utkastets første ledd regner opp de grup

pene som er yrkesskadedekket. 
Bokstav a omhandler den som er utskrevet 

til tjeneste i brannvesenet og svarer til den 
gjeldende lovs§ 11-1 nr. 1 bokstave første del. 

Bokstav b omhandler den som er i ferd med 
å yte hjelp etter brannloven§ 32 nr. 2 og sva
rer til den gjeldende lovs § 11-1 nr. 1 bokstav 
e siste del. 

Bokstav c omhandler den som er knyttet til 
organisasjon eller lignende som driver red
ningstjeneste, og svarer til den gjeldende lovs 
§ 11-1 nr. 1 bokstav h andre ledd. 

Bokstav d omhandler den som er i ferd med 
å redde menneskeliv eller avverge større kul
turelle eller materielle tap og svarer til den 
gjeldende lovs_§ 11-1 nr. 1 bokstav h første 
ledd. Det er presisert i utkastet at bestemme!- . 
sen bare gjelder den som er i ferd med å redde 
andre menneskers liv, ikke sitt eget liv. 

Utkastets andre ledd omhandler omfanget 
av yrkesskadedekningen for personer nevnt i 
første ledd bokstavene a og b. Forslaget svarer 
til gjeldende rett. 

Utkastets tredje ledd gjelder omfanget av 
yrkesskadedekningen for personer som nevnt 
i første ledd bokstav c. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. 

Utkastets fjerde ledd omhandler yrkesska
dedekningen . for personer som nevnt i første 
ledd bokstav d og svarer også til gjeldende 
rett. 

Utkastets§ 17-7 Elever, studenter o.a. 
Følgende grupper av medlemmer er yrkes

skadedekket: 
a) elever ved offentlige skoler eller kurs, 
b) elever ved private skoler med eksamensrett 

eller med statlig driftsbidrag, 
c) studenter ved universiteter eller offentlige 

høyskoler, 
d) elever ved skoler eller kurs som ikke er 

omfattet av bokstavene a til c, såfremt det 
er tegnet frivillig yrkesskadetrygd for elev
ene, 

e) elever ved statsstøttede kurs · pa sKoies,cip 
eller øvelsesfartøy. 

Det er et vilkår for yrkesskadedekning_ etter 
denne paragrafen at skolen eller kurset har 
alminnelig undervisning eller høyere utdan
ning som formål. 

Medlemmer som nevnt i første ledd boksta
vene a til d er yrkesskadedekket for yrkesska
der som de blir påført på undervisningsstedet 
i undervisningstiden. Ved internatskoler skal 
hele det tidsrommet elevene er under skolens 
eller internatets tilsyn, regnes som undervis
ningstid. Yrkesskadedekningen gjelder også 
under transport, skoleturer, idrettsdager o . .l. 
som skjer i skolens regi. 

Medlemmer som nevnt ifør ste ledd bokstav 
e er yrkesskadedekket mens de er om bord, og 
mens de deltar i undervisning eller arrange
menter som skjer i kursets regi i land. 

Departementet gir forskrifter om frivillig 
yrkesskadetrygd for elever ved skoler og kurs 
som nevnt i første ledd bokstav d. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens§ 11-1 nr. 1 boksta

vene f og g samt lovens § 11-3 nr. 1 bokstav b. 

Historikk 
Yrkesskadetrygdloven § 1 nr. 1 bokstav g 

hadde bestemmelser om pliktig yrkesskade
trygd for elever og studenter ved statens, 
kommunenes og fylkeskommunenes skoler 
eller kurs. Det var et vilkår at skolen eller 
kurset hadde til formål å gi alminnelig under
visning eller yrkesopplæring. Videre var det 
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adgang til å tegne frivillig yrkesskadetrygd 
etter lovens § 5. 

Yrkesskadetrygdloven § 1 nr. 1 bokstav e, 
jf. § 9 nr. 1 bokstav c hadde dessuten bestem
melser om yrkesskadetrygddekning for skole
skipsgutter. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav f gir 

' rett til ytelser ved yrkesskade til den som på 
skadetidspunktet var: 

«elev eller student ved stats-, kommunal
eller fylkeskommunal skole eller kurs som har 
alminnelig undervisning eller yrkesopplæring 
som formål, eller ved privat skole med samme 
formål hvis skolen har eksamensrett eller får 
bidrag av staten til driften. Det samme gjelder 
elev eller student ved annen skole eller kurs 
som nevnt og som det var tegnet frivillig yr
kesskadetrygd for etter § 11-3, nr. 1, bokstav b. 

Stønad gis dog bare dersom skaden ble på
ført på unaervisningsstedet i undervisningsti
den. V ed internatskole anses som undervis
ningstid hele det tidsrom hvori eleven er un
der skolens eller internatets tilsyn.» 

Praksis vedrørende elever og studenter og 
yrkesskadetrygdordningen framgår av Riks
trygdeverkets rundskriv om skoleelever og 
studenter av 16. februar 1976, samt Kjønstad, 
Yrkesskadetrygden, Oslo 1979, Del II. 

Personkrets 
For å omfattes av den obligatoriske yrkes

skadetrygden må vedkommende være elev 
eller student ved: 
1) offentlig skole eller kurs, 
2) privat skole med eksamensrett, eller 
3) privat skole med bidrag fra staten til drif
ten. 

Det er et fellesvilkår at skolen eller kurset 
har alminnelig undervisning eller yrkesopp
læring som formål. 

Private skoler med utelukkende kommunal 
støtte omfattes bare dersom de har eksamens
rett. Dette medfører at mange lokale kvelds
kurs faller utenfor den obligatoriske yrkesska
detrygden. 

I henhold til loven om grunnskolen § 8 nr. 
1, 2 og 3 skal det gis særskilt hjelpeundervis
ning for barn og ungdom som ikke . kan gå i 
grunnskolen eller som ikke kan dra nytte av 
slik undervisning. Særskilt undervisning an
ses også som «alminnelig undervisning». 

Pasienter på sykehus og pleiehjem som får 
undervisning, kan som regel ikke betraktes 
som elever ved skole eller kurs med mindre 
de kommer inn under § 8 nr. 2 i loven om 
grunnskolen, se ovenfor. Disse vil imidlertid 
kunne gå inn under forskriftene om rett til 
ytelser etter folketrygdloven kapittel 11 for 
personer som er under arbeidsterapeutisk be-

handling i helseinstitusjon, gitt med hjemmel 
i folketrygdloven § 11-1 nr. 2 bokstav b. Vi 
viser til utkastets § 1 7-8, som blant annet har 
bestemmelser om yrkesskadedekning ved slik 
behandling i helseinstitusjon. 

Barnehager og andre institusjoner for barn 
i førskolealder faller utenfor loven selv om de 
er statlige eller det ytes statsbidrag. Det er 
understreket i Rikstrygdeverkets rundskriv 
Kom. 11-01 nr. 1 bokstav f av 16. februar 1976 
at det er intet i lovens forarbeider som tyder 
på at barn i førskolealderen skal omfattes av 
loven, selv om undervisning som drives i en- , 
kelte barneinstitusjoner avviker lite fra under
visning i første grunnskoleklasse. 

Trygderetten har godkjent en tannskade 
oppstått under lek i fritidshjem som yrkes
skade i folketrygdlovens forstand. Vi viser til 
Trygderettens kjennelse av 25. oktober 1984 i 
ankesak 977 /83. Trygderetten la her vekt på 
at opphold ved fritidshjem er et tilbud fra sko
len og at det kan forekomme en viss grad av 
samarbeid med skolen for at barna skal finne 
seg til rette på skolen. Fritidshjem for skole
elever er imidlertid noe helt annet enn barne
hage. Sosialdepartementet uttalte i brev til 
Rikstrygdeverket den 30. juli 1985 at barn 
skal anses å være yrkesskadedekket under 
opphold i fritidshjem som er knyttet til en 
skole og hvor skolens rektor har tilsyn med 
virksomheten. 

Personer under opplæring ved en godkjent 
attføringsinstitusjon anses yrkesskadedekket 
som elever. Også opplæring utenfor institusjo
nen, men under dens ledelse, går inn under 
lovens kapittel 11. Slik opplæring foregår ofte 
i den form at vedkommende blir plassert i en 
bedrift i en viss tid. Dersom vedkommende 
ikke har lønn, og dermed ikke er trygdet som 
arbeidstaker, anses vedkommende som elev 
ved attføringsinstituttet i den tiden opplærin
gen i den private bedriften foregår. Vi viser 
til Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 11-01 
nr. 1 bokstav f. 

Også personer som etter vedtak av fylkes
nemnda eller annen kompetent offentlig myn
dighet (for eksempel Rikstrygdeverket) gis 
opplæring og trening i en bedrift, regnes etter 
gjeldende praksis for obligatorisk yrkesskade-. 
dekket som elever, dersom vedkommende 
står under tilsyn av arbeidsformidlingens att
føringstjeneste. 

Generelt om sted og tid for skaden 
Det er et vilkår for å få rett til stønad etter 

særbestemmelsene om yrkesskade at skaden 
er påført på undervisningsstedet i undervis
ningstiden. Dette vilkåret svarer til vilkåret 
for arbeidstakere om at skaden må være på
ført under arbeid på arbeidsstedet i arbeidsti-
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den. Men det er intet krav om at undervisning 
skal pågå, slik som for arbeidstakere som bare 
er dekket mens de er «i arbeid». 

Begrepene undervisningssted og undervis
ningstid er ikke nærmere definert i loven. 
Rikstrygdeverkets mangeårige praksis, Tryg
derettens kjennelser, juridisk teori og Riks
.trygdeverkets rundskriv har i stor grad klar
lagt hvilke momenter som kjennetegner og 
avgrenser begrepene. Som det går fram av det 
følgende er begrepene tolket ganske sterkt 
utvidende. 

Undervisningsstedet 
Med begrepet undervisningssted forstås 

først og fremst skolens eller universitetets 
bygninger med tilhørende tomteområde. Ved 
de fleste skoler vil dette som regel være et 
klart avgrenset område, for eksempel en sko
legård. Ulykker som inntreffer utenfor dette 
området vil som hovedregel ikke bli godkjent 
som yrkesskade selv om de skjer i undervis
ningstiden, for eksempel i friminuttene. Selv 
om en ulykke inntreffer like utenfor skolepor
ten vil skaden normalt ikke bli godkjent som 
yrkesskade. Det kan imidlertid tenkes unntak 
fra denne hovedregelen i tilfeller hvor elevene 
har fått tillatelse av skolen til å ferdes utenfor 
det som kan betegnes som skolegård i tradisjo
nell forstand. Det foreligger mange kjennelser 
fra Trygderetten på dette området. I det følg
ende blir et par av disse kort omtalt: 

Trygderetten har i en kjennelse (ankesak 
nr. 570/72) uttalt at en må godta som undervis
ningssted avgrensede områder i skolegårdens 
nærhet hvor elevene har lov av skolen til å 
oppholde seg i friminuttene eller i enkelte fri
minutt. At elevene i slike tilfeller ikke alltid 
er under faktisk tilsyn av skolens folk fant 
Trygderetten ikke å kunne tillegges avgjør
ende betydning. Det synes imidlertid å framgå 
av nevnte kjennelse at ikke enhver skade som 
en elev pådrar seg ved en ulykke - når ved
kommende med tillatelse ferdes utenfor sko
lens område i undervisningstiden - kan god
kjennes som yrkesskade. I overensstemmelse 
med dette har Trygderetten i en kjennelse 
(ankesak nr. 943/73) ikke funnet å kunne god
kjenne en skade som yrkesskade under hen
visning til at ulykken - som skjedde utenfor 
skolegården - hadde karakter av vanlig slags
mål hvor sammenhengen med elevsituasjo
nen var fjern. 

Med «undervisningssted» forstås i henhold 
til gjeldende praksis ikke bare skolens eller 
universitetets område, men også andre steder 
hvor ·elevene eller studentene oppholder seg 
under skolens eller universitetets tilsyn i un
dervisningsøyemed, for eksempel på idretts
plass, museum, under ekskursjoner eller sko-

leturer. Det avgjørende er om turen eller ar
rangementet skjer i skolens regi. 

En elev eller student vil som regel ikke 
være yrkesskadedekket på veg til og fra un
dervisningsstedet. Et unntak fra denne hoved
regelen er ved transport som skjer i undervis
ningsinstitusjonens regi, for eksempel med 
skolebuss. Spørsmålet om det dreier seg om 
en skolebuss eller ikke, volder i praksis ofte 
tvil. Det er ikke tilstrekkelig at skolen betaler 
reisen, det vil si vedkommende elevs reiseut
gifter. Transporten må skje i skolens regi. I 
denne forbindelse er det ikke tilstrekkelig at 
et busselskap samarbeider med skolen, for 
eksempel angående stoppesteder, rutetider 
eller lignende. Det kreves at skolen har en 
viss disposisjonsrett over bussen. At bussen 
også befordrer andre passasjerer enn elevene 
vil imidlertid ikke ha avgjørende betydning 
dersom dette ikke skjer til fortrengsel for ele
vene. En viser i denne forbindelse til kjen
nelse avsagt av Trygderetten i ankesak nr. 
2493/72. 

På veg fra hjemmet til skolen vil eleven 
være yrkesskadedekket fra og med det tids
punktet han eller hun stiger _inn på skolebus
sen. Vedkommende er ikke dekket på veg til 
holdeplassen og i den tid han eller hun opp
holder seg på holdeplassen i påvente av bus
sen. Skader som skjer i forbindelse med selve 
påstigningen, under selve bussturen og avstig
ningen godkjennes i praksis som yrkesskader. 
På veg hjem etter endt skoledag anses elevene 
yrkesskadedekket også på veg fram til bussen 
når de i dette tidsrom er under skolens tilsyn. 

Dersom skolen har skolepatrulje, godkjen
nes ulykker som inntreffer under elevenes 
passering av den del av vegen som er avsper
ret av patruljen. 

Dersom elevene forlater skolens område i 
undervisningstiden fordi undervisningen må 
skje i lokaler utenfor skolen, for eksempel en 
gymnastikktime i en svømmehall i nærheten, 
godkjennes ulykker som inntreffer i undervis
ningen og på den direkte veg fram og tilbake 
til undervisningsstedet. 

V ed utførelse av oppdrag pålagt av læreren 
anses elevene yrkesskadedekket selv om de 
må forlate skolens område. En elev blir for 
eksempel i undervisningstiden sendt hjem for 
å hente en bok. 

Undervisningstiden 
Undervisningstiden er den tid undervisnin

gen faktisk foregår inklusive friminutter og 
hvilepauser, samt det tidsrom det skjer organi
serte forflytninger mellom to undervisnings
steder, for eksempel ved ekskursjoner. 

Med undervisning forstås som hovedregel 
aktiv meddelelse av kunnskaper. Selv om det 
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ikke pågår slik aktiv meddeling av kunnska
per som nevnt ovenfor, godtas som hovedre
gel ulykkeshendelser under opphold på un
dervisningsstedet og i undervisningstiden, 
dersom undervisningsinstitusjonen har en 
klar avgrenset undervisningstid, for eksempel 
slik ungdomsskoler og videregående skoler 
har. Elever som oppholder seg på undervis
ningsstedet i en fritime vil således regnes for 

1 å være dekket. Det samme gjelder under opp
hold på skolens område umiddelbart før og 
etter den ordinære undervisningstiden, men 
ikke når elevene oppholder seg på skolens 
område utover den tiden som normalt medgår 
til å forlate skolens område etter avslutning 
av undervisningen. 

Ved undervisningsinstitusjoner som ikke 
har en klar avgrenset undervisningstid, men 
hvor utdannelsen i stor utstrekning baserer 
seg på selvstudium, vil begrepet «undervis
ningstiden» gi liten veiledning for avgrensnin
gen. Studenter ved universiteter og høyskoler 
vil ofte oppholde seg på undervisningsstedet 
også i tidsrom undervisning ikke foregår. De 
kan for eksempel drive med selvstudium i 
institusjonens spesialrom som lesesaler og la
boratorier. Som utgangspunkt anses disse stu
dentene å være yrkesskadedekket når det 
gjelder ulykkeshendinger som inntreffer 
mens de oppholder seg på undervisningsste
det og deltar i ordinære forelesninger eller 
driver foreskrevne øvelser i institusjonens 
spesialrom, for eksempel laboratorieforsøk. 

Arrangementer i skolens regi 
Som nevnt ovenfor anses som undervis

ningssted og undervisningstid ikke bare den 
ordinære skoletiden og det ordinære skoleste
det. Elevene vil også være dekket under for
skjellige arrangementer som skjer i skolens 
regi. Det gjelder i alle fall arrangementer som 
skjer under skolens tilsyn og som tjener un
dervisningsformål. Dette gjelder selv om ar
rangementet foregår utenfor skolens område 
eller utenfor den ordinære undervisningstid. 
Tid og sted for arrangementet regnes da som 
undervisningstid og undervisningssted. Det 
er neppe nødvendig at arrangementet har til
knytning til et bestemt undervisningsfag. Det 
forutsettes i praksis at arrangementer som 
skjer i skolens regi har et tilstrekkelig under
visningsformål. 

Museumsbesøk, bedriftsbesøk og lignende 
som arrangeres av skolen og under dens til
syn, vil således gå inn under yrkesskadetrygd
dekningen selv om arrangementet foregår 
utenfor den ordinære undervisningstiden. 
Dersom reisen skjer i skolens regi og under 
dens tilsyn, vil elevene også være dekketun
der selve reisen. Skal imidlertid elevene ta seg 

fram på egen hånd, vil reisen som regel måtte 
likestilles med vegen til og fra skolen, og ele
vene vil da ikke være yrkesskadedekket. 

Elever i barne- og ungdomsskolen som del
tar i en leirskole arrangert av skolemyndighe
tene, vil anses kontinuerlig dekket under hele 
oppholdet på leirskolen. Under reisen vil for
holdet være det samme som nevnt ovenfor 
ved museumsbesøk, bedriftsbesøk o.l. 

Opphold på en feriekoloni i sommerferien 
vil ikke være omfattet av yrkesskadedeknin
gen. Det gjelder selv om virksomheten i større 
eller mindre grad drives i skolens regi. 

Elevene er yrkesskadedekket under delta
gelse i idrettsarrangementer som skjer i sko
lens regi selv om disse foregår utenfor skolens 
område og utenfor den ordinære undervis
ningstiden. Det er imidlertid en forutsetning 
at skolen står som arrangør av arrangementet. 
Vi viser til Trygderettens kjennelse i ankesak 
nr. 2842/1972. Det er uten betydning om delta
gelsen er obligatorisk, eller om de som ikke 
deltar får fri eller må være på skolen. 

Når det gjelder deltagelse i idrettsarrange
menter eller lignende regnes elevene etter 
gjeldende praksis å være yrkesskadedekket 
under reise som foregår i skolens regi og un
der dens tilsyn. 

Når det gjelder skoleturer av lengre varighet 
vil eldre elever enn dem som går i barne- el
ler ungdomsskolen, ikke være yrkesskade
dekket under fritid som de har til egen dispo
sisjon, men bare under de delene av turen som 
har et mer kvalifisert preg av undervisning. 
Det sondres altså mellom undervisningstid og 
fritid på turen, jf. Trygderettens kjennelse i 
ankesak nr. 566/1972. Elever i barne- og ung
domsskolen vil imidlertid som regel stå under 
kontinuerlig tilsyn og anses derfor for å være 
yrkesskadedekket under hele oppholdet. Når 
det gjelder selve reisen gjelder det samme 
som nevnt foran angående museumsbesøk, 
bedriftsbesøk og lignende. 

Turer som organiseres av elevene selv, for 
eksempel russeturer, vil ikke omfattes av yr
kesskadedekningen. Det samme gjelder russe
tog eller lignende opptog hvor skolen ikke 
står bak arrangementet. Elevene anses imid
lertid yrkesskadedekket når de går i skolens 
17. mai-tog og under eksamensfest som skolen 
arrangerer. 

Møter og festligheter som elevene selv ar
rangerer på skolen utenom den ordinære un
dervisningstiden omfattes ikke av yrkesskade
trygddekningen. Det gjelder for eksempel 
møter i elevsamfunnlag, studentforeninger, 
russerevyer, studentrevyer og lignende. Det 
gjelder selv om skolen til en viss grad har 
kontroll med arrangementene og en av insti
tusjonens lærere er til stede. Vi viser i denne 
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forbindelse til kjennelse av Trygderetten i 
ankes.ak nr. 9/1969. Denne kjennelsen gjaldt 
en skade som inntrådte under et møte i et 
elevlag i skolens aula om kvelden. · 

Skolekorpsets øvelser, øvelser i teatergrup
per og andre fritidsbeskjeftigelser på skolen 
som foregår utenfor den ordinære undervis
ningstid, faller utenfor yrkesskadedekningen. 
Slike arrangementer skjer sjelden i skolens 
regi. Vi viser i denne forbindelse til Trygderet
tens kjennelse i ankesak nr. 148/1972. Men i 
den utstrekning også slike aktiviteter faktisk 
foregår i skolens regi, vil elevene være yrkes
skadedekket. Medlemmene av et skolekorps 
vil således være dekket når korpset represen
terer sin skole ved et skolearrangement, for 
eksempel ved eksamensfester og 17. mai til
stelninger. 

Ved avgjørelsen av om et arrangement fore
går i skolens regi eller ikke, legger en i prak
sis avgjørende vekt på om skolen · organiserer 
arrangementet. Dersom dette ikke er tilfelle, 
vil en vanligvis ikke kunne regne skader opp
stått under et arrangement som yrkesskade. 
At skolen viser positiv interesse for arrange
mentet og stiller-lokaler til disposisjon, samt 
av disiplinære grunner har funnet det nødven
dig å føre en viss kontroll og derfor har forord
net tilsyn av lærer, er ikke uten videre nok til 
at arrangementet kan anses å skje i skolens 
regi. Vi viser til Trygderettens kjennelse i 
ankesak nr. 9/1969. 

Utplassering i arbeidslivet 
Elevene anses yrkesskadedekket under ut

plassering i arbeidslivet. Dette gjelder også 
hvor det foretas utvidet utplassering av elever 
i det vanlige arbeidsliv for kortere eller lengre 
tidsrom, noe som er et individuelt alternativ 
til den vanlige undervisning. Utplasseringen 
regnes som et ledd i skolens undervisnings
opph!gg og skolen har et pedagogisk tilsyn 
med elevene selv om det direkte tilsynet er 
overlatt til bedriften. Dersom elevene imidler
tid mottar lønn for arbeidet, vil de være yrkes
skadedekket som vanlige arbeidstakere. 

Særlig om internatskoler 
V ed internatskole regnes som undervis

ningstid hele det tidsrom hvori eleven er un
der skolens eller internatets tilsyn, jf. § 11-1 
nr. 1 bokstav f andre ledd siste punktum. 
Denne bestemmelsen innebærer at elever ved 
internatskoler er yrkesskadedekket utover 
den vanlige undervisningstiden når de opp
holder seg på skolens område. 

Når det gjelder myndige elever regnes de 
vanligvis ikke for å være yrkesskadedekket 
utenfor undervisningstiden selv om de opp
holder seg på undervisningsstedet. 

Etter lovens ordlyd gjelder yrkesskadetryg
den ikke utenfor internatskolens område (un
dervisningsstedet). Ved vurderingen av om en 
elev er yrkesskadedekket under opphold 
utenfor undervisningsstedet, må en som ut
gangspunkt legge den praksis til grunn som 
anvendes overfor skoleelever ved ordinære 
skoler, se det som er nevnt foran. Elevene vil 
således vanligvis ikke anses for å være yrkes
skadedekket når de oppholder seg utenfor 
skolens område uten tilsyn fra skolen. Unntak 
kan tenkes ved kortvarige opphold i skolens 
umiddelbare nærhet. 

Da bestemmelsen kun tar sikte på rene in
ternatskoler, skiller en i praksis mellom disse 
og vanlige skoler med internat. Uttrykket «in
ternatskole» er ikke nærmere definert i loven 
og heller ikke i dens forarbeider. Hvorvidt 
skolen er en internatskole vil imidlertid som 
regel gå fram av skolens vedtekter. Dersom 
skolen tilbyr kost og losji, vil skolen kunne 
regnes som internatskole. At en skole har 
vært behjelpelig med å skaffe innkvartering 
for sine elever og at leien betales gjennom 
skolen, er ikke nok til at elevene blir omfattet 
av særbestemmelsen for internatskoler. Disse 
elevene må likestilles med elever som er bo
satt i sitt hjem eller på vanlig hybel. . Vi viser · 
til Trygderettens kjennelse i ankesak nr. 
1637/72. 

Frivillig trygd for elever og studenter 
Etter folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav f 

første ledd siste punktum, har elever og stu
denter rett til ytelser ved yrkesskade dersom 
det på skadetidspunktet var tegnet frivillig 
yrkesskadetrygd for skolen eller kurset. Be
stemmelser om frivillig trygd er å finne i § 
11-3 nr. 1 bokstav b. Det sies her at skoler og 
kurs som ikke går inn under lovens§ 11-1 nr. 
1 bokstav f første punktum, kan tegne frivillig 
trygd for sine elever. Det er altså skolen eller 
kurset som skal tegne denne trygden, ikke 
den enkelte elev eller student. Departementet 
er gitt fullmakt til å fastsette regler om denne 
trygden. Regler om slik frivillig trygd for ele
ver ved skoler og kurs er fastsatt av Sosialde-
partementet den 13. januar 1971. · 

Etter forskriftenes § 1 kan skoler og kurs 
med alminnelig undervisning eller yrkesopp-' 
læring som formål og som ikke går inn under 
lovens § 11-1 nr. 1 bokstav f første punktum, 
tegne frivillig trygd for sine elever. Dette gjel
der likevel ikke dersom virksomheten i det 
vesentligste har annet formål enn alminnelig 
undervisning eller yrkesopplæring. 

Skolen eller kurset plikter hvert år innen 
1. februar å gi trygdekontoret oppgave over 
virksomheten og antall elever i foregående 
kalenderår. Vi viser til forskriftenes § 2. 
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Forskriftenes § 3 bestemmer at de øvrige 
regler om frivillig trygd skal gjelde når skoler 
og kurs tegner trygd. Vi viser til Rikstrygde
verkets regler fastsatt i medhold av lovens § 
11-3 andre ledd og § 16-5 andre ledd. Disse 
bestemmelser er nærmere omtalt i merkna
dene til utkastets § 17-8 om frivillig trygd for 
oppdragstakere og selvstendig næringsdriv
ende. 

' Rikstrygdeverket opplyser at pr. desember 
1986 var det tegnet frivillig yrkesskadetrygd 
for 5947 elever. 

Trygdet som er under opplæring tiL sjømanns
yrket 

Folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav gom
handler personer som er under opplæring til 
sjømannsyrket i statsstøttet kurs på skoleskip 
eller øvelsesfartøy. Yrkesskadedekningen 
gjelder etter lovens ordlyd bare for skade som 
blir påført i den tid vedkommende er om bord. 

I følge Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
11-00 nr. 1 av 30. april 1986, skal vedkom
mende også være yrkesskadedekket når un
dervisningen skjer i skolelokaler i land. Ele
vene vil også være yrkesskadedekket under 
arrangementer i land som skjer i kursets regi, 
og som tjener undervisningsformål. 

Utvalgets forslag 
I utkastet har utvalget samlet bestemmel

sene om obligatorisk yrkesskadedekning . for 
elever, studenter og de som er under opplæ
ring til sjømannsyrket samt bestemmelser om 
frivillig yrkesskadetrygd. Utkastet svarer til 
gjeldende rett, men er noe omredigert for at 
det skal bli mer oversiktlig. 

Utkastets første Ledd har bestemmelser om 
hvilke elever og studenter som er yrkesskade
dekket. Utkastets bokstav a til d svarer til den 
gjeldende lovs § 11-1 nr. 1 bokstav f første 
ledd. Utkastets bokstave svarer til den gjeld
ende lovs § 11-1 nr. 1, bokstav g. 

I utkastets andre Ledd presiserer utvalget at 
det er et vilkår for yrkesskadedekning etter 
denne paragrafen at skolen eller kurset har 
alminnelig undervisning eller høyere utdan
ning som formål. Forslaget svarer til gjeld
ende rett, se lovens § 11-1 nr. 1 bokstav f. 

Utkastets tredje Ledd omhandler i hvilke si
tuasjoner de aktuelle studenter og elever, unn
tatt elever som er under opplæring til sjø
mannsyrket, er yrkesskadedekket. Bestem-

' . melsen svarer til gjeldende lovs § 11-1 nr. 1 
bokstav f andre ledd. Vi har presisert at yrkes0 

skadedekningen gjelder ved skader som blir 
påført på undervisningsstedet i undervis
ningstiden. Utvalget har her i likhet med i 
utkastets § 17-3 om arbeidstakere, funnet det 
hensiktsmessig å bruke de innarbeidede ut-

trykk «på undervisningsstedet i undervis
ningstiden». Det er videre presisert at med
lemmet også er yrkesskadedekket på reiser 
som skjer i skolens regi. Denne presiseringen 
er i samsvar med gjeldende praksis, og er tatt 
inn av informasjonshensyn. 

Utkastets fjerde Ledd presiserer i hvilke si
tuasjoner elever som er under opplæring til 
sjømannsyrket, er yrkesskadedekket. Bestem
melsen svarer til gjeldende lovs § 11-1 nr. 1 
bokstav g andre· ledd. Utvalget har dessuten 
foreslått å lovfeste gjeldende praksis om at 
undervisning og arrangementer i land som 
skjer i skolens regi, også skal omfattes av yr
kesskadedekningen. 

I utkastets femte Ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette forskrifter om frivillig 
yrkesskadetrygd for elever ved skoler og kurs 
som nevnt i utkastets første ledd bokstav d. 
Utkastet svarer til gjeldende lovs § 11-1 nr. 1 
bokstav f første ledd siste punktum, jf. § 11-3 
nr. 1 bokstav b. Det er i dag fastsatt særskilte 
forskrifter om frivillig trygd for elever. Men 
de alminnelige forskriftene om frivillig trygd 
for selvstendig næringsdrivende gjelder også 
i den utstrekning de passer. Utvalget mener 
at det av hensyn til informasjonen til publi
kum, bør fastsettes særskilte forskrifter om 
frivillig yrkesskadetrygd for skoleelever. 
Disse bør være uttømmende. 

Utkastets§ 17-8 Medlemmer som oppholder 
seg i institusjon 

f'øLgende grupper av · medlemmer er yrkes
skadedekket: 
a) de som soner straff, 
b) de som utfører samfunnstjeneste etter en 

betinget dom, 
c) de som sitter i varetekt, 
d) de som er sikret i fengselsvesenets anstal

ter, 
e) de som er under behandling i offentlig god

kjente helseinstitusjoner, 
j) de som er under opplæring i offentlig god

kjente attføringsinstitusjoner. 
Medlemmer som nevnt i første Ledd bokstav

ene a tiL d er yrkesskadedekket for skader som 
oppstår under arbeidet på arbeidsstedet i ar
beidstiden. 

Medlemmer som nevnt i første Ledd boksta
vene e og f er yrkesskadedekket mens de får 
arbeidsterapeutisk behandling eller opplæ
ring. 

Merknader 
Utkastet svarer til lovens§ 11-1 nr. 2 boksta

vene a og b og forskrifter fastsatt med hjem
mel i disse bestemmelsene. Vi viser til to sett 
med forskrifter . fastsatt ved kongelig resolu
sjon den 19. februar 1971 om rett til ytelser 
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etter folketrygdloven kapittel 11 for henholds- · 
vis innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v. 
og personer som er under arbeidsterapeutisk 
behandling i helseinstitusjon. 

Historikk 
Ifølge § 1 nr. 2 i loven om yrkesskadetrygd 

av 1958 kunne Kongen bestemme at personer 
innsatt i fengselsvesenets anstalter skulle 
omfattes av yrkesskadetrygden. Det samme 
gjaldt personer som var under arbeidsterapeu
tisk behandling ved sykehus. 

Bestemmelsene i yrkesskadetrygdloven § 1 
nr. 2 ble tatt inn i folketrygdloven i 1970. Det 
ble da foretatt en utvidelse av personkretsen 
til også å omfatte personer anbragt i privat 
forpleining i henhold til straffelovens § 39 nr. 
1 bokstav d og fengselsloven § 42. Vi viser til 
Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 side 83. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 11-1 nr. 2 bokstavene a 

og b lyder i dag: 

. «~ongen kan bestE;mme at trygdet som ikke 
gar mn under nr. 1, likevel skal lia rett til ytel
ser etter dette kapittel etter nærmere fastsatte 
regler, dersom vedkommende da yrkesskaden 
ble påført var 

- a. innsatt i en av fengselsvesenets anstalter 
eller anbra_gt i forpleining i henhold til straffe
lovens § 3!T nr. 1 bokstav d. 

b. under arbeidsterapeutisk behandling i 
helseinstitusjon,» · 

Det er gitt forskrifter om rett til ytelser etter 
folketrygdloven kapittel 11 for personer som 
er innsatt i fengselsvesenets anstalter m.v. 
Forskriftene er gitt ved kongelig resolusjon 
den 19. februar 1971. 

Etter forskriftenes § 1 omfatter personkret
sen de som utholder frihetsstraff, sikring, for
varing eller er undergitt varetektsfengsel i en 
av fengselsvesenets anstalter, samt de som er 
anbrakt i privat forpleining etter straffeloven 
§ 39 nr. 1 bokstav d. Disse har rett til ytelser 
etter folketrygdloven kapittel 11 ved yrkes
skade, jf. lovens § 11-4, mens de er «i arbeid 
på arbeidsstedet i arbeidstiden». Ifølge Riks
trygdeverkets rundskriv Kom. 11-00 nr. 1 ten
kes det her på arbeid i fengselsvesenets verk
steder, arbeidsstuer og lignende. Vi viser til 
rundskrivet Kom. 11-00 av 30. april 1986 side 
37. (4/86) 
- Videre er det gitt forskrifter om rett til ytel

ser etter folketrygdloven kapittel 11 for perso
ner som er under arbeidsterapeutisk behand
ling i helseinstitusjon. 

Forskriftenes § 1 første ledd lyder: 

«Rett til ytelser etter folketrygdlovens kapit
tel 11 har trygdet som blir påført yrkesskade, 

jf. ~ 11-4, mens vedkommende er under ar
beictsterapeutisk behandling i helseinstitusjon 
som omfattes av lov om sykehus lov om psy
kisk helsevern eller lov om vari.føre. Stønad 
gis dog bare dersom skaden inntreffer på be
handlingsstedet - innenfor institusjonens om
råde - under utøvelse av virksomhet som er 
et ledd i arbeidsterapeutisk behandling etter 
institusjonens opplegg.» 

Begrepet arbeidsterapeutisk behandling er 
i andre ledd her definert som «behandling som 
ved hjelp av arbeid tar sikte på å oppøve spesi
elle funksjoner. Dette gjelder så vel ren syssel
setting som arbeidstrening og yrkesopplæ
ring». 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. 
Utvalget har foreslått en egen paragraf om 

yrkesskadedekning for den som oppholder 
seg i institusjon, herunder fengselsvesenets 
anstalter. 

Det er i den forbindelse også foreslått å lov
feste yrkesskadedekning for den som opphol
der seg i en offentlig godkjent attføringsinsti
tusjon. Som nevnt i merknadene til utkastets 
§ 17-7 om skoleelever og studenter, blir perso
ner som er under opplæring ved en offentlig 
godkjent attføringsinstitusjon i dag ansett som 
elever, og omfattet av gjeldende lovs § 11-1 
nr. 1 bokstav f. Vi viser til Rikstrygdeverkets 
rundskriv Kom. 11-01 nr. 1 bokstav f av 16. 
februar 1976. Siden vi nå får en egen paragraf 
om yrkesskadedekning ved institusjonsopp
hold, passer denne bestemmelsen systematisk 
bedre her enn i den foreslåtte paragrafen om 
skoleelever og studenter. 

Utvalget har kalt paragrafen «fanger, pasi
enter o.a.». Som det går fram av det nedenstå
ende er ikke de personer som omfattes av 
bestemmelsen alltid i institusjon. 

Utkastets første ledd omhandler hvilke per
songrupper som er yrkesskadedekket under 
institusjonsopphold. · 

Bokstavene a til d gjelder personer som so
ner straff, og svarer til gjeldende lovs § 11-1 
nr. 2 bokstav a med tilhørende forskrifter. 
Bestemmelsen er imidlertid noe omskrevet. I 
gjeldende forskrifter omtales personkretsen 
som trygdet som: 
a. utholder frihetsstraff, sikring, forvaring el- ' 

ler er undergitt varetektsfengsel i en av 
fengselsvesenets anstalter, 

b. er anbragt i forpleining i henhold til straffe
lovens § 39 nr. 1 bokstav d. 

Denne beskrivelsen er ikke dekkende for 
alle situasjoner en person er straffedømt e.l. 
For det første kan det i medhold av § 12 i lov 
12. desember 1958 nr. 7 (fengselsloven) be
stemmes at straffefullbyrdelsen skal skje i si
kringsanstalt, pleieanstalt, kursted eller annen 
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behandlingsinstitusjon, hvis det finnes hen
siktsmessig for vedkommende. 

En strafferettslig utilregnelig person kan 
dessuten besluttes anbrakt i privat forplei
ning, psykiatrisk sykehus, kursted, pleiean
stalt eller sikringsanstalt, se straffeloven§ 39. 

Slike institusjoner er ikke «fengselsvesenets 
anstalter». Men det må være på det rene at 
den straffedømte eller sikrede skal være yr
kesskadedekket selv om vedkommende soner 
straff eller sikring i nevnte institusjoner. 

For det andre er det i dag ikke uvanlig at 
en tiltalt blir idømt betinget straff på det sær
vilkår at vedkommende utfører samfunnstje
neste, se straffeloven § 53. Samfunnstjeneste 
skal være et alternativ til fengselsstraff. Der
som en straffedømt som utfører slik sam
funnstjeneste blir skadet under utførelsen av 
arbeidet, må det være klart at vedkommende 
skal være yrkesskadedekket på lik linje med 
den som blir skadet under utførelse av arbeid 
innenfor fengselsvesenets anstalter. 

Siden straff, sikring og forvaring kan sones 
i andre institusjoner enn fengselsvesenets an
stalter, og i frihet, har utvalget foreslått ikke 
å si uttrykkelig i lovteksten hvilke institusjo
ner og arbeidssteder som er omfattet. · 

Utvalget nevner i utkastets første ledd sær
skilt de som soner straff, se utkastets bokstav 
a, de som utfører samfunnstjeneste, se utkas
tets bokstav b, de som sitter i varetekt, se ut
kastets bokstav c, og de som er sikret i feng
selsvesenets anstalter, se utkastets bokstav d. 
Varetektsfanger har ikke arbeidsplikt, slik 
som soningsfanger. Men ved langvarige vare
tektsopphold kan vedkommende få anledning 
til å arbeide dersom hensyn til etterforsknin
gen ikke er til hinder for det. Varetektsfanger 
er således også yrkesskadedekket når de utfø
rer arbeid i fengselet. 

Utkastets første ledd bokstav e omhandler 
dem som er under behandling i offentlig hel
seinstitusjon og svarer til forskrifter fastsatt 
ved kongelig resolusjon den 19. februar 1971 
med hjemmel i folketrygdloven § 11-1 nr. 2 
bokstav b. Med offentlig helseinstitusjon me
nes institusjoner som omfattes av sykehuslo
ven . og loven om psykisk helsevern. 

Utkastets første ledd bokstav f omhandler 
personer som er under opplæring i godkjent 
attføringsinstitusjon. Som nevnt ovenfor er 
ikke denne gruppen omfattet av lov eller for
skrift idag, men forslaget er en lovfesti:r:ig av 
gjeldende praksis. 

Utkastets andre ledd omhandler de situasjo
ner medlemmer som nevnt i utkastets første 
ledd bokstavene a til d er yrkesskadedekket. 
Det vil si når vedkommende er i arbeid på 
arbeidsstedet i arbeidstiden. Som regel vil 
dette være skader som oppstår mens ved-

kommende arbeider i fengselets verksteder, 
arbeidsstuer og lignende. 

Utkastets tredje ledd omhandler de situasjo
ner medlemmer i helseinstitusjon og attfø
ringsinstitusjon er yrkesskadedekket. Dette 
gjelder når skaden oppstår under utøvelse av 
virksomhet som er et ledd i arbeidsterapeutisk 
behandling eller opplæring. Medlemmet skal 
anses omfattet av bestemmelsen selv om opp
læringen eller behandlingen foregår utenfor 
vedkommende institusjon, forutsatt at opplæ
ringen skjer i institusjonens regi. 

Utkastets § 17-9 Selvstendig nærings-
drivende og oppdragstakere 

Følgende grupper av medlemmer under 67 
år kan tegne frivillig yrkesskadetrygd dersom 
den forventede årsinntekten utenfor tjeneste 
overstiger grunnbeløpet: 
a) selvstendig næringsdrivende (se § 3-24) 
b) oppdragstakere (se § 3-23). 

Departementet gir forskrifter om frivillig 
yrkesskadetrygd, herunder om beregning av 
den forventede årsinntekten. 

Merknader 
Bestemmelser om frivillig yrkesskadetrygd 

for selvstendig næringsdrivende er i dag å 
finne i lovens §§ 11-1 nr. 1 bokstav i, 11-3 nr. 
1 bokstav a samt 11-3 nr. 2. Videre er det gitt 
forskrifter om frivillig trygd i medhold av lo
vens § 11-3 siste ledd og § 16-5 siste ledd. 
Disse forskriftene er fastsatt av Rikstrygdever
ket den 26. januar 1971. 

Historikk 
Yrkesskadetrygdeloven § 5 hadde bestem

melser om frivillig yrkesskadetrygd. Disse 
gjaldt for selvstendig næringsdrivende og ele
ver som ikke var omfattet av den «pliktige 
trygd» etter lovens § 1. Etter § 5 nr. 1 bokstav 
a kunne selvstendig næringsdrivende tegne 
frivillig trygd, dersom de i sin ervervsmessige 
virksomhet hadde en antatt årlig arbeidsinn
tekt på over 2000 kroner. Oppdragstakere 
hadde ikke adgang til å tegne frivillig trygd. 
Med en oppdragstaker menes en person som 
har inntekt utenfor tjeneste, uten å være selv
stendig næringsdrivende. 

Før vi fikk yrkesskadetrygdloven var adgan
gen til å tegne frivillig trygd ved yrkesskade 
begrenset til selvstendig næringsdrivende 
som eide bedrifter som beskjeftiget arbeidsta
kere. Dersom den selvstendig næringsdriv
ende arbeidet alene, kunne han ikke tegne 
frivillig trygd etter den tidligere fabrikkarbei
derloven (lov 23. juli 1894). Utvalget antar at 
dette er bakgrunnen for at oppdragstakere 
ikke er omfattet av ordningen med frivillig 
yrkesskadetrygd. Da selvstendig næringsdriv-
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ende uten ansatte ble foreslått omfattet av 
yrkesskadeordningen, ble oppdragstakere 
ikke nevnt. Vi viser til Ot.prp. nr. 35 for 1958 
side 23. 

Bestemmelsene i yrkesskadetrygdloven ble 
tatt inn i folketrygdloven, uten at det ble fore
tatt vesentlig materielle endringer. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav i gir 

rett til ytelser ved yrkesskade til den som på 
skadetidspunktet var: 

«selvstendig næringsdrivende som hadde 
tegnet frivillig trygd etter§ 11-3, nr. 1, bokstav 
a. 

Stønad gis dog bare dersom skaden ble på
ført under utøvelse av den ervervsmessige 
virksomhet.» 

H vern som er trygdet etter folketrygdloven 
omtales i merknadene til utkastets kapittel 2 
om folketrygdens medlemmer. 

Hva som forstås med begrepet yrkesskade 
etter lovens§ 11-4 omtales nærmere i merkna
dene til utkastets § 17-2. 

Hvem som skal regnes som selvstendig 
næringsdrivende i folketrygdlovens forstand 
er nærmere omtalt i merknadene til utkastets 
§ 3-24. Begrepet oppdragstaker er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 3-23. 

Folketrygdloven § 11-3 nr. 1 bokstav a har 
nærmere bestemmelser om tegning av frivil
lig trygd for selvstendig næringsdrivende. Det 
samme gjelder Rikstrygdeverkets forskrifter 
av 26. januar 1971 om frivillig trygd. 

Selvstendig næringsdrivende som i sin er
vervsmessige virksomhet har en antatt årlig 
arbeidsinntekt som overstiger grunnbeløpet, 
kan tegne frivillig yrkesskadetrygd etter lo
vens § 11-3 nr. 1 bokstav a. Begrepet antatt 
årlig arbeidsinntekt her tolkes på samme måte 
som etter lovens §§ 3-4 bokstavbog 11-6 nr. 
3. Fastsettelsen av antatt årlig arbeidsinntekt 
beror på en skjønnsmessig vurdering av ved
kommendes inntektsevne. I praksis tas det 
utgangspunkt i pensjonspoengene de tre siste 
årene. Den antatt årlige inntekten framkom
mer som den inntekt som svarer til de gjen
nomsnittlige pensjonspoengene for de tre siste 
årene. Dersom inntektssituasjonen har endret 
seg, foretas det en konkret vurdering ay hvil
ken inntekt den næringsdrivende kommer til 
å skaffe seg i det aktuelle året. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 4-30 om sykepen
gegrunnlaget for selvstendig næringsdriv
ende. Videre har utvalget omtalt begrepet 
antatt årlig arbeidsinntekt i utkastets § 10-21 
om uførepensjon ved yrkesskade. 

Som ovenfor nevnt tolkes begrepet antatt 
årlig arbeidsinntekt på samme måten som et-

ter lovens§ 11-6 første ledd nr. 3. Etter denne 
bestemmelsen skal inntekten på skadetids
punktet legges til grunn for pensjonsbereg
ningen, dersom den skadedes antatte årlige 
arbeidsinntekt på skadetidspunktet, omregnet 
til pensjonspoengtall, gir et høyere poengtall 
enn sluttpoengtallet. En skal her komme fram 
til den inntekten som er representativ på års
basis. Vi viser til merknadene til utkastets § 
10-21. 

Det kan ikke tegnes trygd for kortere tids
rom enn ett kalenderår. Trygdedekningen er 
avhengig av at det betales premie etter gjeld
ende regler. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til utkastets § 22-6 om premie for 
forsikring for sykepenger og frivillig yrkesska
detrygd. Trygdedekningen opphører likevel 
fra det tidsrom den selvstendig næringsdri~ 
vendes virksomhet opphører. Vi viser til for
skriftenes § 1 nr. 2. 

Etter folketrygdloven§ 16-5 første ledd skal 
den trygdede svare særkilt premie for frivillig 
trygd etter§ 11-3. Premien beregnes i henhold 
til en premietariff som fastsettes av Kongen. 
Denne vil bli nærmere omtalt i utkastets § 
22-6. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert om endringen med 

adgang til tegning av frivillig yrkesskadetrygd 
bør opprettholdes. 

Utvalget vil peke på at dersom ordningen 
med frivillig yrkesskadetrygd opprettholdes, 
er det svært uheldig at oppdragstakere ikke 
skal ha mulighet til å tegne slik frivillig trygd. 

Rikstrygdeverket har i den senere tid lagt 
opp til en mer liberal praksis med hensyn til 
adgangen for oppdragstakere til å tegne frivil~ 
lig yrkesskadetrygd. 

Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. nr. 1 til 
11-00 side 42 (4/86) viser til at begrepet selva 
stendig næringsdrivende i folketrygdloven 
sammenfaller med ligningsmyndighetenes 
definisjon av dette begrepet. Rikstrygdeverket 
sier likevel at dersom en trygdet fyller de ge
nerelle vilkår som gjelder for selvstendig næ
ringsdrivendes rett til å tegne frivillig yrkes
skadetrygd, bør trygdekontoret innvilge ved
kommendes søknad om tegning av slik trygd. 
Det opplyses fra Rikstrygdeverket at ikke alle ' 
oppdragstakere får tegne frivillig yrkesskade
trygd .. Den ovennevnte passus i rundskrivet 
gir anvisning på en liberal praksis i forbin~ 
delse· med avgrensningen mellom oppdragsta
ker og selvstendig næringsdrivende. Denne 
anvisningen innebærer dermed at det i for
hold til yrkesskadebestemmelsene vil bli an
vendt en noe videre definisjon av begrepet 
selvstendig næringsdrivende enn hittil. 

Utvalget mener det er uheldig at begrepet 
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selvstendig næringsdrivende gis et annet inn
hold når det gjelder bestemmelsene om teg
ning av frivillig yrkesskadetrygd enn ellers i 
folketrygdloven. Vi peker i denne sammen
heng på at vi i definisjonskapitlet har foreslått 
tatt inn definisjoner av begrepene selvstendig 
næringsdrivende og oppdragstakere. Se ut
kastets §§ 3-23 og 3-24. Disse definisjonene 
bør ha generell gyldighet i folketrygdloven. 
'Utvalget mener at dersom en oppdragstaker 
fyller de inntektsmessige vilkårene for teg
ning av frivillig yrkesskadetrygd, bør ved
kommende ha adgang til å tegne slik trygd. 

Utvalget vil peke på at praksis i dag er svært 
uklar, og de berørte personer har vanskelig-for 
å ' skaffe seg informasjon om frivillig trygd. 
Dette skaper rettssikkerhetsproblemer. 

I de senere årene er gruppen oppdragsta
kere blitt mer synliggjort i trygdesystemet. 
Utvalget vil i denne sammenhengen peke på 
at det er vedtatt endringer i sykepengeordnin
gen slik at oppdragstakere er blitt mer like
stilt med selvstendig næringsdrivende hva 
gjelder sykepenger. Etter den nye § 3-18a i 
folketrygdloven kan oppdragstakere nå tegne 
frivillig tilleggstrygd for sykepenger i de 
første 14 sykefraværsdagene. Vi viser til lov
endring den 12. desember 1986. Endringen 
trådte i kraft fra 1. mai 1987. Utvalget mener 
at det også bør framgå klart av lovteksten her 
hvorvidt denne gruppen skal ha adgang til å 
tegne frivillig yrkesskadetrygd. 

Utvalget foreslår etter dette en likestilling 
av oppdragstakere og selvstendig nærings
drivende med hepsyn til adgangen til å tegne 
frivillig yrkesskadetrygd. Da det må betales 
premie for frivillig yrkesskadetrygd, vil denne 
utvidelsen neppe forårsake merutgifter for fol
ketrygden. 

Etter utkastets første ledd bokstav a kan et 
medlem som er selvstendig næringsdrivende 
tegne frivillig yrkesskadetrygd. Utvalget har 
vist til definisjonen av begrepet selvstendig 
næringsdrivende i utkastets § 3-24. 

Utkastets første ledd bokstav b er nytt og 
gjelder oppdragstakeres adgang til å tegne fri
villig yrkesskadetrygd. Etter forslaget skal 
oppdragstakere få adgang til å tegne frivillig 
trygd på lik linje med selvstendig nærings
drivende. 

Det er satt som vilkår for tegning av frivillig 
trygd at vedkommende er under 67 år og har 
en forventet årlig inntekt utenfor tjeneste som 
overstiger folketrygdens grunnbeløp. Forsla
get svarer til gjeldende rett. 

Utvalget har brukt formuleringen «den for
ventede årsinntekten» i stedet for «antatt årlig 
inntekt» som brukes i dag. Utvalget forutsetter 
at . det gis forskrifter om hvordan en fastslår 
den forventede årsinntekten. I dag tas det som 

tidligere nevnt utgangspunkt i pensjonspoen
gene de tre siste årene. Utvalget legger . til 
grunn at denne praksis opprettholdes. Vi har 
vurdert å lovfeste denne praksis. Men da pen
sjonspoengene ikke kan legges til grunn der
som de ikke er representative for medlem
mets aktuelle inntektssituasjon, måtte lov
teksten her i tilfelle bli svært omfattende og 
innviklet. 

Utvalget har videre presisert i lovutkastet 
at det bare dreier seg om forventet inntekt 
utenfor tjeneste. Det vil si inntekt som selv
stendig næringsdrivende eller som oppdrags
taker. Inntekt som arbeidstaker skal altså ikke 
komme i betraktning her. Dersom det gjelder 
en person som både har inntekt i og utenfor 
tjeneste, vil pensjonspoengene representere 
begge former for inntekter. Pensjonspoengene 
vil da ikke kunne danne grunnlag for fastset
telse av den forventede inntekt utenfor tje
neste. 

I utkastets andre ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette nærmere forskrifter om 
tegning av frivillig trygd, herunder beregning 
av den forventede årsinntekten. 

Utkastets § 17-10 Melding av yrkesskade 
Arbeidsgivere, rektorer, forlegningssjefer og 

andre i tilsvarende stilling plikter snarest å 
sende skademelding til trygdeetaten når en 
arbeidstaker, elev, student, militærperson osv. 
blir påført en skade eller sykdom som kan gi 
rett til yrkesskadedekning. 

Dersom en person som nevnt i første ledd 
ikke gir slik melding, må medlemmet selv 
melde skaden for å kunne få rett til yrkesska
dedekning. Medlemmer som er oppdragsta
kere eller selvstendig næringsdrivende, må 
alltid selv melde skaden. 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedek
ning at yrkesskaden er meldt til trygdeetaten 
innen ett år etter at yrkesskaden inntraff En 
yrkessykdom, klimasykdom eller epidemisk 
sykdom må være meldt innen ett år etter at 
medlemmet ble klar over sykdommen. 

Selv om skademelding ikke er gitt innen fris
ten, kan ytelser etter særbestemmelsene om 
yrkesskade innvilges i særlige tilfeller. Be
stemmelsen i § 21-14 om frist for framsetting 
av krav gjelder også når det er gjort unntak 
fra meldingsfristen. 

Merknader 
Folketrygdloven § 18-2 andre ledd har be

stemmelser om at arbeidsgiver plikter å gi 
meldinger og opplysninger som det er behov 
for i forbindelse med gjennomføringen av lo
ven. Rikstrygdeverket har med hjemmel i § 
18-2 andre ledd bestemt at den meldeplikt 
som var påbudt etter § 34 i yrkesskadetrygdlo-
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ven, også skal gjelde for skadetilfeller inntruf
fet etter 31. desember 1970. 

Innledning 
Bestemmelsen i folketrygdloven § 14-9 

andre ledd om at krav på ytelser etter kapittel 
11 faller bort dersom det ikke er reist innen 
ett år etter at yrkesskaden eller dødsfallet er 
inntruffet, blir i praksis tolket slik at skade
melding må sendes trygdeetaten innen denne 
fristen. Dersom skademelding · ikke er sendt 
innen fristen, bortfaller retten til ytelser etter 
særreglene som gjelder ved yrkesskade .. Men 
det dispenseres fra fristen dersom det kan 
godtgjøres at det foreligger en yrkesskade el
ler dersom trygdeetaten får kjennskap til yr
kesskaden innen ettårsfristen. 

Historikk 
Den tidligere ulykkestrygdlovgivningen 

hadde både bestemmelser om melding av 
ulykker og om frister for framsetting av krav. 
Vi viser til Innst.0. nr. XV for 1911. 

Loven om ulykkesforsikring for sjømænd 
av 18. august 1911 hadde bestemmelser om 
innsending av opplysninger om ulykker og 
dødsfall i §§ 17 til 19. Skipsføreren pliktet å 
utfylle et skadeskjema og nedtegne omsten
dighetene omkring ulykken i skipsjournalen. 
Skjemaet samt kopi av skipsjournalen skulle 
deretter sendes Riksforsikringsanstaltens 
stedlige tilsynsmann. Dersom ulykken 
skjedde utenlands, skulle dokumentene sen
des konsulen på stedet. Dokumentene med 
eventuelle legeerklæringer skulle deretter vi
deresendes Riksforsikringsanstalten. Loven 
hadde en bestemmelse om bøtestraff for 
skipsførere som ikke overholdt ovennevnte 
bestemmelser. Det ble imidlertid ikke sagt 
verken i loven eller forarbeidene at en slik 
melding var nødvendig for at en trygdet 
skulle kunne tilstås ytelser etter ulykkesfor
sikringen. 

Etter lovens § 20 hadde Riksforsikringsan
stalten plikt til uten ugrunnet opphold å be
handle erstatningssaken når alle de nødven
dige opplysningene var innkommet .. Dette in
nebar at det ikke var nødvendig at den skadde 
framsatte krav om erstatning. 

Lovens § 21 hadde bestemmelse om frister 
for framsetting av krav. Erstatningskrav som 
ikke tidligere var anmeldt, måtte framsettes 
innen to år etter ulykken. Med tidligere an
meldte krav mentes krav som var blitt be
handlet på grunnlag av skipsførerens melding 
av ulykken. Denne bestemmelsen innebar at 
en melding fra skipsføreren om ulykke ble li
kestilt med kravsframsettelse. 

Endelig hadde lovens § 22 bestemmelser om 
framsetting av krav om forhøyelse av ytelser. 

Endrede stønadsbeløp skulle utbetales fra det 
tidspunktet den erstatningsberettigede fikk 
melding om stønadsendringen. 

Videre gjaldt det en særskilt foreldelsesfrist 
for krav på invaliderenter. Slike krav bortfalt 
dersom det hadde gått tre år etter at ulykken 
inntraff og den tilskadekomne ikke hadde 
framstillet seg for legeundersøkelse. 

Loven hadde en særskilt frist for framset
ting av krav på etterlatteytelser. Fristen var . 
to år etter dødsfallet. 

Vedtakelsen av yrkesskadetrygdloven i 
1958 medførte vesentlige endringer i melde
bestemmelsene og straffebestemmelsene, 
uten at disse endringene ble omtalt i lovforar
beidene. Vi viser til Ot.prp. nr. 35 for 1958 side 
32. I merknaden til utkastets § 34 om melding 
om skade, ble det derimot pekt på at utkastet 
stort sett bygget på dagjeldende bestemmelser 
i ulykkestrygdlovene. Bestemmelsene var 
blitt forenklet, i og med at en rekke deltaljbe
stemmelser blant annet om forholdene til sjøs 
var sløyfet som overflødige. Yrkesskadetrygd
loven § 34 lyder: 

«l. Blir en trygdet påført legemsskade eller 
sykdom som kan medføre stønad etter denne 
lov, skal arbeidsgiveren eller hans represen
tant straks melde skaden til den trygdekasse 
som trygdede er medlem av. Skipsfører skal 
dessuten ta inn i skipsjournalen en beskrivelse 
av skaden og de nærmere omstendigheter ved 
den. Utskrift av journalen sendes til trygde
kassen sammen med skademeldingen. Skade
melding for utenlandsk sjømann som ikke er 
medlem av norsk trygdekasse, sendes til den 
særskilte trygdekasse som er nevnt i lov om 
syketrygd § 154. 

2. Har den trygde. de ingen arbeidsgiver, skal 
han selv eller hans pårørende melde skaden 
til trygdekassen. 

3. Trygdekassen skal straks gi det stedlige 
arbeidstilsyn melding om yrkesskader som 
vedrører tilsynets arbeidsområde.» 

Den ovennevnte bestemmelsen har stått 
uendret siden vedtakelsen i 1958. Meldings
plikten ble dengang altså utvidet til også å 
omfatte den skadde selv og de pårørende. 
Dette var dog begrenset til de tilfeller der den 
skadde ikke var arbeidstaker. 

Yrkesskadetrygdloven bygget på samme 
prinsipp som de tidligere ulykkestrygdlovene 
om at det ikke gjaldt noe formelt vilkår om 
framsetting av krav. Etter lovens § 35 skulle 
Rikstrygdeverket så snart som mulig avgjøre 
om skaden ga rett til stønad etter at skademel
ding og nødvendige opplysninger forelå. Dette 
er et annet prinsipp enn det som legges til 
grunn i folketrygdloven. I dag er det en forut
setning for behandling av en stønadssak at 
den trygdede selv har framsatt krav. Vi viser 
i denne sammenheng til merknadene til ut
kastets § 21-14 om frister for framsetting av 
krav. 
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Yrkesskadetrygdloven § 47 har straffebe
stemmelser for dem som blant annet unnlater 
å gi melding om yrkesskade. Denne paragra
fen har også stått uendret siden 1958. Første 
og andre ledd lyder: 

· «Hvis forholdet ikke etter sin art går inn 
under et strengere straffebud, straffes med 
bøter arbeidsgiver eller annen som ikke i rett 

, tid etterkommer sine plikter etter denne lov 
eller gir uriktige opplysninger om forhold som 
har betydning for trygdeplikt eller premie, 
eller som gjør nedsettelse eller fradrag i løn
nen for premien. 

Unnlater vedkommende etter å være ilagt 
bot fremdeles å etterkomme sine plikter, kan 
han ilegges ny bot.» 

Den ovennevnte straffebestemmelsen med
førte at det ble straffbart for den skadde selv 
ikke å melde yrkesskaden til trygdeetaten, 
dersom den skadde ikke var arbeidstaker. Det 
vil si at det ble gjort straffbart for selvstendig 
næringsdrivende å unnlate å sende inn mel
ding om egen skade. 

Det ble ikke satt noen bestemt frist i yrkes
skadetrygdloven § 34 for melding av skader. 
Melding skulle gis straks. 

Bestemmelser om meldeplikt ved yrkesska
der fantes dengang også i arbeidervernlovgiv
ningen. Den tidligere loven om arbeidervern 
av 7. desember 1956 hadde en paragraf om 
meldeplikt. Bedrifters meldeplikt var regulert 
i § 17 nr. 1. Arbeidsgiveren var pålagt straks 
å melde dødsfall og alvorlige skader til ar
beidstilsynet. Når det gjaldt mindre alvorlige 
arbeidsulykker, ble det sondret mellom be
drifter som var omfattet av lovgivningen om 
ulykkestrygd for industriarbeidere og bedrif
ter som ikke var omfattet av denne lovgivnin
gen. Dersom bedriften ikke var omfattet av 
denne lovgivningen skulle mindre skadetilfel
ler meldes innen tre dager, dersom det 
kunne antas at ulykken ville medføre arbeids
uførhet i minst tre dager. 

Legers meldeplikt var regulert i arbeider
vernloven § .17 nr. 2. Denne meldeplikten var 
begrenset til yrkessykdommer som etter tryg
delovgivningen var likestilt med yrkesskader. 

Vedtakelsen av yrkesskadetrygdloven med
førte også endring av fristen for framsetting 
av krav på stønad som skyldes yrkesskade. 
Fristen etter ulykkestrygdlovgivningen hadde 
opprinnelig vært to år for stønad til den 
skadde. Når det gjaldt stønad til etterlatte var 
fristen tre år fra dødsfallstidspunktet. 

Fristen for framsetting av krav som følge 
av yrkesskade ble for alle saker satt ned til 
ett år i yrkesskadetrygdloven. Fristen ble reg
net fra det tidspunktet yrkesskaden eller dø
den inntraff. Vi viser til yrkesskadetrygdloven 
§ 39 som lyder: 

«Krav på stønad etter denne lov faller bort 
dersom det ikke er reist overfor Rikstrygde
verket innen ett år etter at yrkesskaden eller 
døden er inntruffet. 

Rikstrygdeverket kan se bort fra denne frist 
dersom særlige grunner foreligger. Stønad 
kan i tilfelle bare ytes for tiden etter at krav 
herom er fremsatt.» 

Som det går fram hjemler paragrafen ad
gang for dispensasjon fra ett-årsfristen. Det 
kan gjøres unntak fra fristen når det foreligger 
særlige grunner. Men det er presisert at stø
nad i tilfelle bare kan ytes for tiden etter at 
det er framsatt krav. 

Innskrenkningen av fristen ble begrunnet 
med Rikstrygdeverkets dispensasjonspraksis. 
I merknadene til utkastets § 39 i Ot.prp. nr. 
35 for 1958 heter det på side 33: 

«I samsvar med Rikstrygdeverkets forslag 
er foreldelsesfristen forkortet fra 2 til 1 år sam
tidig som adgangen til å se bort fra oversittel
sen av fristen er gjort noe videre. 

Når Rikstrygdeverket dispenserer fra den 
fastsatte frist, hender det ikke sjelden at det 
reises spørsmål om etterbetaling av ytelser, 
ofte for mange år tilbake. De gjeldende ulyk
kestrygdlover har for tiden ingen bestem
melse som regulerer disse forhold. I samråd 
med Rikstrygaverket har en tatt inn en be
stemmelse i § 39 som fastsetter at stønad i 
slike tilfelle bare kan ytes for tiden etter at 
(det forsinkede) krav er fremsatt». 

Uttalelsen ovenfor kan tyde på at Rikstryg
deverket tidligere hadde dispensert fra fristen 
for framsetting av krav. Som det framgår av 
det ovenstående var fristen knyttet til framset 0 

ting av krav om ytelser, og ikke til melding 
om yrkesskade. Det ser ut til at denne sond
ring ble stadig mer utvisket i trygdelovgivnin
gen. 

Som nevnt ovenfor gikk det fram av den 
tidligere ulykkestrygdlovgivningen at rett til 
en stønad kunne oppstå på et senere tidspunkt 
enn ulykkestidspunktet. Dette var for eksem
pel praktisk når det gjaldt rettentil etterlatte
ytelser ved dødsfall som inntrådte etter ulyk
kestidspunktet. En hadde derfor forskjellige 
frister for framsetting av de ulike krav. 

I praksis er fristen knyttet til meldingen om 
yrkesskaden fra arbeidsgiveren og ikke fram
settingen av krav fra den trygdede selv. I ste
det for å anse fristen som en frist for framset
ting av krav, ble den ansett som en særskilt 
foreldelsesfrist knyttet til skademeldingen. 

Da yrkesskadetrygden ble inkorporert i fol
ketrygdloven i 1970 ble bestemmelsene i yr
kesskadetrygdloven § 34 om melding av yr
kesskade helt utelatt fra lovteksten. Dette er 
ikke nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 42 for 
1969-70. 

Før bestemmelsene i syketrygdloven og yr-
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kesskadetrygdloven ble tatt inn i folketrygdlo
ven i 1970 hadde folketrygdloven § 18-2 be
stemmelser om meldeplikt for arbeidsgiver 
med flere etter krav fra trygdeetaten. I 1970 
fikk paragrafen en tilføyelse i første ledd som 
skulle omfatte meldinger i forbindelse med 
kapittel 2 og 3. Det sies i merknadene til 
denne paragraf i Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 på 
side 91: 

«Det er en forutsetning at paragrafen skal 
gi hjemmel til å opprettholde det meldings
system en nå har i syketrygden, og tilføyelsen 
er gjort for å unngå uklarhet på dette punk
tet». 

Første ledd i§ 18-2 fikk etter denne endring 
følgende ordlyd: 

«Arbeidsgiver og enhver som gir behandling 
eller yter tjeneste som trygden er stønadsplik
tig for, har etter krav fra trygdens organer 
pfikt til å gi meldinger og opplysninger som 
disse trenger for å kunne avgjøre om vilkårene 
for rettiglieter eller plikter etter denne lov er 
til stede, eller som er nødvendige av hensyn 
til trygdens administrasjon.» 

Lovens bestemmelser om foreldelse ble 
endret i forbindelse med inkorporeringen av 
yrkesskadetrygden. Det ble vedtatt en ny be
stemmelse i § 14-9 andre ledd som .tilsvarte 
yrkesskadetrygdloven § 39. Bestemmelsen er 
ikke nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 42 for 
1969-70. Det kunne vært naturlig at folke
trygdloven § 14-9 andre ledd ble nærmere 
omtalt i proposisjonen, da folketrygdloven har 
et langt større stønadstilbud enn det yrkesska
detrygdloven hadde. Behovet for de fleste av 
folketrygdens ytelser vil oppstå senere enn ett 
år etter skadetidspunktet. Dessuten har vi yr
kesskadeerstatningen som først kan avgjøres 
tidligst ett år etter skadetidspunktet. Det vil 
altså ofte være upraktisk å sette fram krav før 
foreldelsesfristen i § 14-9 andre ledd er over
sittet. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-2 tredje ledd lyder: 

«Rikstrygdeverket gir nærmere regler om 
hvilke meldinger og opplysninger som skal 
gis og kan bestemme at de skal gis på fastsatt 
skjema, innen bestemt frist m.v.» 

Rikstrygdeverkets rundskriv Sak. 11-00 har 
en nærmere omtale av melding av yrkes
skade/yrkessykdom. Vi viser til side 9 flg. 
(3/87). Det framgår av dette rundskrivet at 
Rikstrygdeverket med hjemmel i lovens § 
18-2 har bestemt at den meldeplikt som var 
påbudt etter yrkesskadetrygdloven § 34 skal 
opprettholdes også for skadetilfeller inntruffet 
etter 31. desember 1970. 

Meldeplikten som Rikstrygdeverket har 
vedtatt, innebærer at en arbeidsgiver eller 
hans representant straks skal melde fra til 
trygdekontoret når en trygdet blir påført le
gemsskade eller sykdom som kan medføre 
stønad etter folketrygdlovens særregler for 
yrkesskade. Det er presisert at meldeplikten i 
prinsippet gjelder uansett lengden av en even
tuell sykmelding. 

I praksis vil det vanligvis ikke bli krevet 
skademelding ved bagatellmessige skader 
som ikke medfører legesøking eller sykmel
ding. Det vil si skader som ikke kan antas å 
ville medføre stønad etter folketrygdlovens 
særregler ved yrkesskade. 

I utgangspunktet vil det heller ikke bli kre
vet skademelding av arbeidsgiver dersom en 
eventuell arbeidsuførhet har vart i mindre enn 
fire dager, så lenge det ikke har vært nødven
dig med medisinsk behandling. Dette er ut
trykt slik i orienteringen på skademeldingen: 
«Alle skader eller sykdommer som gjør det 
nødvendig med medisinsk behandling eller 
medfører arbeidsuførhet i mer enn tre dager 
skal meldes.» 

Det er videre presisert at selv om arbeidsgi
veren er i tvil eller mener at det ikke forelig
ger noen yrkesskade/yrkessykdom, eller han 
ikke har noen kjennskap til dette, plikter han 
å sende inn en skademelding når en arbeidsta
ker ønsker det eller når trygdekontoret ber 
om skademelding. Det er et spørsmål hvordan 
arbeidsgiveren kan bekrefte en ulykke som 
han ikke kjenner til. Dette tyder på at ordnin
gen med innsending av skademelding er av 
formell karakter. 

Det har i stor utstrekning vist seg at skade
meldinger ikke blir sendt trygdekontoret uten 
at dette henvender seg til arbeidsgiverne. På
beroper den trygdede seg en yrkesskade over
for bostedets trygdekontor, skal dette trygde
kontoret henvende seg direkte til arbeidsgive
ren og be om at han utfyller en skademelding 
og sende den til trygdekontoret på den skad
des bosted. 

Trygdekontoret skal ikke innhente skade
melding i skadetilfeller der sykmeldingsperio
den får en kortere varighet enn 11 dager. 
Trygdekontoret skal imidlertid også i slike til
feller innhente skademelding dersom det blir ' 
aktuelt å utbetale stønad beregnet etter sær
reglene ved yrkesskade. 

Det innhentes i praksis alltid skademelding 
i følgende tilfeller ved: 

- tannskader 
- hodeskader 
- øyeskader 
- ryggskader 
- brokktilfeller 
- yrkessykdommer. 
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Grunnen er at slike sykdommer eller skader 
erfaringsmessig vil kunne forverre seg, og så
ledes bli påberopt senere, selv om de i første 
omgang ikke medfører rett til stønad. 

En skademelding skal i følge rundskrivet 
innsendes på særskilt skjema. 
· Skademeldingens primære formål er ifølge 
Rikstrygdeverkets rundskriv å sikre den skad
des rettigheter i henhold til folketrygdloven 
dersom det inntreffer en yrkesskade eller opp
står en yrkessykdom. 

Skademeldingsblanketten skal tjene disse 
konkrete formål: 
- Gi trygdeetaten grunnlag for å vurdere om . 

personskaden/sykdommen kan godkjennes 
som yrkesskade eller yrkessykdom slik at 
folketrygdens særbestemmelser for yrkes
skader skal gjelde. 

- Gi de offentlige myndigheter opplysninger 
som kan være til hjelp i arbeidet med vurde
ring av sikkerhetsspørsmål og vernetiltak 
m.v. på arbeidsplassen. 

- Danne grunnlag for utarbeidelse av skade-/ 
ulykkesstatistikker. 
Når en skademelding kommer inn til tryg

dekontoret, tar trygdekontoret standpunkt til 
om skaden eller sykdommen kan godkjennes 
som yrkesskade etter bestemmelsene i folkes 
trygdloven kapittel 11. Det treffes ofte et sær
skilt vedtak om godkjenning, uavhengig om 
den skadde selv har påberopt seg skaden eller 
satt fram krav om ytelser med yrkesskadefor
deler. Dette skyldes antakelig bestemmelsene 
i de tidligere ulykkestrygdlover, hvoretter 
vedtak om rett til erstatning skulle treffes så 
snart forsikringens administrasjon hadde fått 
tilstrekkelig opplysninger om ulykken og 
dens følger. Vi viser til historikken foran. 

Rundskrivet legger opp til at trygdekontoret 
i tilfelle godkjenning av skaden skal ta stand
punkt til hvilke ytelser den skadde har krav 
på etter kapitlene 2 og 3. Ytelsene skal utbeta
les den trygdede selv om vedkommende ikke 
har satt fram krav. I relasjon til ytelser ett.er 
disse kapitlene anses nemlig en skademelding 
som et krav om ytelser etter de nevnte kapit
lene. 

Arbeidsmiljøloven (lov 4. februar 1977) har 
et · særskilt kapittel om melding av arbeids
ulykker og yrkessykdommer. Vi viser til ka
pittel VI. 

Arbeidsmiljøloven § 21 om arbeidsgivers 
meldeplikt lyder: 

«Rammes arbeidstaker av arbeidsulykke 
som har voldt døden eller alvorlig skade, skal 
arbeidsgiveren straks, og på hurtigste måte, 
varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politi
myndighet. Arbeidsgiveren skal bekrefte var
selet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av 
bekreftelsen. 

Direkto.ratet for arbeidstilsynet kan kreve 
at slikt varsel skal gis også andre tilfeller. 

Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve 
at arbeidsgiveren skal melde til Arbeidstilsy
net: 
a) arbeidsulykke som det ikke skal gis varsel 

om etter første ledd eller annet ledd med
regnet også akutt forgiftning, og tiliøp til 
slike ulykker, 

b) sykdom som er eller kan være forårsaket 
av arbeidet eller forholdene på arbeidsplas
sen. 

Direktoratet for arbeidstilsynet gir forskrif
ter om omfanget og gjennomføringen av vars
lingsplikten og meldeplikten.» 

Arbeidsdmiljøloven § 22 gjelder legers mel0 

deplikt: 

«Enhver lege som har til behandling en ar
beidstaker som lider av yrkessykdom som er 
likestilt med yrkesskade etter folketrygdlo
vens § 11-4, eller annen sykdom som legen 
antar skyldes arbeidstakerens arbeidssitua
sjon, skal gi skriftlig melding om det til Ar
beidstilsynet. 

Meldeplikten gjelder også for bedriftslege 
som under sitt arbeid får kunnskap om syk-
dom som nevnt i foregående ledd. · 

Dersom vedkommende arbeidstaker gir sitt 
samtykke, skal arbeidsgiveren underrettes om 
sykdommen. 
· Direktoratet gir nærmere regler om melde-~· 
plikten, herunder at meldeplikten skal om
fatte spesielt angitte sykdommer som kan an
tas å skyldes arbeidets art eller forholdene på 
arbeidsplassen.» 

Rikstrygdeverket og Arbeidstilsynet har ut
arbeidet • et felles skjema for arbeidsgivernes 
melding av yrkesskader både etter arbeidsmil
jøloven og folketrygdloven. Det pågår nå et 
samarbeid mellom de to direktoratene om å 
utarbeide en blankett for legers melding av 
yrkessykdommer til Arbeidsdirektoratet. Le
ger har ingen plikt til å melde fra om yrkes
skader til trygdeetaten. Dette henger sammen 
med legenes taushetsplikt. Trygdeetaten ar
beider derfor med en ny rutine for legenes 
meldinger. Skjemaet skal ha en særskilt gjen
part som legen skal sende til trygdekontoret 
dersom den trygdede samtykker. 

Folketrygdloven § 14-9 andre ledd lyder: 

«Krav på ytelser etter kapittel 11 faller bort 
dersom det ikke er reist innen ett år etter at 
yrkesskaden. eller dødsfB;llet er . inntruffet. 
Dersom særlige grunner mør det nmehg, kan 
Rikstrygdeverket bestemme at stønad s}{al gis 
selv om fristen er oversittet.» 

Som tidligere nevnt var denne paragrafen 
ment som en erstatning for bestemmelsene i 
yrkesskadetrygdloven § 39 om frister for fram
setting av krav. Da denne fristen ble satt ned 
til ett år, var det ikke lenger hensiktsmessig å 
anvende den som frist for framsetting av krav 
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etter en yrkesskade. Vi viser til framstillingen 
foran. 

I praksis er bestemmelsen i folketrygdloven 
§ 14-9 andre ledd derfor blitt ansett som en 
frist for melding av yrkesskader. Det er såle
des satt som vilkår for å få rett til ytelser med 
yrkesskadefordeler at skaden er meldt innen 
ett år etter at arbeidsulykken inntraff. Når det 
gjelder yrkessykdommer m.v. krever Riks
trygdeverket at sykdommen er meldt innen 
ett år etter at en lege har slått fast at det fore
ligger en yrkesbetinget sykdom og den tryg
dede selv er blitt klar over sykdommen. 

I praksis dispenseres det imidlertid fra mel
defristen dersom det blir godtgjort at det fore
ligger en yrkesskade eller en yrkesbetinget 
sykdom. Men stønad ytes ikke med tilbake
virkende kraft, ut over det som følger av de 
alminnelige fristene i folketrygdloven § 14-9. 
Fristene regnes ikke fra tidspunktet for kravs
framsettelsen, men fra det tidspunktet da ska
demeldingen ble gitt. Dette innebærer at me
disinsk stønad ytes for opptil seks måneder før 
skademeldingen ble mottatt av trygdeetaten. 
Andre ytelser gis vanligvis opptil tre måneder 
før slik melding ble mottatt. Vi viser til merk
nadene til utkastets§§ 21-14 og 21-15 om hen
holdsvis frister for framsetting av krav og for
eldelse. 

Når det gjelder yrkesskadeerstatning utbe
tales denne for opptil tre år før skademel
dingstidspunktet. Praksis her skyldes at det 
er umulig å følge ettårsfristen, i og med at 
saker om yrkesskadeerstatning etter gjeld
ende forskrifter ikke kan behandles før det er 
gått ett år etter ulykken. Rikstrygdeverket har 
derfor falt tilbake på treårsfristen som tidli
gere var den alminnelige fristen for framset
ting av krav etter folketrygdloven. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er uheldig at fristen for 

å melde en yrkesskade blandes sammen med 
fristene for framsetting av krav om stønad. 

Fristene for å sette fram krav i yrkesskade
tilfellene bør være de samme som ellers for 
kravframsettelse. Vi viser derfor til utkastets 
§ 21-14 om frister for framsetting av krav med 
tilhørende merknader. 

I utkastets§ 17-10 foreslår utvalget lovfestet 
en frist for melding av yrkesskader. Fristen 
er satt til ett år, og svarer til gjeldende prak
sis. Det er presisert at det er et vilkår for rett 
til yrkesskadedekning at denne fristen er 
overholdt.' 

Det kan stilles spørsmål om meldeplikten 
har noen faktisk betydning for stønadsrettig
hetene etter en yrkesskade, i og med at det 
dispenseres dersom det er godtgjort at det fo
religger en yrkesskade eller yrkessykdom. 

Når det gjelder årsakskravet må det som tidli
gere nevnt være mest sannsynlig eller mest 
nærliggende at det foreligger en yrkesskade 
eller yrkessykdom. Dispensasjonspraksis viser 
at det stilles et strengere årsakskrav i dispen
sasjonstilfellene, i og med at det må være 
godtgjort at det foreligger en yrkesskade eller 
yrkessykdom. Utvalget mener det er rimelig 
at det stilles strengere bevis i slike tilfeller. 

Utvalget har vurdert om det er behov for 
særskilte bestemmelser om melding på dette 
området. Det er et spørsmål om det ikke er 
tilstrekkelig med rutiner ved melding etter 
arbeidsmiljøloven som sikrer at trygdeetaten 
får kopi av meldingene etter sistnevnte lov. 
Utvalget er imidlertid kommet til at det er 
behov for et særskilt meldingssystem for tryg
deetaten, slik at den får kjennskap til de yr
kesskader som kan medføre særskilt stønads
rett. En frist for melding av skader og en for
mell foreldelse av yrkesskadefordelene vil 
medføre administrative fordeler. Trygdeeta
ten vil raskere få kjennskap til yrkesskadetil
fellene, og vil lettere kunne avvise skadetilfel
ler langt tilbake i tid, hvor hendelsesforløpet 
vanskelig kan bringes på det rene. 

I dag oppstår det problemer i praksis der
som bare den skadde selv melder skaden. 
Trygdesaken blir da forsinket i påvente av at 
skademelding innhentes fra arbeidsgiver. 
Dette kan hindres ved at den skadde selv også 
får anledning til å melde skaden. 

Utvalget har vurdert om meldeplikten ute
lukkende skal påhvile den skadde. Denne 
kunne i tilfelle sende melding om skaden via 
arbeidsgiveren. Som regel vil forholdet være 
slik at arbeidsgiveren får kunnskap om ulyk
ken ved melding fra den skadde selv eller 
andre. ' 

Utvalget mener .imidlertid at det er viktig å 
lovfeste arbeidsgiverens plikt til å hjelpe ved 
yrkesskade. Vi har derfor foreslått at arbeids
givere, rektorer og andre i tilsvarende stilling 
primært skal melde yrkesskader. Den skadde 
selv gis imidlertid i loven en oppfordring til å 
melde skaden selv dersom den ikke er meldt 
i tide. Dette er for å unngå at en skadet mister 
retten til yrkesskadefordeler på grunn av for
sømmelser fra arbeidsgiverens side. 

Utvalget legger etter dette til grunn at nå
gjeldende meldingssystem bør opprettholdes 
for å sikre trygdeetaten informasjon om yrkes
skader og derved sikre rettighetene til de yr-' 
kesskadde. Vi foreslår derfor at det settes som 
vilkår for rett til ytelser med yrkesskadeforde
ler at yrkesskaden er meldt innen en frist på 
ett år. Denne fristen svarer til fristen i gjeld
ende lovs § 14-9 andre ledd. 

Utkastets første ledd omhandler meldeplik
ten for arbeidsgivere, rektorer, forlegningssje-
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fer i militæret og andre i tilsvarende stilling. 
Da det dreier seg om en plikt med tilhørende 
sanksjon, mener utvalget at lovens ordlyd bør 
være klar med hensyn til hvem som omfattes 
av plikten og hva den går ut på. Utkastet her 
er formulert slik at det klart går fram at mel
dingen skal gis uoppfordret. 

Utvalget har videre presisert i lovteksten at 
meldeplikten gjelder ved skader som arbeids-

, takere, skoleelever, studenter, militærperso
ner m.v. utsettes for. Meldeplikten skal gjelde 
alle skader og sykdommer som kan medføre 
rett til yrkesskadefordeler. Utvalget er klar 
over at det ofte kan være vanskelig å avgjøre 
hvorvidt en skade eller sykdom omfattes av 
yrkesskadebestemmelsene. Vi understreker at 
selv om det er noe tvilsomt om skaden kan 
gi rett til yrkesskadefordeler, skal melding 
innsendes. 

Utvalget har ikke foreslått at leger skal ha 
slik meldeplikt. Det er de heller ikke pålagt i 
dag. Dette henger sammen med legenes taus
hetsplikt, og framgår av det felles melde
skjema som brukes for melding av yrkessyk
dommer til Arbeidstilsynet. En kopi av mel
dingen skal sendes pasientens trygdekontor 
«dersom han ønsker det». Dette innebærer 
imidlertid at legen melder sykdommen til 
trygdeetaten etter fullmakt fra pasienten. 

Utkastets andre ledd første punktum slår 
fast at den skadde selv må gi skademelding, 
dersom arbeidsgiveren eller lignende ikke 
sender slik melding. Vi har presisert at det 
ikke dreier seg om en plikt for den skadde til 
å sende skademelding. Men vedkommende 
må sende melding for å kunne få rett til even
tuelle ytelser med yrkesskadefordeler. 

I utkastets andre ledd andre punktum nev
nes selvstendig næringsdrivende og opp
dragstakere. Slike personer må alltid sende 
melding selv for å sikre seg yrkesskadeforde
ler. 

I utkastets tredje ledd første punktum er det 
satt som vilkår for rett til ytelser med yrkes
skadefordeler at skaden er meldt til trygdeeta
ten innen ett år etter at ulykken inntraff. 

Etter utkastets tredje ledd andre punktum 
skal meldingsfristen når det gjelder yrkessyk
dommer m.v. regnes fra det tidspunktet syk
dommen ble påvist av lege og medlemmet ble 
klar over sykdommen. Forslaget svarer til 
gjeldende praksis. Vi viser til framstillingen 
av gjeldende rett foran. 

Utkastetsfjerde ledd første punktum gjelder 
dispensasjon fra meldingsfristen. Dispensa
sjon skal kunne gis i særlige tilfeller. Utvalget 
mener at en i disse tilfeller bør stille strengere 
krav til bevis enn ellers i yrkesskadetilfellene. 

I utkastets fjerde ledd andre punktum er det 
presisert at fristene for framsetting av krav i 

henhold til utkastets § 21-14 også skal gjelde 
i dispensasjonstilfellene. 

Utvalget vil påpeke at foreldelsesreglene i 
foreldelsesloven samt særbestemmelsene om 
foreldelse i utkastets § 21-15 dessuten gjelder 
i disse tilfellene. Vi viser i denne sammenheng 
til merknadene til utkastets§§ 21-14 og 21-15. 

utkastets § 17-11 Forholdet til krigspen-
sjonslovgivningen 

En skade eUer sykdom som går inn under 
lovgivningen om krigspensjon eUer krigsska
destønad, regnes ikke som yrkesskade etter 
bestemmelsene i dette kapitlet. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til gjeldende lovs § 

11-4 nr. 4, og regulerer de tilfeller en person 
både fyller vilkårene i krigspensjoneringslov
givningen og yrkesskadetrygdlovgivningen. 

Gjeldende rett 
Lovens .§ 11-4 nr. 4 lyder: 

«Legemsskade eller sykdom som skyldes 
krigshending, og som går inn under den til 
enhver tid gjeldende lovgivning om krigspen
sjonering, anses ikke som yrkesskade etter 
bestemmelsene i dette kapittel.» 

Denne bestemmelsen innebærer at det ikke 
kan ytes stønad etter særbestemmelsene om 
yrkesskade ved skade som oppstår under 
krigshandling som faller inn under lovgivnin
gen om norsk krigspensjonering. Tilsvarende 
bestemmelse var tidligere å finne i § 10 nr.4 
i yrkesskadetrygdloven av 1958. 

Folketrygdloven § 11-10 har også en be
stemmelse om forholdet til krigspensjone
ringslovgivningen. Denne bør. ses i sammen
heng med ovennevnte bestemmelse. Lovens 
§ 11-10 lyder: 

«Dersom trygdet får legemsskade eller dør 
som følge av krigsulykke som ikke går inn 
under den til enhver tid gjeldende lovgivning 
om krigspensjonering, eller som følge av over
fall av sjørøvere på fartøy, gir folketrygden 
stønad etter bestemmelsene 1 nevnte lovgiv
ning.» 

Bestemmelsen går ut på at når forholdet 
ikke går inn under krigspensjoneringslovgiv
ningen, skal folketrygden finansiere ytelsene 
etter nevnte paragraf. Men ytelsene skal ut
måles etter bestemmelsene i krigspensjone
ringslovgivningen. 

Bestemmelsen var tidligere å finne i § 24 i 
yrkesskadetrygdloven av 1958. Ifølge forarbei
dene til yrkesskadetrygdloven, Ot.prp. nr. 35 
for 195.8 side 28, tar bestemmelsen særlig sikte 
på sjøfolk som kommer til ska.de · ved krigs
ulykke når Norge ikke er innblandet i krig. 
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Lovgivningen om krigspensjonering gjelder 
bare skader som følge av krig som Norge del
tar i eller har deltatt i. Det ble · ikke foretatt 
noen endringer i bestemmelsen i forbindelse 
med at bestemmelsene i yrkeskadetrygdloven 
av 1958 ble tatt inn i folketrygdloven i 1970. 

Utvalgets forslag 
Utkastet omhandler bare de bestemmelsene 

som i dag står i folketrygdloven § 11-4 nr. 4. 
Det er ikke foreslått endringer i forhold til 
gjeldende lov. 

Når det gjelder lovens§ 11-10 mener utval
get det er upraktisk å ha en bestemmelse i 
folketrygdloven om utmåling av stønad etter 
krigspensjoneringslovene i de aktuelle tilfel
lene. I realiteten skal folketrygden bare finan
siere nevnte ytelser. Det ville etter utvalgets 
syn være mest hensiktsmessig om det i stedet 
ble tatt inn en tilsvarende bestemmelse i 
krigspensjoneringslovene, dersom det er øns
kelig å opprettholde en ordning med krigs
pensjonering selv om skaden oppstår i krig 
som Norge ikke deltar i. Men utvalget mener 
at disse personene burde komme inn under 
de vanlige bestemmelser om yrkesskade i fol
ketrygdloven. Bestemmelsen foreslås derfor 
opphevet av forenklingsgrunner. 

Utkastets § 17-12 Forholdet til loven om 
yrkesskadetrygd og de tid
ligere lovene om ulykkes
trygd 

Det ytes ikke stønad etter særbestemmelsene 
om yrkesskade i denne loven når det gjelder 
yrkesskade som kommer inn under lov 12. 
desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd. 
Folketrygden dekker likevel utgiftene til ytel
ser etter yrkesskadetrygdloven og til ytelser 
etter de tidligere lover om ulykkestrygd som 
er nevnt i yrkesskadetrygdloven § 53 boksta
vene a til c. 

Merknader 
Loven om yrkesskadetrygd av 12. desember 

1958 omfattet alle arbeidstakere som her i lan
det hadde lønn eller godtgjørelse som helt el
ler delvis bestod i penger, og der arbeidsfor
holdet hadde en viss varighet. Trygden omfat
tet også visse andre grupper som ikke var ar
beidstakere, så som fiskere, fangstmenn, sko
leelever, studenter, militærpersoner m.v. 
Dessuten omfattet den en del arbeidstakere 
utenfor landet, f.eks. sjøfolk på norske skip. 
Selvstendig næringsdrivende hadde adgang 
til å tegne frivillig trygd. 

Yrkesskadetrygdloven avløste en rekke så
kalte ulykkesforsikringslover for industriar
beidere, fiskere og sjømenn. Den første av 
disse var ulykkesforsikringsloven for fabrikk-

arbeidere som ble vedtatt allerede 1894, og var 
Norges første trygdelov. Ved lov 8. august 
1908 ble det innført en alminnelig og tvungen 
ulykkestrygd for fiskere, og ved lov 18. august 
1911 ble den første loven om ulykkestrygd for 
sjømenn vedtatt. En alminnelig uføretrygd for 
militærpersoner ble vedtatt 19. juni 1953. Ved 
lov 12. desember 1958 nr. 10 ble de tidligere 
lover om ulykkestrygd samlet i en felles lov 
om yrkesskadetrygd. Samtidig ble også nye 
grupper omfattet av yrkesskadetrygdordnin
gen. 

Bestemmelsene om yrkesskadedekning ble 
tatt inn i folketrygdloven som lovens kapittel 
11 ved lov 19. juni 1970 nr. 67. Disse bestem
melsene trådte i kraft fra 1. januar 1971. Den 

. gamle yrkesskadetrygdloven ble imidlertid 
ikke opphevet. 

Ved lov 29. januar 1971 ble det bestemt at 
yrkesskadetrygdloven av 1958 ikke skulle få 
anvendelse på skader som inntreffer etter 31. 
desember 1970. For skadetilfeller før 1. januar 
1971 ytes fortsatt stønad etter yrkesskade
trygdlovens bestemmelser, men utgiftene 
dekkes av folketrygdens budsjett. Vi viser til 
lov om yrkesskadetrygd § 26. Pensjoner etter 
lov om yrkesskadetrygd blir samordnet med 
andre pensjons- og trygdeytelser som pensjo
nisten oppebærer. 

Ved lovendring den 16. mai 1980 ble det 
bestemt at uførepensjoner, enkepensjoner og 
barnepensjoner som utbetales etter yrkesska
detrygdloven, skal endres i takt med endrin
ger i grunnbeløpet i folketrygden. 

Yrkesskadetrygden kan anses som en «utdø
ende» trygdeordning. Dette er fordi den bare 
omfatter tilfeller som inntraff før 1. januar 
1971, og det er en betydelig avgang av stø
nadsmottakere ved død og ved hel utløsning 
av pensjon. Imidlertid har det også vært en 
viss tilgang av helt nye tilfeller. Dette har i 
alt vesentlig vært yrkessykdommer hvor ska
delig påvirkning i arbeidet har ligget før 1971, 
men hvor sykdommen ble påvist på et senere 
tidspunkt. Som eksempel kan nevnes yrkes
sykdom på grunn av asbestpåvirkning, der det 
ikke er uvanlig med latens- eller utviklingstid 
på 20-40 år. 

Ved lov 15. desember 1989 nr. 90 ble yrkes
skadetrygdloven § 55 endret. Alle yrkesskader ' 
og yrkessykdommer som meldes til trygdeeta
ten etter 31. desember 1989 skal gå inn under 
folketrygdloven kapittel 11. Dette vil særlig 
få betydning for yrkessykdommer, som det 
har vært en sterk økning av i de senere årene. 
Yrkesskadetrygdloven § 55 lyder nå: 

«Denne lov får ikke anvendelse på skader 
som inntreffer etter 31. desember 1970. 

Loven får heller ikke anvendelse på skader 
som inntraff før 1. januar 1971 dersom de 
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meldes etter 31. desember 1989. I slike tilfeller 
kommer bestemmelsene i folketrygdlovens 
kapittel 11 til anvendelse. I saker som meldes 
etter 31. desember 1989 og som gjelder ar
beidsulykke som er skjedd eller skadelig på
virkning i arbeidet som er opphørt før 1. ja
nuar 1971, skal skadetidspunktet settes til 1. 
januar 1971. Dersom skadelig påvirkning i ar
beidet er skjedd både før og etter 1. januar 
1971, skal skadetidspunktet settes til 1. januar 
1971 dersom sykdommen er påvist før sist-

, nevnte dato. 
Folketrygdlovens kapittel 11 kommer til

svarende til anvendelse for skader som omfat
tes av bestemmelsene i lov av 24. juni 1931 
om ulykkestrygd for industriarbeidere m.v., 
lov av 24. jum 1931 om ulykkestrygd for sjø
menn og lov av 10. desember 1920 om ulyk
kestrygd for fiskere dersom de meldes etter 
31. desember 1989.» 

Etter denne lovendringen vil det ikke bli 
noen særlig tilvekst av nye stønadstilfeller 
etter den gamle yrkesskadetrygdlovgivnin
gen. Men alle de eksisterende stønadstilfel
lene vil neppe være avviklet før omkring år 
2030. 

I yrkesskadetrygdloven § 26 sies det at utgif
tene til stønad etter loven dekkes av folketryg
den. Det er ikke sagt noe i folketrygdloven 
kapittel 16 om at folketrygdens midler skal 
dekke utgiftene til stønad etter yrkesskade
trygdloven. 

Utvalgets forslag 
Forslaget svarer til § 26 i lov 12. desember 

1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd. Bestemmel
sen er tatt inn her av informasjonshensyn. 

Bestemmelser som foreslås flyttet 
1) Folketrygdloven§ 11-5 

Paragrafen har bestemmelser om de særvil
kårene som gjelder for rett til stønad etter lo
vens kapittel 8 ved yrkesskade. Bestemmel
sene er foreslått flyttet til utkastets § 10-21. 

2) Folketrygdloven § 11-6 
Bestemmelsene omhandler beregning av 

uførepensjon ved yrkesskade. Bestemmelsene 
er foreslått flyttet til utkastets § 10-21. 

3) Folketrygdloven§ 11-8 
Bestemmelsen gjelder yrkesskadeerstat

ning. Den er foreslått flyttet til utkastets kapit
tel 18. 

4) Folketrygdloven§ 11-9 
Paragrafen har bestemmelser som gjelder 

ved dødsfall som skyldes yrkesskade. Bestem
melsene er foreslått flyttet til utkastets § § 
11-24 og 11-25. 

5) Folketrygdloven § 11-13 
Bestemmelsen gjelder rett til alderspensjon 

for yrkesskadde. Bestemmelsen er omtalt i 
merknadene til utkastets § 12-17. 

6) Folketrygdloven § 11-14 
Paragrafen gir Kongen fullmakt til å gi sam

ordningsbestemmelser. Bestemmelser om 
samordning er tatt inn på slutten av de en
kelte stønadskapitlene. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
1) Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav a 

tredje ledd 
Bestemmelsen gjelder den såkalte «24 ti

mers trygden» for ansatte ombord på skip på 
100 brutto registertonn eller mer, samt såkalt 
flyvende personell. Disse blir regnet for å 
være i arbeid for sin arbeidsgiver sammen
hengende i tidsrommet fra tiltredelsen til fra
tredelsen. For den som er ansatt på skip, gjel
der også yrkesskadedekningen under reisen 
til og fra fartøyet, dersom reisen bekostes av 
statskassen eller rederen. 

Utvalget foreslår å oppheve ordningen med 
såkalt «24 timers trygd» for flyvende perso
nell. Etter utkastet vil disse omfattes av de 
alminnelige bestemmelsene om arbeidsta
kere, se utkastets§ 17-3. De vil da være yrkes
skadedekket under arbeid i arbeidstiden på 
arbeidsstedet, samt på reise til og fra arbeids
stedet, dersom reisen skjer i arbeidsgiverens 
regi. Når det gjelder sjøfolk, har utvalget fore
slått å begrense «24 timers trygden» til det 
tidsrom sjøfolkene befinner seg ombord. Se 
utkastets § 17 -3. 

2) Folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav a 
fjerde ledd 

Bestemmelsen gjelder lottakere på skip på 
over 100 brutto registertonn eller som utenfor 
landet er knyttet til norsk fiskefartøy, fangs
tekspedisjon eller fangststasjon. Disse er også 
«24 timers trygdet» som nevnt i paragrafens 
tredje ledd, se ovenfor. Utvalget mener det er 
naturlig å sløyfe bestemmelser om «24 timers 
trygd» for disse personene. 

3) Folketrygdloven§ 11-1 nr. 1 bokstav c 
Bestemmelsen gjelder reder i stilling om

bord på fartøy på 100 brutto registertonn eller 
mer eller på 8 meter største lengde eller mer 
som går vesentlig i passasjerfart. Videre gjel
der bestemmelsen trygdet som driver virk
somhet for egen næring på skip som nevnt. 
Disse personene er yrkesskadedekket for ska
der som blir påført mens de er ombord. 

Bestemmelsen her dreier seg om selvsten-
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dig næringsdrivende. Utvalget mener det ikke 
er nødvendig med særbestemmelser for 
denne gruppen, da de faller inn under utkas
tets § 17-9 om selvstendig næringsdrivende 
og oppdragstakere. Dette innebærer at de må 
tegne frivillig yrkesskadetrygd for å være dek
ket for yrkesskader. Yrkesskadedekningen vil 
etter utkastets § 17-9 gjelde ved yrkesskader 
og yrkessykdommer som oppstår under virk
somheten. 

4) Folketrygdloven§ 11-4 nr. 3 første ledd 
Etter denne bestemmelsen regnes ethvert 

dødsfall som skjer under fangstekspedisjon 
med overvintring i ishavsstrøk som yrkes
skade, uten hensyn til dødsårsaken. Da det 
ikke lenger er vanlig med slike fangstekspedi
sjoner, foreslår utvalget at bestemmelsen opp
heves av forenklingsgrunner. 

5) Folketrygdloven§ 11-4 nr. 3 andre ledd 
Bestemmelsen lyder: 

«Dersom trygdet som nevnt i § 11-1 nr. 1 
bokstav b dør som følge av skade påført under 
seilas utenfor slik næring som betinger oppta
kelse i det manntall som er opprettet i med
hold av lov om rettledningstjenesten i fiskeri
næringen § 8 jf. § 5 anses dødsfallet forårsaket 
av yrkesskade. '.For arbeidstaker ombord på 
fiske- eller fangstfartøy som ikke er tatt opp 
i manntallet samt for sysselsatt i småskipsfart 
eller lektertransport, gjelder det samme for 
tidsrom hvori han var knyttet til vedkom
mende fartøy.» 

Bestemmelsen er lite praktisk. Utvalget har 
av forenklingshensyn foreslått å sløyfe oven
nevnte bestemmelse om godkjenning av et 
hvert dødsfall som yrkesskade for disse per
songruppene. 

6) Folketrygdloven § 11-7 
Bestemmelsen gjelder engangsutløsning av 

uførepensjon ved lavere uføregrader. Bestem-

melsen er omtalt i utkastets kapittel 10 om 
uførepensjon. Den er foreslått opphevet, sam
tidig som det kreves at uføregraden må være 
30 prosent for å få rett til uførepensjon etter 
en yrkesskade. 

7) Folketrygdloven § 11-10 
Bestemmelsen lyder: 

«Dersom trygdet får legemsskade eller dør 
som følge av krigsulykke som ikke går inn 
under den til enhver tid gjeldende lovgivning 
om krigspensjonering, elfer som følge av over
fall av sjørøvere på fartøy, g-ir folketrygden 
stønad etter bestemmelsene 1 nevnte lovgiv
ning.» 

Bestemmelsen gjelder krigsulykke o.l. som 
ikke går inn under lovgivningen om krigspen
sjonering. Vi viser til merknadene til utkastets 
§ 17-11, hvor det foreslås at denne bestemmel
sen blir opphevet. Dette innebærer at ytelsene 
i disse tilfellene vil bli ytt etter folketrygdlo
vens bestemmelser om yrkesskade,, og ikke 
etter bestemmelsene i krigspensjoneringslov
givningen. 

8) Folketrygdloven § 11-11 
Denne bestemmelsen inneholder særbe

stemmelser om fastsetting av antatt årlig ar
beidsinntekt for enkelte persongrupper. Reg
lene virker kompliserende og er nå av liten 
betydning for dem som blir yrkesskadd i ung 
alder. Vi viser til merknadene til utkastets § 
3-9; 

9) Folketrygdloven § 11-12 
Det bestemmes her at pensjon etter kapittel 

11 ikke ytes for tidsrom der vedkommende får 
rett til avtalefestet pensjon med statstilskott. 
Vilkår om dette kan inntas i lovgivningen om 
avtalefestet pensjon. 
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KAPITTEL 18 

Menerstatning ved yrkesskade 

'OVERSIKT 
Bestemmelsene om yrkesskadeerstatning er 

i dag å finne i folketrygdloven § 11-8 og i for
skrifter fastsatt ved kongelig resolusjon den 
5. mai 1972 med hjemmel i§ 11-8 andre ledd. 

Yrkesskaderstatningen skal gi kompensa
sjon for skadefølger av medisinsk art etter en 
yrkesskade. Ordningen med en egen yrkes
skadeerstatning ble innført ved lov 19. juni 
1970 nr. 67 i forbindelse med at bestemmel
sene om yrkesskadeordningen ble tatt inn i 
folketrygdloven. Yrkesskadeerstatningenskil
ler seg fra andre folketrygdytelser ved at den 
tar sikte på å dekke skadefølger av ikke-øko
nomisk art. Denne ytelsen er altså uavhengig 
av om den trygdede faktisk er påført utgifter 
eller inntektstap som følge av skaden. Yrkes
skadeerstatningen ytes i tillegg til en eventu
ell uførepensjon, som skal gi stønad til livs
opphold og som tilstås på grunnlag av en ren 
inntektsmessig vurdering. Det vises til merk
nadene til utkastets § 10-21 om uførepensjon 
ved yrkesskade. 

Her skal bakgrunnen for yrkesskadeerstat
ningen kort omtales. Ellers viser vi til Kjøn
stad, Yrkesskadetrygden, Oslo 1979, Del III 
og til innledningen til utkastets kapittel 17. 

Etter de gamle ulykkestrygdlovene ble in
validitetsgraden, som gav uttrykk for en medi
sinsk invaliditet, vanligvis fastsatt på grunn
lag av tabeller. Dette systemet fungerte stort 
sett tilfredsstillende så lenge de skadelidte 
utgjorde en yrkesmessig ensartet gruppe. Ta
pet av en hånd hadde for eksempel stort sett 
de samme økonomiske konsekvensene for alle 
industriarbeidere. Etter hvert som næringsli
vet ble mer differensiert og yrkesskadetrygd
ordningen kom til å omfatte stadig nye grup
per, ble imidlertid den tabellariske invalidi
tetsgraderingen et dårlig mål for fastsetting 
av erstatning for tap av ervervsevne. 

I 1953 ble lovene om ulykkesforsikring end
ret. Hovedvekten ble fortsatt lagt på en medi
sinsk/tabellarisk vurdering, men det ble også 
åpnet adgang til å ta hensyn til den skaddes 
yrke og hans inntektsmuligheter før og etter 
skaden. Man bygget altså på en kombinasjon 
av medisinsk/tabellarisk og en ervervsmessig 
vurdering. Bakgrunnen for at det ikke ble inn
ført en ren ervervsmessig bedømmelse, var 
dels at den gamle ordningen var godt kjent 

og innarbeidet og dels at en såkalt ervervs
messig gradering forutsatte et vel utbygd 
omskoleringssystem som man på daværende 
tidspunkt ikke hadde. 
· Yrkesskadetrygdloven av 1958 bygde også 
på et kombinert system. Men nå skulle hoved
vekten legges på den ervervsmessige vurde
ringen. Det vil si at det ble foretatt en vurde
ring av den skaddes evne til å skaffe seg ar
beidsinntekt før og etter skaden. Det skulle 
heretter bare være en viss adgang til åta hen
syn til den medisinsk/tabellariske invaliditets-

. graden. I yrkesskadetrygdloven§ 12 nr. 2 siste 
punktum sies det: «Det kan også tas særskilt 
omsyn til skadens medisinske art og stør
relse». 

Et nordisk utvalg med avdelingsdirektør 
Harry Guldbrandsen som formann, avgav i 
1963 en innstilling om yrkesskadetrygdord
ningen. Flertallet i dette utvalget foreslo at 
erstatningen ved invaliditet burde bestå av to 
separate komponenter. Det økonomiske tapet 
på grunnlag av inntektsreduksjon burde fast
settes etter en ervervsmessig invaliditetsvur
dering. Det ikke-økonomiske tapet på grunn 
av ulemper ved selve menet, burde fastsettes 
på grunnlag av en medisinsk/tabellarisk vur
dering. Bakgrunnen for at flertallet i det 
nevnte utvalget gikk inn for et todelt system, 
var at systemet med en kombinert modell 
hadde vist seg å ha mange svakheter. Det ble 
særlig pekt på at erstatningen for selve menet 
varierte etter den arbeidsinntekten den 
skadde hadde før skadens inntreden. Dette 
skyldtes at pensjonen utgjorde en viss prosent 
av inntekten. Videre ville det ikke være plass 
for noen kompensasjon for selve menet der
som den ervervsmessige invaliditeten var 100 
prosent. Erstatningen for menet hadde en ten
dens til å bli mindre jo større arbeidsuførheten 
var. 

Det norske yrkesskadetrygdlovutvalget som 
utførte en vesentlig del av utredningsarbeidet 
i forbindelse med inkorporeringen av yrkes
skadetrygden, avgav sin innstilling 14. juni 
1967. Dette utvalget gikk inn for prinsippet 
om et delt system med en egen yrkesskadeer
statning, i samsvar med forslaget fra flertallet 
i det nordiske utvalget. 

Departementet fulgte i første omgang ikke 
opp yrkesskadetrygdlovutvalgets forslag om 
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en egen yrkesskadeerstatning. I Ot.prp. nr. 62 
for 1968-69 ble det foreslått at det ved uføre
graderingen i yrkesskadetilfellene fortsatt 
bare skulle være adgang til å ta hensyn til 
skadens medisinske art og omfang. Men de
partementet foreslo at det skulle fastsettes en 
høyere uføregrad i yrkesskadetilfellene enn 
ved uførepensjon ellers. Etter departementets 
mening var det da ikke noe behov for noen 
ordning med menerstatning. 

Stortinget rakk ikke å behandle proposisjo
nen i vårsesjonen 1969, og det ble satt fram 
en ny proposisjon våren 1970. Dette resulterte 
i at de tidligere forslag ble revidert. I Ot.prp. 
nr. 42 for 1969-70 side 26 spalte 1 uttalte de
partementet blant annet: 

«Den samlede uførepensjon ved yrkesska
der fremkommer etter gjeldende bestemmel
ser som et resultat av to komponenter, yrkes
skadepensjon og folketrygdpensjon, som sam
ordnes etter bestemte regler. Når yrkesskade
trygden skal inkorporeres i folketrygden, vil 
det være urasjonelt å opprettholde et slikt 
pensjonssystem. Ytelsene ved yrkesskade må 
1 størst mulig utstrekning bygge på folketryg
dens ordinære ytelser, og de særytelser som 
er nødvendige på grunn av yrkesskadetryg
dens spesielle karakter, må komme som til
leggsytelser til de ytelser som folketrygden 
gir.» . 

Departementet uttalte videre på side 26 
spalte 2 : 

«Etter lov om yrkesskadetrygd § 12 har en 
yrkesskadet rett til full årlig uførepensjon sva
rende til 60 prosent av trygdet arbeidsinntekt 
på skadetidspunktet, når skaden har ført med 
seg fullstendig tap av ervervsevnen. Ved del
vis tap av ervervsevnen - ned til 15 prosent -
y_tes en tilsvarende avkortet uførepensjon. 
Ved bedømmelsen av tapet av ervervsevnen 
tas omsyn til skadedes muligheter for ervervs
messig inntekt før og etter skaden. Det kan 
også tas særskilt omsyn til skadens medi-
sinske art og størrelse. , 

Etter lov om folketrygd § 8-3 har en trygdet 
rett til uførepensjon dersom hans ervervsevne 
etter gjennomgått behandling, arbeidstrening, 
opplæring eller annen form for attføring som 
anses hensiktsmessig, fortsatt er varig nedsatt 
med minst halvparten på grunn av sykdom, 
skade eller lyte. Ved bedømmelsen av i hvil
ken grad ervervsevnen skal anses nedsatt, tas 
hensyn til den trygdedes reelle muligheter for 
ervervsinntekt eller innsats i et arbeid som 
høver for ham, sammenliknet med tilsvarende 
muligheter før han ble ufør. Det foreligger 
således en prinsipiell forskjell i selve uførliets
bedømmelsen etter de to lover, idet folketryg
den utelukkende bygger på ervervsmessig 
uførhet, mens yrkesskadetrygden legger til 
grunn en blandet ervervsmessig/medisinsk 
uførhetsbedømmelse. Den medisinske ufør
hetsgrad ved yrkesskader fastsettes ut fra in
validitetstabeller som generelt angir uførhets
graden ved en rekke typer av skadetilfelle. 
Adgangen til å ta omsyn til skadens medi
sinske art og størrelse nyttes i praksis i stor 
utstrekning.» 

Departementet foreslo etter dette at man 
skulle bygge på et todelt system. Uføregraden 
ved yrkesskader skulle beregnes etter de van
lige bestemmelser for uførepensjon i folke
trygdloven kapittel 8. Men ved utmåling av 
uførepensjonens størrelse skulle det gjelde 
visse særbestemmelser. Erstatningen for de 
ikke-økonomiske skadefølgene ble foreslått 
gitt som en særskilt ytelse, som ble kalt yrkes
skadeerstatning. Det ble ansett nødvendig å 
etablere denne ordningen med yrkesskadeer
statning for å hindre at de nye yrkesskadetil
fellene skulle få mindre gunstig dekning enn 
etter den tidligere lovgivningen. 

Stortinget vedtok departementets forslag 
slik det framgikk av Ot.prp. nr. 42 for 1969-70. 
Bestemmelsene ble tatt inn i folketrygloven 
kapittel 11. De særskilte bestemmelsene om 
yrkesskadeerstatning ble tatt inn i lovens § 
11-8. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag er i samsvar med gjeld

ende rett, men utvalget har foreslått å endre 
benevnelsen på ordningen til «menerstat
ning». 

Utvalget har vurdert om bestemmelsene om 
yrkesskadeerstatning bør tas inn i et eget ka
pittel, eller om bestemmelsene heller bør sam
les under utkastets kapittel 17 om vilkår for 
yrkesskadedekning. Utkastets kapittel 18 er 
et relativt lite kapittel, og dette kunne tale for 
at bestemmelsene ble tatt inn i utkastets ka
pittel 17. Utvalget har imidlertid systematisert 
stoffet slik at kapittel 17 bare skal omhandle 
personkretsen og vilkårene for å få rett til ytel
ser etter særbestemmelsene om yrkesskade. I 
de enkelte stønadskapitlene i utkastet finnes 
særlige stønadsbestemmelser for yrkesskade
tilfellene. Utkastets § 17-1 tredje ledd har en 
henvisning til bestemmelsene om yrkesskade 
i de enkelte stønadskapitlene. Det ville derfor 
bryte med systematikken ellers dersom utkas
tets kapittel 18, som omhandler stønadsbe
stemmelser, skulle tas inni utkastets kapittel 
17. Utvalget finner det derfor mest naturlig 
at stønadsbestemmelsene om yrkesskadeer
statningen tas inn i et eget kapittel, og at man . 
viser til dette kapittel i § 17-1 tredje ledd i.f. , 

utkastets§ 18-1 Innledning 
Formålet med menerstatning er å gi korri,

pensasjon for de ulempene etter en yrkesskade 
(se kapittel 17) som er av ikke-økonomisk art. 

Bestemmelser om 
- vilkår for menerstatning står i § 18-2 
- invaliditetsgraden står i § 18-3 
- erstatningsberegningen står i § 18-4 
- gruppeopprykk står i§ 18-5 
- utbetaling står i § 18-6. 
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Merknader 
Bestemmelsen er ny, og angir kort formålet 

med yrkesskadeerstatningen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 11-8 sier idag ikke noe 

om hvilket formål yrkesskadeerstatningen 
skal ha. Men i § 1 i forskrifter fastsatt med 
hjemmel i lovens § 11-8 andre ledd uttales det 

, at yrkesskadeerstatningen «skal dekke ulem
per av ikke-økonomisk art». I lovens forarbei
der er det også gjentatte ganger sagt at yrkes
skadeerstatningen skal dekke de ikke-økono
miske følger av en yrkesskade. I Ot.prp. nr 42 
for 1969-70 side 30 og 31 sies det følgende om 
hva yrkesskadeerstatningen bør omfatte: 

«Yrkesskadeerstatningen.bør som hovedre
gel omfatte alle skadefølger av en viss størrel
sesorden av medisinsk art, så vel somatiske 
som psykiske. Det bør gis erstatning for van
sirende arr og andre former for vansirethet, 
for tap av lukt og smaksans, kroniske smerte
tilstander og risiko for kortere levetid. Erstat
ningen bør også gi dekning for ulemper av 
forskjellig slag, som f.eks. nedsatt mobilitet 
og andre former for redusert evne til å utnytte 
tilværelsens muligheter, så som begrenset 
evne til å dyrke friluftsliv, hobbier og andre 
fornøyelser. Likedan bør det gis erstatnin~ 
ved tilstander som bevirker at skadede rna 
gjøre en ekstra innsats for å klare normal 
arbeidstid. Erstatningen forutsettes å være 
uavhengig av om skadede har direkte utgifter 
på grunn av skaden. Skadefølger som er dek
ket opp gjennom særordninger, som folke
trygdens grunnstønad og hjelpestønad, forut
settes ikke å gi rett til yrkesskadeerstatning. 
Det samme gjelder ved mer diffuse tilstander, 
som f.eks . forringede avansementsmuligheter 
i sin alminnelighet. Bortfall av muligheter for 
akkord- eller overtidsarbeid bør ikke dekkes 
av yrkesskadeerstatningen, da dette skyldes 
nedsettelse av ervervsevnen, og forutsetnings
vis skal gi seg utslag i pensjonens størrelse.» 

Yrkesskadeerstatningen er altså ment å 
dekke de skadefølger som ikke omfattes av 
de øvrige stønadsformene som finnes i folke
trygdloven. Inntektstap dekkes i form av sy
kepenger, attføringspenger, uførepensjon og 
alderspensjon, mens utgifter på grunn av syk
dom og skade dekkes i form av medisinsk stø
nad, attføringshjelp, grunnstønad og hjelpe
stønad. Øvrige skadefølger dekkes således 
gjennom yrkesskadeerstatningen. 

I sin bok Yrkesskadetrygden 1979, side 205 
til 214 foretar Kjønstad en nærmere avgrens
ning mellom yrkesskadeerstatningen og stø
nadene som skal dekke utgifter til livsopp
hold, og de stønader som skal dekke nærmere 
angitte utgifter. På grunnlag av de ovennevnte 
uttalelsene i proposisjonen setter Kjønstad (s. 
213) opp følgende liste over de skadefølgene 
som utvilsomt må falle inn under yrkesskade
dekningen: 

- vansirende arr og annen vansirethet 
- tap av luktesans 
- tap av smaksans 
- kroniske smertetilstander, f.eks. hodepine 
- nedsatt mobilitet 
- begrenset evne til å dyrke friluftsliv 
- begrenset evne til å dyrke hobbier 
- begrenset evne til å dyrke andre fornøyelser 
- redusert mulighet til dans og andre atspre-

delser 

Listen kan ikke anses uttømmende, men gir 
likevel en god indikasjon på hva yrkesskade
erstatningen er ment å dekke. 

Innføringen av en særskilt yrkesskadeer
statning i 1970 var en nyskapning i trygdesys
temet. Denne erstatningen som utelukkende 
skal kompensere for ulempe som følge av 
men, står i motsetning til de tidligere medi
sinsk/tabellariske erstatningsordningene. Dis
se skulle hovedsakelig dekke økonomisk tap, 
men ble likevel utmålt på grunnlag av medi
sinsk/tabellarisk uførhet. Ordningen med en 
egen yrkesskadeerstatning kan sies å gi ut
trykk for de nye sosialpolitiske målsettingene 
som har gjort seg gjeldende i etterkrigstiden. 
I moderne sosialpolitikk har den enkeltes 
muligheter til selvrealisering fått høy priori
tet. Det legges ikke lenger bare vekt på å øke 
den enkeltes økonomiske levestandard, men 
det er også viktig å bedre individets totale livs
situasjon. Selv om innføringen av yrkesskade
erstatningen i stor grad synes å ha hatt prak
tiske årsaker, kan man ikke se bort fra at de 
nye sosialpolitiske strømninger også kan ha 
hatt en viss innflytelse. 

Omtrent samtidig med at vi fikk yrkesska
deerstatningen, ble det innført en stønadsform 
i folketrygdloven kapittel 5 om ytelser ved 
attføring som også hadde til målsetting å 
bedre funksjonshemmedes muligheter til livs
utfoldelse. Dette skjedde i 1971, ved vedtakel
sen av bestemmelsene i folketrygdloven § 5-8 
om stønad til bedring av den alminnelige 
funksjonsevnen. Tidligere kunne det bare ytes 
slik attføringshjelp til bedring av funksjonsev
nen dersom dette hadde et ervervsmessig sik
tepunkt. Lovens § 5-8 tar langt på vei sikte 
på å avhjelpe samme skadefølger som lovens 
§ 11-8, men det er også vesentlige forskjeller 
på de to stønadsformene. Stønad etter lovens 
§ 11-8 kan bare ytes ved yrkesskade, mens 
stønad etter lovens § 5-8 ytes uavhengig av 
hvorfor den alminnelige funksjonsevnen er 
nedsatt. Etter folketrygdloven § 11-8 er det 
opp til den trygdede hvordan han vil bruke 
pengene, og stønaden ytes uavhengig av fak
tiske utgifter. Etter§ 5-8 skal stønaden dekke 
konkrete utgifter etter en forhåndsvurdering 
av om vedkommende har behov for forskjel
lige hjelpemidler. 
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Utvalgets forslag 
Utvalget har erstattet uttrykket «yrkesska

deerstatning» med «menerstatning ved yrkes
skade», som vi mener er mer dekkende. Som 
nevnt foran er formålet med yrkesskadeerstat
ningen at den utelukkende skal kompensere 
for men. Det har i praksis vist seg at bestem
melsen om yrkesskadeerstatning i folketrygd
loven kan bli oppfattet som en ytelse som 
også skal gi erstatning for økonomisk tap. Det 
skyldes i stor grad navnet yrkesskadeerstat
ning. Ved å nytte betegnelsen menerstatning 
mener utvalget det vil gå klarere fram at 
denne erstatningen skal gi kompensasjon for 
ulemper av ikke-økonomisk art. Ordbruken i 
utkastet her blir således i samsvar med lov 13. 
juni 1969 nr. 26 (skadeerstatningsloven), som 
har en tilsvarende bestemmelse om mener
statning i § 3-2. Det går fram av denne para
grafen at det ytes en særskilt menerstatning 
til den som har fått betydelig skade av medi
sinsk art. Menerstatningen fastsettes under 
hensyn til menets medisinske art og størrelse 
og dets betydning for den personlige livsutfol
delsen. 

I utkastets første ledd har utvalget forsøkt å 
angi formålet med yrkesskadeerstatningen. 
Generelt kan man si at yrkesskadeerstatnin
gen har til formål å gi økonomisk kompensa
sjon for ikke-økonomisk tap. Det er redusert 
evne .til å utnytte tilværelsens muligheter som 
skal kompenseres. Menerstatningen er ikke 
ment som noen ytelse til etterlatte og skal 
således bare utbetales så lenge den skadelidte 
lever. Utvalget har stort sett brukt samme for
mulering som står i gjeldende forskrifters § 
1. Det følger av de øvrige bestemmelsene i 
utkastet hvilke vilkår som må være oppfylt for 
at det skal foreligge rett til yrkesskadeerstat
ning. 

I utkastets andre ledd finnes en oversikt 
over hvor i kapitlet de ulike bestemmelsene 
er å finne. Utvalget har systematisert stoffet 
slik at en paragraf · omhandler vilkårene for 
rett til menerstatning. Deretter er det foreslått 
tre paragrafer som har tilknytning til erstat
ningsberegningen. En bestemmelse gjelder 
fastsetting av invaliditetsgraden, en gjelder 
selve erstatningsberegningen og en gjelder 
gruppeopprykk. Disse paragrafene må ses i 
sammenheng. Utvalget antar at den foreslåtte 
inndelingen vil lette oversikten og gi god in
formasjon om framgangsmåten ved fastsetting 
av menerstatningen. Til slutt har vi foreslått 
en bestemmelse om utbetaling av menerstat
ningen. 

Utkastets § 18-2 Vilkår for menerstatning 
Det er et vilkår for rett til menerstatning 

at det foreligger en varig og betydelig skade-

følge av medisinsk art som har sin årsak i en 
yrkesskade. 

Skadefølgen regnes som varig når ved
kommende har gjennomgått hensiktsmessig 
behandling og attføring og tilstanden har sta
bilisert seg. 

Skadefølgen regnes som betydelig dersom 
invaliditetsgraden er minst 15 prosent. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 11-8 

første ledd og § 3 nr. 2 i forskrifter fastsatt ved 
kongelig resolusjon 5. mai 1972 med hjemmel 
i folketrygdloven § 11-8 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Lovens § 11-8 første ledd lyder: 
«Trygdet som ved yrkesskade blir · påført 

varig og betydelig skadefølger av medisinsk 
art, har rett til årlig yrkesskadeerstatning som 
løper så lenge den trygdede lever. Bestemmel
sen i § 8-5, siste ledd, gjelder tilsvarende.» 

Ifølge lovens § 11-8 første ledd tilstås yrkes
skadeerstatning til en trygdet som ved en yr
kesskade er påført en varig og betydelig ska
defølge av medisinsk art. 

Det er et vilkår at det foreligger en «yrkes
skade» for at erstatningen skal tilstås. Visse 
yrkessykdommer og andre sykdommer like
stilles med yrkesskade, se lovens § 11-4 nr 1 
tredje ledd. Vedkommende må dessuten være 
trygdet med rett til ytelser ved yrkesskade. 
Dette innebærer at ordningen med yrkesska
deerstatning bare gjelder for yrkesskader, yr
kessykdommene m.v. som omfattes av folke
trygdloven kapittel 11. De nevnte vilkårene 
er generelle og gjelder for alle yrkesskadeytel
sene. I merknadene til utkastets kapittel 17 
har utvalget gjort nærmere rede for innholdet 
i yrkesskadebegrepet, samt omtalt hvilke per
soner som omfattes av særbestemmelsene om 
stønad ved yrkesskade. 

Det gjelder ikke noe generelt vilkår om å 
være fortsatt trygdet for å få rett til ytelser 
etter en yrkesskade. Det er tilstrekkelig at den 
skadde er trygdet etter kapittel 11 på skade
tidspunktet. Vilkåret om å være trygdet er 
således utelukkende et inngangsvilkår. 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadeerstat- , 
ning at skaden er av «medisinsk art». Dette 
viser at det er den medisinsk/tabellariske in
validiteten som skal være avgjørende ved til
ståelsen av yrkesskadeerstatning. Det er altså 
ikke nødvendig at skaden har ført til inntekts
tap eller faktiske utgifter. Dette er også sagt 
uttrykkelig i forskriftenes § 1 andre punktum 
der det uttales: «Erstatningen er uavhengig av 
eventuelle faktiske utgifter og av inntektstap 
som skaden fører med seg». I innledningen til 
kapitlet har utvalget gjort nærmere rede for 
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forholdet mellom den medisinsk/tabellariske 
invaliditeten og den ervervsmessige invalidi
teten. 

Det må videre foreligge en «betydelig» ska
defølge for at retten til yrkesskadeerstatning 
skal inntre. Småskader skal altså ikke gi rett 
til en slik erstatning. I forskriftenes § 3 nr 2 
er den nedre grense for yrkesskadeerstatnin
gen satt ved en invaliditetsgrad på 15 prosent. 

' Vanligvis ble det etter tidligere lovgivning 
ikke gitt erstatning for men ved lavere medi
sinsk invaliditet enn 15 prosent. I Ot.prp. nr. 
42 for 1969-70 drøfter ikke departementet 
spørsmålet om hvilken nedre grense som 
skulle gjelde. Men det var ikke meningen at 
de yrkesskaddes rettsstilling skulle forringes 
da bestemmelsene om yrkesskadetrygd ble 
tatt inn i folketrygdloven. I Rikstrygdeverkets 
rundskriv 11-08 av 6. juni 1972 er det vist til 
at tap av en hel pekefinger for eksempel ikke 
er en «betydelig» skade som gir rett til erstat
ning. Invaliditetsgraden for slike skader er 
ifølge invaliditetstabellen bare 12 prosent. 

Yrkesskadeerstatningen tilstås bare dersom 
skadefølgen er «varig». I forskriftenes § 5 er 
det bestemt at yrkesskadeerstatningen under 
ingen omstendigheter kan ytes «før den tryg
dede har gjennomgått medisinsk behandling 
som kan begrense eller avklare skadens stør
relse eller varighet». 

I Rikstrygdeverkets rundskriv uttales det 
følgende om varighetskravet (se rundskrivets 
side 6): 

«Da lovens § 11-8 setter som vilkår for rett 
til yrkesskadeerstatning at den trygdede er 
påført v a r i g skadefølge, kan erstatningen 
ikke tilstås før det er avklaret hvilke (hvor 
stor del) av de medisinske skadefølger som 
vil bli varige, jfr. § 5 første ledd. Den trygdede 
må således ha gjennomgått slik medisinsk 
behandling og undersøkelse som kan be
grense eller avklare skadens størrelse eller 
varighet før invaliditetsgraden kan fastsettes. 
Er det foreslått en spesiell behandling eller 
et spesielt operativt inngrep som ikke er effek
tuert, må det søkes avklaret hvorfor ikke opp
legget er gjennomført. Det må således søkes 
brakt på det rene om dette har sin årsak i at 
symptomene likevel, etter en nøyere vurde
ring, ikke er funnet betydelige nok til å rett
ferdiggjøre den opprinnelige plan, eller om 
det foreligger risikomomenter som har reist 
betenkeliglieter hos legen eller at pasienten 
har vegret seg. I sistnevnte tilfelle må det 
overveies hvorvidt en bør fastsette invalidi
tetsgraden under henynstagen til den bedring 
som måtte kunne forventes dersom det forut
satte opplegg var blitt gjennomført. Når det 
gjelder operative inngrep vil det imidlertid 
bare unntagelsesvis forholde seg slik at man 
med rimelighet kan fastsette invaliditetsgra
den som om inngrepet var gjennomført med 
positivt resultat». 

I sin bok Yrkesskadetrygden 1979 (side 219 
og 220) nevner Kjønstad at forarbeidene til 

folketrygdloven § 8-3 kan være av betydning 
når det gjelder innholdet av varighetskravet. 
Her går det fram at uførepensjon kan tilstås 
når det er på det rene at skaden eller sykdom
men 

«ikke vil bli helbredet (reparert) ved fortsatt 
medisinsk behandling eller av seg selv går til 
helbredelse. Det kreves ikke at den kurative 
behandling skal være avsluttet. Men behand
lingen må være ført så langt fram at det kan 
avgjøres hvorvidt sykdommen (skaden, lytet) 
vil bli helbredet eller etterlate varig men. 
Varighetsvilkåret i § 11-8 må antagelig tolkes 
på samme måte som varighetsvilkåret 1 § 8-3.» 

På side 220 sies det videre: 

«Ved vurderingen av om en skadefølge skal 
anses som «varig» må man i første rekke rette 
blikket mot fremtiden. Det må være sannsyn
lig at tilstanden vil vedvare i lang tid frem
over. Det kan neppe kreves at skadefølgen er 
livsvarig, men hvis det kan antas at tilstanden 
vil endre seg vesentlig i løpet av noen år, kan 
yrkesskadeerstatning ikke tilstås. Noen be
stemt tidsgrense kan ikke angis. I England har 
7 år vært oppstilt som grense for varig ufør
het». 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende lovs 

§ 11-8 første ledd samt forskriftenes§ 3 nr. 2. 
Utkastetsførste ledd stiller opp de hovedvil

kårene som må være oppfylt for at en person 
skal få rett til menerstatning. Vi viser til fram
stillingen foran. Utvalget har presisert at det 
må være årsakssammenheng mellom yrkes
skaden og den varige og betydelige skadeføl
gen. Utkastets kapittel 17 har bestemmelser 
om hvem som omfattes av yrkesskadedeknin
gen og om hvilke skader eller sykdommer 
som omfattes av begrepet yrkesskade. 

Utvalget har ikke funnet det nødvendig å 
vise til utkastets kapittel 17 i lovteksten. Det 
går fram av utkastets § 18-1 at man må sam
menholde kapitlene 17 og 18 for å få full over
sikt over rettstilstanden på området. 

Utkastets andre ledd presiserer når skade
følgen anses som varig. Det følger av gjeld
ende forskrifters § 5 at vedkommende må ha 
gjennomgått medisinsk behandling før yrkes
skadeerstatningen kan tilstås. 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en pre
sisering av «betydelig skadefølge» til invalidi
tetsgrad på minst 15 prosent. Det følger i dag 
av forskriftenes § 3 nr. 2. 

Utvalget har ikke tatt med bestemmelsen i 
lovens § 11-8 første ledd siste punktum om 
endrede forhold. I utkastets § 20-6 om endrede 
forhold har utvalget foreslått en generell be
stemmelse om at en sak skal tas opp til ny 
vurdering dersom det skjer vesentlige endrin
ger i de forhold som har vært avgjørende ved 
fastsettingen av stønaden. Denne bestemme!-
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sen skal også gjeld~ for menerstatningen. En 
egen henvisning her skulle således være over
flødig. 

Utkastets § 18-3 Invaliditetsgraden 
Departementet gir forskrifter om invalidi

tetsgraden for et utvalg av skadefølger (inva
liditetstabell). 

Invaliditetsgraden i det enkelte tilfelle fast
settes på grunnlag av denne tabellen. 

For de skadefølger som tabellen ikke omfat
ter, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag 
av en skjønnsmessig sammenligning mellom 
den aktuelle skadefølgen og de skadefølgene 
som er nevnt i tabellen. 

Dersom medlemmet har fått flere skadeføl
ger etter samme yrkesskade eller etter flere 
yrkesskader, fastsettes invaliditetsgraden ut 
fra en samlet vurdering. 

Merknader 
Utkastet svarer til §§ 2 og 4 i forskrifter gitt 

ved kongelig resolusjon den 5. mai 1972 med 
hjemmel i folketrygdloven§ 11-8 andre ledd. 

Innledning 
Det sentrale spørsmålet i Sqker om yrkes

skadeerstatning er åta stilling til invaliditets
graden. Prinsippene for fastsetting av invalidi
tetsgraden ble vurdert både av det nordiske 
utvalget som avgav innstilling om yrkesskade
trygden i 1963 og av det norske yrkesskade
trygdutvalget som avgav innstilling i 1967. 

Det nordiske utvalget foreslo at erstatnin
gen for ikke-økonomisk skade skulle utmåles 
på grunnlag av en generell og mest mulig ta
bellarisk bedømmelse av skaden. Yrkesskade
trygdutvalget uttalte også at erstatningen 
burde «utmåles på grunnlag av en normert 
medisinsk invaliditetsbedømmelse, i størst 
mulig utstrekning tabellarisk». Men utvalget 
understreket at en slik tabell bare skulle være 
veiledende. Man måtte ha anledning til å ta 
individuelle hensyn i en viss utstrekning, se 
Innstilling fra yrkesskadetrygdutvalget 1967 
side 57 og 59. 

I Ot.prp. nr 42 for 1969-70 framhevet også 
departementet at graderingen av skadens stør
relse burde foretas etter generelle graderings
normer. 

Da bestemmelsene om yrkesskadetrygd ble 
tatt inn i folketrygdloven i 1970 bygget man 
på den veiledende invaliditetstabellen som 
Rikstrygdeverket tidligere hadde nyttet ved 
praktiseringen av yrkesskadetrygdloven av 
1958 og lovene om krigspensjonering. Denne 
tabellen var stort sett i samsvar med utkastet 
til den felles nordiske invaliditetstabellen. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende rett fastsettes invaliditets

graden i utgangspunktet på grunnlag av en 

generell invaliditetstabell. Denne tabellen er 
fastsatt av departementet den 5. mai 1972 med 
hjemmel i forskriftenes § 2 andre ledd. For
skriftenes § 2 andre ledd lyder: 

«For et utvalg av andre skader og sykdom
mer fastsetter cfepartementet en generell inva
liditetstabell, jfr. § 3 nr. 3. Ved skade eller 
sykdom som ikke er omfattet av tabellen fast
settes invaliditetsgraden på grunnlag av en 
skjønnsmessig sammenlikning med skader og 
sykdommer i den nevnte tabell.» 

Invaliditetstabellen inneholder et par 
hundre beskrivelser av ulike skader, med til
hørende prosentangivelser. Hvis den aktuelle 
skaden finnes i tabellen, har man dermed en 
invaliditetsprosent. Det neste skrittet er da å 
plassere skaden i en av gruppene som er an
gitt i forskriftenes§ 3. Fastsettelse av invalidi
tetsgraden og plasseringen i grupper skjer ved 
en objektiv bedømmelse av selve skaden og 
skadefølgen. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 18-4 som omhandler erstatningsbereg
ningen og§ 18-5 om gruppeopprykk. 

Den generelle invaliditetstabellen er imid
lertid ikke uttømmende. For de skader som 
ikke er omfattet av tabellen, må invaliditets
graden fastsettes skjønnsmessig, ut fra sam
menlignbare skader og sykdommer. Vi viser 
til forskriftenes § 2 andre ledd andre punk
tum. 

Utvalget vil understreke at det her dreier 
seg om et lovmessighetsskjønn, og ikke for
valtningens frie skjønn, som bygger på en 
vurdering av hensiktsmessigheten. Fastsettel
sen skal skje etter en generell vurdering av 
skadefølgen. Det skal ikke tas hensyn til om 
den aktuelle skaden gir seg mer eller mindre 
byrdefulle utslag enn normalt. Det er fordi 
invaliditetsfastsettelsen er objektiv på samme 
måte som graderingen i invaliditetstabellen. 
Vi viser til Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. 
11-08 av 6. juni 1972. Det kan av og til by på 
problemer å finne skader i tabellen som kan 
sammenlignes med .. den aktuelle skaden. 
Trygderetten har behandlet flere saker hvor 
de aktuelle skadene ikke var beskrevet i tabel
len. Det blir i slike tilfeller ofte stort rom for 
skjønnsmessige vurderinger. Eksempler på 
tilfeller hvor sammenligningsprinsippet har , 
vært benyttet er ankesakene 3244/74, 2447/75, 
569/75 og 2062/75. Vi viser til utdrag av de 
nevnte kjennelsene i Kjønstad, Yrkesskade~ 
trygden 1979, side 230 til 233. 

Forskriftenes § 4 lyder: 

«Skade eller sykdom som ikke er godkjent 
som yrkesskade etter § 11-4 i lov om folke
trygd settes ut av betraktning ved fastsettel
sen av grunnlaget for yrkesslfadeerstatning. 

Medisinsk uførhet som knytter seg til en 
eller flere skader (eller sykdommer), som er 
godkjent som nevnt, vurderes samlet, jfr. § 6, 
sistf' lf'rl<'L» 
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Forskriftenes § 4 andre ledd omhandler så
kalte flerskader. Det forekommer ganske ofte 
at en person blir påført to eller flere enkeltska
der og/eller sykdommer ved den samme ar
beidsulykken. Vedkommende mister for eks
empel både en hånd og et øye. I den gene
relle invaliditetstabellen er invaliditetsgraden 
for tap av en hånd satt til 50 prosent. Tap av 
ett øye er 18 prosent. I disse tilfellene skal 

' uførheten vurderes samlet., Ifølge Rikstrygde
verkets rundskriv skal imidlertid ikke invali
ditetsgraden fastsettes ved summering av in
validitetsgradene for hver enkelt skade, men 
vurderes samlet med anvendelse av skjønn 
som nevnt i forskriftenes§ 2. Noen ganger kan 
man likevel summere invaliditetsgradene, og 
ofte bør man gjøre dette som første operasjon. 

Rikstrygdeverket konstaterer at fastsettel
sen av en samlet invaliditetsgrad vil kunne 
by på problemer. Rundskrivet har imidlertid 
nokså sparsomme retningslinjer på området. 
Det er bare presisert at dersom skaden har 
medført en forverrelse av den tidligere lidel
sen, vil bare forverrelsen anses som skade
følge. Videre er det gitt anvisning på et kon
kret skjønn i de tilfellene skaden fører til at 
en latent skade utløses. Det er forutsatt i rund
skrivet at nærmere retningslinjer vil bli gitt 
etter at en har sett praksis an. Utvalget er blitt 
orientert om at Rikstrygdeverket nå arbeider 
med et nytt rundskriv på området. 

I sin bok Yrkesskadetrygden, side 236, set
ter Kjønstad opp forskjellige prinsipper som 
kan legges til grunn når samme arbeidsulykke 
fører til flere skader: 

«a) Addisjonsprinsippet (kumulasjonsprinsip
pet): Man kommer frem til en samlet inva
liditetsgrad ved å summere invaliditets
gradene for hver enkelt skade. 

b) A vkortingsprinsippet: Man går frem som 
under bokstav a, men man gjør et fradrag 
fordi hver invaliditetsgrad er fastsatt un
der den forutsetning at en person bare har 
den ene skaden. 

c) Absorbsjonsprinsippet: Invaliditetsgraden 
blir satt lik invaliditetsgraden for den 
største skade. Man ser bort fra den mindre 
skade, som anses absorbert (oppslukt) av 
den større skade. 

d) Overkompensasjohsprinsippet: Den sam
lede invaliditetsgrad blir fastsatt til en 
høyere invaliditetsgrad enn summen av 
invaliditetsgradene for hver skade.» 

Kjønstad hevder at ordlyden i forskriftenes 
§ 4 ikke utelukker noen av de fire prinsip
pene. I utgangspunktet benytter Rikstrygde
verket som regel den såkalte Lindebergs re
duksjonsmetode, som tilsvarer punkt b i listen 
ovenfor. 

Sosialdepartementets invaliditetstabell har 

enkelte satser for kombinerte skader. Tap av 
synet på ett øye er satt til 18 prosent, mens 
tap av synet på begge øynene er satt til 100 
prosent. Her har man altså bygget på prinsip
pet om overkompensasjon, se punkt d i listen 
ovenfor. Invaliditetstabellen har imidlertid 
svært få satser for kombinerte skader. I prak
sis er tabellen blitt supplert med prinsippene 
i John Nordins tabell, som er den mest omfatt• 
ende tabellen i Norden. Denne tabellen har 
egne satser for en rekke forskjellige kombina
sjonsskader, og er således mer differensiert 
enn Sosialdepartementets tabell. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har søkt å samle i en paragraf de 

bestemmelsene i gjeldende forskrifter som 
gjelder fastsetting av invaliditetsgraden. 

Utkastets første ledd inneholder en fullmakt 
for departementet til å fastsette en invalidi
tetstabell for et utvalg av skadefølger. 

Utvalget har brukt uttrykket «skadefølger» 
i lovteksten her i stedet for «skade», som bru
kes i forskriftene i dag. Etter utvalgets syn 
må det være den generelle funksjonsreduksjo
nen de enkelte skadene pleier å føre til som 
skal vurderes og ikke bare de objektive skade
beskrivelsene. Erstatningens formål er å · gi 
kompensasjon for visse skadefølger. Det må 
da være i samsvar med ordningens formål at 
man vurderer de følger den enkelte skade 
pleier å ha .. 

Utkastets andre ledd svarer til forskriftenes 
§ 2 andre ledd første punktum og angir hoved
regelen om at invaliditetsgraden skal fastset
tes etter den generelle invaliditetstabellen. I 
de tilfellene det dreier seg om bare en skade
følge og den aktuelle skaden er omfattet av 
tabellen, er fastsetting av invaliditetsgraden 
enkel. Dersom en person for eksempel har 
tapt en hånd, følger det direkte av tabellen at 
invaliditetsprosenten er 50 prosent. 

Utkastets tredje ledd gjelder fastsettingen 
av invaliditetsgraden i de tilfellene den aktu
elle skadefølge ikke er tatt med i den gene
relle tabellen. Bestemmelsen svarer til for
skriftenes§ 2 andre ledd andre punktum. Ut
kastet er i samsvar med gjeldende rett, og vi 
viser til framstillingen foran. Det har ut fra 
gjeldende praksis og retningslinjer ikke vært 
mulig å lovfeste hvilke prinsipper som skal 
legges til grunn ved den skjønnsmessige sam
menligning som det her legges opp til. Men 
vi forutsetter at prinsippene utdypes i rund
skriv. 

Utkastets fjerde ledd gjelder fastsettingen 
av invaliditetsgraden når det foreligger flere 
skader. Utvalget har funnet det hensiktsmes
sig å lovfeste det som følger av gjeldende for
skrifter og praksis. Invaliditetsgraden skal all
tid fastsettes etter en samlet vurdering i slike 
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tilfeller. Dette gjelder både når det foreligger 
ett skadetilfelle og når det foreligger flerska
der. Når det gjelder selve erstatningsutmålin
gen i de tilfellene det er utbetalt engangser
statning, er gjeldende praksis som omtalt 
ovenfor foreslått hjemlet i utkastets§ 18-4 om 
erstati1ingsberegningen. 

Utkastets § 18-4 Erstatningsberegningen 
Skadefølgene klassifiseres i grupper etter 

den fastsatte invaliditetsgraden. Forholdet 
mellom gruppe, invaliditetsgrad og den årlige 
menerstatning er som følger: 

Gruppe Invaliditetsgrad Menerstatning pr. år 

0 Lavere enn 
15% Ingen erstatning 

1 15- 24 % 7%avG 
2 25- 34 % 12%avG 
3 35- 44 % 18%avG 
4 45- 54 % 25%avG 
5 55- 64 % 33 %avG 
6 65- 74 % 42 %avG 
7 75- 84 % 52 %avG 
8 85-100 % 63 %avG 
9 Betydelig over 

100% 75 %avG 

Departementet gir forskrifter om hvordan 
menerstatningen skal beregnes når det forelig
ger flere skadefølger. 

Merknader 
Utkastet svarer til forskriftenes § 3 nr. 1 og 

2, samt § 6 tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Forskriftenes § 3 lyder: 
«l. Innledning i grupper som nevnt i § 2 

foretas på grunnlag av invaliditetsgraden, jfr. 
§ 2, siste ledd. Yrkesskadeerstatningen utmå
les etter en og samme prosentsats av grunnbe
løpet innen den enkelte gruppe. Forholdet 
mellom gruppe, invaliditetsgrad og yrkesska
deerstatning er som følger: 

Gruppe Invaliditetsgrad Yrkesskadeer- · 
statning pr. år 

1 15- 24 % 7%avG 
2 25- 34 % 12 %avG 
3 35- 44 % 18%avG 
4 45- 54 % 25%avG 
5 55- 64 % 33 %avG 
6 65- 74 % 42 %avG 
7 75- 84 % 52 %avG 
8 85-100 % 63 %avG 
9 V ed skade som er 

betydelig større 
enn skade som gir 
grunnlag for inva-
liditetsgrad på 
100 pst. 75 %avG 

2. Lavere invaliditetsgrader enn 15 prosent 
hører inn under gruppe 0 og gir ikke grunnlag 
for yrkesskadeerstatning.» . 

Når invaliditetsgraden er fastslått, se merk
nadene til utkastets § 18-3, blir neste skritt å 
plassere skaden i en av de gruppene som er 
angitt i forskriftenes § 3 nr. 1. 

De erstatningsbetingende invaliditetsgra
dene er i dag inndelt i 9 grupper. Erstatningen 
utgjør det samme beløpet for alle invaliditets
grader innen samme grupper. Erstatnings
gruppe 1 omfatter for eksempel invaliditets
grader fra 15 til 24 prosent. Det kunne derfor 
synes å være tilstrekkelig å få avklart gruppe
plasseringen. Ifølge Rikstrygdeverkets rund
skriv bør likevel invaliditetsgraden søkes fast
satt så nøyaktig som mulig, av hensyn til 
eventuell revurdering, ny yrkesskade og anke. 

Fastsettingen av invaliditetsgrad og gruppe
plassering skjer ved en objektiv bedømmelse 
av selve skaden og de følger den pleier å ha 
for en skadelidt. Spørsmålet om skaden er 
mer eller mindre belastende for den enkelte 
er uten betydning ved disse bedømmelsene. 

Forskriftenes § 3 nr. 1 presiserer at yrkes
skadeerstatningen utmåles etter en og samme 
prosentsats av grunnbeløpet innen den en
kelte gruppe. Det innebærer at den som er 15 
prosent invalid får samme erstatningsbeløp 
som den som er 24 prosent invalid. 

Som det går fram av § 3 nr. 1 er det ikke 
proposjonalitet mellom invaliditetsgrad 
(gruppe) og erstatningens størrelse. Erstatning 
ved 40 prosent invaliditet (gruppe 3) er for 
eksempel mer enn dobbelt så stor som ved 20 
prosent invaliditet (gruppe 1). Bakgrunnen for 
at erstatningen ble øket progressivt, var at 
dette ville gi store erstatninger for større ska
der i forhold til småskader. 

Av forskriftenes § 3 nr. 1 går det fram at 
høyeste erstatning (gruppe 9) er forbeholdt de 
med skader som er betydelig større enn ska
der som gir grunnlag for invaliditetsgrad på 
100 prosent. 

Når skaden er plassert i en bestemt gruppe, 
blir det neste skrittet å fastsette erstatningens 
størrelse. 

Spørsmålet om yrkesskadeerstatningens , 
størrelse ble vurdert både av det nordiske ut
valget av 1963 og av Yrkesskadetrygdutvalget 
av 1967. Det nordiske utvalget foreslo at d~t 
skulle gis en høyere erstatning ved invaliditet 
som var større enn 100 prosent (overinvalidi
tet) enn ved 100 prosent invaliditet. Yrkesska
detrygdutvalget foreslo på sin side at høyeste 
yrkesskadeerstatning burde gis ved invaliditet 
på 100 prosent. Det burde ikke gis tillegg ut 
over dette for overinvaliditet. Utvalget mente 
videre at yrkesskadeerstatningen burde settes 
lik grunnbeløpet for de som ikke hadde løp-



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

619 

ende uførepensjon og til halvparten av grunn
beløpet for de med pensjon. 

Departementet ville ikke gå inn for en diffe
rensiert yrkesskadeerstatning avhengig av om 
vedkommende hadde uførepensjon. I Ot.prp. 
nr. 42 for 1969-70 valgte man en mellomløs
ning i forhold til Yrkesskadetrygdutvalgets 
forslag. Det ble foreslått at høyeste yrkesska
deerstatning generelt skulle ligge på tre fire-

' deler av grunnbeløpet. Det går imidlertid ikke 
fram av proposisjonen om departementet 
mente dette nivået skulle gjelde overinvalidi
tet eller for 100 prosent invaliditet. 

Folketrygdloven § 11-8 tredje ledd sier hel
ler ikke noe om ved hvilken invaliditet høy
este erstatning skal ytes. 

Forskriftenes § 6 tredje ledd omhandler de 
tilfellene en trygdet er blitt skadet ved en ar
beidsulykke, og senere blir skadet ved en ny 
arbeidsulykke. Bestemmelsen lyder: 

«Inntreffer ny yrkesskade etter at yrkesska
deerstatning er utbetalt som engangsbeløp, 
skal den nye yrkesskadeerstatningen fastset
tes på grunnlag av differansen mellom samlet 
og tidligere invaliditetsgrad, etter grunnbelø
pet på det nye skadetidspunkt.» 

Denne bestemmelsen regulerer bare de til
fellene der den skadde har fått erstatning for 
første skade i form av et engangsbeløp. I disse 
tilfellene skal det ifølge forskriftenes § 6 ytes 
erstatning på grunnlag av differansen mellom 
invaliditetsgradene. Men ifølge Rikstrygde
verket ytes det erstatning på grunnlag av dif
feransen mellom den prosenten av grunnbelø
pet som svarer til erstatningsgruppen for den 
samlede invaliditet og den prosenten av 
grunnbeløpet som den tidligere engangsutløs
ningen er utbetalt etter. Dette gir som oftest 
et gunstigere resultat for den skadde. 

Eksempel: 
En person har fått en engangsutbetaling et

ter en yrkesskade på grunnlag av en medi
sinsk invaliditet på 30 prosent. Denne invali
ditet svarer til gruppe 2, hvor den årlige erstat
ningen utgjør 12 prosent av grunnbeløpet. 
Vedkommende blir så skadet på nytt. Den 
samlede invaliditetsgraden for den første og 
andre yrkesskaden blir satt til 60 prosent. 
Denne svarer til gruppe 5, hvor den årlige 
yrkesskadeerstatningen utgjør 33 prosent av 
grunnbeløpet. 

Etter forskriftenes § 6 skulle den nye yrkes
skadeerstatningen fastsettes på grunnlag av 
differansen mellom den samlede og den tidli
gere invaliditetsgraden. Det vil si 60 prosent 
- 30 prosent = 30 prosent, som gir erstatning 
på 12 prosent etter gruppe 2. 

Etter Rikstrygdeverkets praksis blir den nye 
yrkesskadeerstatningen utmålt til differansen 

mellom den prosenten av grunnbeløpet som 
tilsvarer erstatningsgruppen for den samlede 
invaliditeten, og den prosenten av grunnbelø
pet som engangsutbetalingen blir beregnet 
etter. Det vil si 33 prosent - 12 prosent = 21 
prosent av grunnbeløpet. Dette gjøres for at 
vedkommende skal komme i samme stilling 
som .om skadene hadde skjedd samtidig. 

Dersom man tar differansen mellom grup
pene, ville resultatet av ovennevnte eksempel 
bli en erstatning på gruppe 5 - gruppe 2 = 
gruppe 3 som svarer til 18 prosent av grunnbe
løpet. 

Forskriftene nevner ikke de situasjonene 
der vedkommende enten har en løpende yr
kesskadeerstatning etter den første arbeids
ulykke eller erstatningen etter den første ska
den ennå ikke er fastsatt. Ifølge Rikstrygde
verket skal invaliditetsgraden i slike tilfeller 
alltid fastsettes samlet etter samme prinsipp 
som ved flerskader, se forskriftenes§ 4 andre 
ledd. Vi viser til Rikstrygdeverkets rundskriv 
Kom. 11-08 side 7 (6/72). 

Etter dette kan man slå fast at invaliditets
graden ved flerskader alltid fastsettes etter en 
samlet vurdering. Det bør også bemerkes at 
dersom det er utbetalt engangserstatning etter . 
det første skadetilfellet, blir ikke skadefølgen 
etter senere skadetilfeller plassert i grupper 
isolert. Det er bare de samlede skadefølgene 
som blir gruppeplassert. 

Utvalgets forslag 
I utkastets første Ledd har utvalget foreslått 

å ta inn en oversikt over forholdet mellom 
gruppe, invaliditetsgrad og erstatningsutmå
lingen. Utkastet svarer stort sett til gjeldende 
forskrifters § 3 nr 1. Utvalget har for fullsten
dighetens skyld supplert den gjeldende tabel
len med gruppe 0, som gjelder skader som har 
lavere invaliditetsgrad enn 15 prosent og som 
ikke skal gi rett til menerstatning. Dette sva
rer til gjeldende forskrifter § 3 nr. 2. 

I utkastets andre Ledd har utvalget funnet 
det hensiktsmessig å ta inn en hjemmel for 
departementet til å fastsette nærmere forskrif
ter om erstatningsutmålingen når det forelig
ger flere skader. Vi viser til omtalen under 
gjeldende rett om forskriftenes § 6 tredje ledd. 
Det bør gis nærmere bestemmelser om de 
spørsmål som her er omtalt. 

utkastets § 18-5 Gruppeopprykk 
Dersom yrkesskaden har en skadefølge som 

er mer byrdefull enn det som er forutsatt i 
invaLiditetstabellen, kan den flyttes opp en 
eller to grupper. 

Merknader 
Utkastet svarer til forskriftenes§ 3 nr. 3 som 

lyder: 
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«Klassifiseringen i § .2, første ledd og den 
generelle invaliaitetstabell, jfr. § 2, siste ledd, 
kan fravikes dersom den trygdedes alder, 
kjønn1 vekt eller andre individuelle forhold 
mør aet rimelig å anta at skaden er særli~ 
byrdefull for vedkommende. Skaden kan i sa 
fall flyttes inntil to grupper opp.» 

Denne bestemmelsen åpner adgang til å ta 
hensyn til andre forhold enn selve skaden et
ter at den objektive gruppeplasseringen er fo
retatt. En skade kan i visse tilfeller flyttes inn
til to grupper opp i tabellen «dersom den tryg
dedes alder, kjønn, vekt eller andre individu
elle forhold gjør det rimelig å anta at skaden 
er særlig byrdefull for vedkommende». 

For at et slikt gruppeopprykk skal gjøres 
må skaden altså være «særlig byrdefull for 
vedkommende». De byrder som vanligvis 
knytter seg til en skade, er det allerede tatt 
hensyn til ved den tabellariske fastsatte inva
liditetsgraden. Gruppeopprykk kan bare gis 
til den som på grunn av individuelle forhold 
får byrder som i vesentlig grad går ut over det 
vanlige. 

Når det skal avgjøres om skaden er særlig 
byrdefull for vedkommende, må man sam
menligne den som krever gruppeopprykk 
med andre som har tilsvarende skade. (Kjøn
stad, Yrkesskadeerstatningen 1979 side 251). 

Hvis en person får amputert et ben, vil ved
kommende kunne få gruppeopprykk dersom 
bruk av protese er særlig vanskelig i forhold 
til andre som er i samme situasjon, (or eksem
pel fordi vedkommende er overvektig. 

Forskriftenes § 3 nr. 3 nevner uttrykkelig 
at «alder, kjønn og vekt» er individuelle for
hold som kan danne grunnlag for gruppeopp
rykk. 

Spørsmålet om alderens betydning er ver
ken kommentert i forarbeidene eller i Riks
trygdeverkets rundskriv. Det er således noe 
uklart hvilke aldersgrupper som kan få grup
peopprykk. Utvalget antar at alderen i seg 
selv ikke kan begrunne gruppeopprykk. Men 
ved vurderingen av tilvenningsproblemer kan 
selvsagt alderen ha betydning. 

Det er heller ikke sagt noe i forarbeidene 
eller i rundskrivet om hva som menes med 
at trygdedes kjønn kan begrunne gruppeopp
rykk - om det spesielt er rettet mot kvinner 
eller menn. Men bestemmelsen tar visstnok 
sikte på unge kvinner som får synbare arr 

. (Kjønstad, Yrkesskadetrygden 1979 side 257). 
Et arr i ansiktet skulle altså kunne anses for 
å være mer byrdefullt for en ung kvinne enn 
for en ung mann, og derved begrunne gruppe
opprykk. 

Videre kan det tas hensyn til den skadelid
tes vekt. I innstillingen fra Yrkesskadetrygd
utvalget, 1967 side 59 nevnes det at «for eks-

empel tap av et ben kan tilsi en noe høyere 
mengrad enn den normale hvis menet medfø
rer særlig store plager fordi den skadede er 
overvektig». 

Ifølge Rikstrygdeverket er det i prinsippet 
bare tidligere sykdom eller skade som kan gi 
grunnlag for gruppeopprykk. Dette synes å 
være et noe snevert grunnlag for gruppeopp
rykk. Høy alder bør etter vår mening også gi 
rett til gruppeopprykk. Det samme gjelder fri
tidsaktiviteter som er viktig for den skade
lidte. 

Dersom man kommer til at skaden er særlig 
byrdefull for vedkommende, kan skaden flyt
tes inntil to grupper opp. Dette innebærer at 
den som skulle vært tilstått erstatning etter 
gruppe 2 · kan få erstatning etter satsene i 
gruppe 3 eller 4. Den som er 25 prosent inva
lid kan altså få samme erstatning som den som 
er 54 prosent invalid. Den som blir plassert i 
gruppe 0, og ikke skulle hatt erstatning, kan 
flyttes opp i gruppe 1 eller 2 dersom vilkårene 
for gruppeopprykk foreligger. Men den som 
er overinvalid kan ikke gis opprykk, da 
gruppe 9 er den høyeste gruppe i tabellen, og 
gir det maksimale erstatningsbeløpet. 

Vesentlighetskravet er ikke formulert for
skjellig etter som det er spørsmål om ett eller 
to gruppeopprykk. Men det må åpenbart stil
les strengere krav til to gruppeopprykk enn 
til ett. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til forskriftenes § 3 nr. 3, 

men er noe omformulert. Utvalget har ikke 
uttrykkelig nevnt eksemplene på individuelle 
forhold i gjeldende forskrifter som «alder, 
kjønn og vekt». Eksemplene gir ingen veiled
ning i hvilken betydning de skal ha ved vur
deringen av gruppeopprykk. De anvendes 
dessuten ikke i praksis. 

Utvalget mener at lovteksten ville blitt for 
komplisert dersom en skulle nevne konkret 
de individuelle forhold som kan være aktu
elle, og hvilken betydning de skal tillegges 
ved vurderingen. Det man må falle tilbake på 
er om vedkommendes individuelle forhold 
etter sin art er slik at skadefølgen blir mer 

· byrdefull enn den generelle invaliditetstabel-
len forutsetter. ' 

utkastets § 18-6 utbetaling 
Den yrkesskadde kan velge å få menerstat~ 

ningen utbetalt som løpende ytelse eller som 
et engangsbeløp. Dette valget kan han eller 
hun gjøre først når det er vedtatt at det skal 
gis menerstatning. Etter at den yrkesskadde 
er død, kan det ikke gjøres vedtak om en
gangsutbetaling. 

Løpende menerstatning utbetales fra tids-
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punktet for yrkesskaden og sd Lenge vedkom
mende Lever. 

Dersom menerstatningen utbetales som et 
engangsbeløp, fastsettes kapitalverdien pd 
grunnlag av alderen til den yrkesskadde og 
grunnbeløpet pd tidspunktetfor yrkesskaden. 
' Departementet gir forskrifter om beregning 
av kapitalverdier. 

'Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven §§ 11-8 

fjerde ledd og 18-8, samt § 6 første og andre 
ledd i forskrifter om yrkesskadeerstatning, 
gitt ved kongelig resolusjon den 5. mai 1972 
med hjemmel i lovens § 11-8 andre ledd. 

Gjeldende rett 
Etter gjeldende lovs§ 11-8 fjerde ledd første 

punktum, kan den yrkesskadde velge mellom 
å få utbetalt yrkesskadeerstatningen i løpende 
terminbeløp eller som et engangsbeløp. For
skriftenes § 6 første og andre ledd lyder: 

«Yrkesskadeerstatningen utbetales i måned
lige terminer, med minare den trygdede kre
ver den utbetalt som engangsbeløp. Et slikt 
krav må i tilfelle omfatte hele den yrkesskade
erstatning som vedkommende har rett til. 

Rett til yrkesskadeerstatning opphører ved 
utgangen av den kalendermåned hvori den 
trygdede dør. Er den trygdede avgått ved dø
den på det tidspunkt da vedtak om betaling 
av engangsbeløp fattes, skal erstatningen ikke 
omfatte senere terminer enn den måned hvori 
dødsfallet inntrer.» 

Etter forskriftenes § 6 første ledd skal yrkes
skadeerstatningen utbetales i månedlige ter
miner, med mindre den trygdede, det vil si 
den skadde, krever den utbetalt med et en
gangsbeløp. Det er presisert at kravet om en
gangsutbetaling må omfatte hele den yrkes
skadeerstatningen som vedkommende har 
rett til. Ifølge Rikstrygdeverkets praksis er 
imidlertid ikke denne bestemmelsen til hin
der for at den yrkesskadde, etter at yrkesska
dedeerstatningen er utbetalt som løpende 
ytelse en tid, kan få utbetalt resterstatningen 
som et engangsbeløp. 

Etter forskriftenes § 6 andre ledd opphører 
retten til yrkesskadeerstatning ved utgangen 
av den kalendermåned den skadde dør. Det 
vil si at en løpende yrkesskadeerstatning utbe
tales til og med den måneden mottakeren 
dør. Er vedkommende avgått ved døden på 
det tidspunktet da vedtaket om utbetaling av 
engangsbeløp fattes, skal erstatningen ikke 
omfatte senere terminer enn den måneden 
dødsfallet inntrådte. 

Også i tilfellene hvor det er framsatt krav 
om utbetaling av engangsbeløp, gjelder be
grensningsregelen i § 6 andre ledd. Forutset
ningen er imidlertid at den yrkesskadde avgår 

ved døden før vedtak om utbetaling av en
gangsbeløp er fattet. Dette innebærer at der
som en person som har framsatt krav om en
gangsutbetaling dør før vedtak er fattet av 
trygdeetaten, vil vedkommendes bo få utbe
talt terminbeløp til og med dødsmåneden. 
Men dersom den yrkesskadde dør etter at ved
taket er truffet, vil dødsboet få utbetalt en
gangserstatningen. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer stort sett til gjeld

ende rett. 
Etter utkastets første Ledd første punktum 

kan den yrkesskadde velge menerstatningen 
utbetalt som løpende ytelse eller som et en
gangsbeløp. I utkastets§ 21-11 fjerde ledd om 
utbetalingsterminer er det presiert at mener
statningen enten kan utbetales som engangs
beløp eller som løpende ytelse. 

I utkastets første ledd andre punktum har 
utvalget foreslått en liten endring. Etter for
slaget kan det ikke treffes vedtak om engangs
utbetaling før etter at det er truffet vedtak om 
menerstatning skal gis. 

Utkastets første ledd tredje punktum er i 
samsvar med gjeldende rett. Det kan ikke tref
fes vedtak om engangsutbetaling når ved
kommende er død. Når den yrkesskadde er 
død kan det altså bare foretas engangsutbeta
ling dersom det er truffet vedtak om slik utbe
taling mens vedkommende var i live. 

Utvalgets forslag innebærer at dersom ved
kommende har valgt engangsutbetaling alle
rede på søknadstidspunktet, så vil han eller 
hun under ingen omstendighet få rett til me
nerstatning hvis vedkommende dør før vedta
ket er fattet. Utvalgets forslag om at vedtaks
tidspunktet skal være det avgjørende for når 
retten oppstår, er i samsvar med forslagene i 
utkastets kapittel 20 om utbetaling. Vi legger 
her til grunn at den som fyller lovens vilkår 
om rett til en trygdeytelse, har en latent rett 
inntil det er truffet vedtak. Når det gjelder 
menerstatning, innebærer dette at den som 
fyller vilkårene for denne ytelsen, men som 
dør i tidsrommet mellom kravframsettingen 
og vedtakstidspunktet, ikke får rett til slik 
erstatning. 

Utkastets annet Ledd presiserer at løpende 
menerstatning utbetales fra tidspunktet for 
yrkesskaden og løper så lenge vedkommende 
lever. Denne bestemmelsen må sammenhol
des med utkastets § 21-13 som gjelder utbeta
ling av en ytelse i den måneden retten til ytel
sen oppstår eller opphører. 

Menerstatning utbetales fra yrkesskadens 
inntreden. For sykdommer som er likestilt 
med yrkesskade er det tidspunktet da syk
dommen ble påvist av lege og medlemmet 
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fikk kunnskap om sykdommen, som er av
gjørende. Dersom sykdommen blir påvist et
ter at de skadelige påvirkninger er opphørt, 
vil skadetidspunktet senest kunne settes til 
den måned de skadelige påvirkninger opp
hørte. 

Utkastets tredje ledd svarer til den gjeld
ende lovs § 11-8 fjerde ledd. Dersom mener
statningen utbetales som et engangsbeløp, er 
det grunnbeløpet på skadetidspunktet som 
skal anvendes. Dersom erstatningen utbetales 
som løpende ytelse vil erstatningen avhenge 
av det til enhver tid gjeldende grunnbeløp. 
Men dette er et alminnelig prinsipp, som det 
ikke er nødvendig å lovfeste. 

Utkastets fjerde ledd gir departementet 
hjemmel til å fastsette det trygdetekniske 
grunnlaget for beregning av kapitalverdier. 
Tilsvarende forskrifter er i dag fastsatt av So
sialdepartementet 14. februar 1980 med hjem
mel i folketrygdloven § 18-8. 

Disse forskriftene gjelder etter sin ordlyd for 
samtlige trygdeytelser. Men de er nå bare ak
tuelle for menerstatningen etter at utvalget 
har foreslått at uførepensjon ved yrkesskade 
bare skal ytes ved uføregrad på 30 prosent 
eller mer. Vi viser til utkastets § 10-21 første 
ledd bokstav d. Reglene om kapitalutløsning 
av pensjon ved uføregrader fra 15 til 29 pro
sent vil da falle bort. 

Etter utvalgets mening passer det best å ha 
disse bestemmelsene i tilknytning til utkastet 
her. Bestemmelsene i de gjeldende forskrifter 
er av såvidt teknisk art at det er mest hensikts
messig at disse fortsatt gis i forskrifts form. 
Det er derfor tatt med en fullmakt for departe
mentet til å gi forskrifter om det trygdetek
niske grunnlaget for beregningen av kapital
verdier i utkastet her. 

Forskriftsbestemmelser som foreslås opphe
vet 
1) Forskriftenes § 2 første ledd 

I denne bestemmelsen er det tatt inn eksem
pler på skader innen den enkelte gruppen. 
De fleste eksemplene er hentet fra invalidi
tetstabellen og illustrerer middelinvaliditeten 
innen den enkelte gruppen, bortsett fra 
gruppe 0, 8 og 9. Eksempelsamlingen ble tatt 
inn i forskriftene blant annet fordi lovens § 
11-8 forutsatte at Kongen skulle fastsette gra
deringsnormene. Men da det ble ansett uhen
siktsmessig å autorisere hele tabellen ved kon
gelig resolusjon, ble det tatt inn en eksempel
samling i forskriftene som skulle vise struktu -
ren i invaliditetstabellen. Utvalget mener at 
det er unødvendig å beholde denne eksempel
samlingen for å angi rammene for invaliditets
tabellen. 

2) Forskriftenes § 4 første ledd 
Ifølge denne bestemmelsen skal skade eller 

sykdom som ikke er godkjent som yrkes
skade, settes ut av betraktning ved fastsetting 
av grunnlaget for yrkesskadeerstatningen. Det 
følger av utkastets § 18-3 første ledd at det 
bare er skadefølger etter en yrkesskade som 
skal tas i betraktning ved fastsettingen av in
validitetsgraden. Fm;-skriftenes § 4 første ledd 
skulle derved være overflødig. Annen uførhet 
enn den som er forårsaket av yrkesskaden kan 
likevel få innvirkning på invaliditetsfastsettin
gen. Men det er da i forbindelse med vurde
ring av grupppeopprykk på grunn av indivi
duelle forhold. Det vises til utkastets § 18-4. 

3) Forskriftenes § 5 
Forskriftenes § 5 første ledd ledd lyder: 

«Yrkesskadeerstatningen ytes tidligst tolv 
måneder etter skadetidspunktet og under in
gen omstendighet før den trygdede har gjen
nomgått medisinsk behandlmg som kan be
grense eller avklare skadens størrelse eller 
varighet. Yrkesskadeerstatningen ytes i sam
svar med den varige invaliditet som deretter 
foreligger, med virkning fra skadetidspunktet, 
jfr. dog lov om folketrygd§ 14-9, fjerde ledd.» 

Ifølge forskriftenes § 5 første ledd ledd kan 
yrkesskadeerstatning ikke ytes før det er gått 
12 måneder etter skadetidspunktet, og den 
trygdede har gjennomgått medisinsk behand
ling som kan begrense eller avklare skadens 
størrelse, og skadefølgen er varig. 

Etter forskriftenes § 5 andre ledd bortfaller 
retten til yrkesskadeerstatning i sin helhet 
dersom den trygdede avgår ved døden før det 
tidspunktet da erstatning kan tilstås. 

I Rikstrygdeverkets rundskriv Kom. ll-08 av 
6. juni 1972 side 6 uttales det: 

«Under ingen omstendighet vil erstatning 
bli tilstått før 12 måneder etter skadetidspunk
tet, jfr. § 5 første ledd. Det er bare den invalidi
tet som (fortsatt) foreligger 12 måneder etter 
skadetidspunktet som skal ligge til grunn for 
invaliditetsfastsettelsen. Dette gjelåer også 
saker der det allerede før det er gått 12 måne
der vil foreligge grunnlag for å bedømme den 
varige invaliditet.» 

I Yrkesskadetrygden 1979 side 287, hevder 
Kjønstad at det er tvilsomt om loven gir hjem
mel fqr Kongen til fastsette regler om når 
vedtak kan treffes. Han viser til at fullmakts
bestemmelsen i § 11-8 bør tolkes slik at «for~ 
skrifter og graderingsnormer» bare skal om
fatte regler om erstatningsutmålingen. Han 
viser videre til at krav om ytelser ifølge lovens 
§ 14-7 skal «avgjøres uten ugrunnet opphold». 
Det vil altså være i strid med lovens saksbe
handlingsregler om en sak ligger og venter til 
tolvmånedersfristen er utløpt når det forelig-
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ger «grunnlag for å bedømme den varige inva
liditet.» 

Utvalget vil peke på at en skadefølge som 
regel ikke vil kunne betegnes som varig før 
det har gått 12 måneder. I disse tilfellene får 
denne bestemmelsen således ingen selvsten
dig betydning ved siden av utkastets § 18-2. 
Men i enkelte tilfeller kan skadefølgen beteg
nes som varig umiddelbart etter skadetids
' punktet. Det gjelder for eksempel ved tap av 
syn på begge øyne, som gir en invaliditetsgrad 
på 100 prosent. 

Det vil virke urimelig og direkte i strid med 
lovens saksbehandlingsregler om vedkom
mende da må vente i 12 måneder før erstatnin
gen blir utbetalt. Dersom vedkommende til
feldigvis dør innen ett år etter skadetidspunk
tet bortfaller retten. Bestemmelsen innehol
der i realiteten et vilkår om at vedkommende 
må holde seg i live ett år etter ulykken. En 
slik regel kan virke urimelig. Utvalget foreslår 
etter dette at bestemmelsen oppheves. Forsla
get vil neppe medføre noen utvidelse av sær
lig betydning, da det bare er i de færreste til-

fellene at uførheten kan konstateres som varig 
før det har gått 12 måneder. 

4) Forskriftenes § 6 første og andre ledd 
Disse bestemmelsene er gjengitt under 

merknadene til utkastets § 18-6. 
Bestemmelsens første ledd gjelder utbeta

ling av yrkesskadeerstatningen og fastslår at 
erstatningen utbetales i terminer eller en
gangsbeløp. Tilsvarende bestemmelse er tatt 
inn i utkastets § 21-10 fjerde ledd om utbeta
lingsterminer, og skulle derfor være overflø
dig her. 

Bestemmelsens andre ledd gjelder opphør 
av løpende yrkesskadeerstatning og er i sam
svar med den generelle bestemmelsen i utkas
tets § 21-13 om terminer for måneder da rett 
til stønad oppstår eller opphører. Denne be
stemmelsen sier at ytelser som utbetales i ter
miner, ytes for hele kalendermåneder selv om 
vedkommende bare fyller vilkårene for deler 
av en måned. 

Forskriftenes § 6 første og andre ledd skulle 
således være overflødig her. 
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KAPITTEL 19 

Administrasjon 

OVERSIKT 
Bestemmelser om folketrygdordningens ad

ministrasjon er i dag stort sett å finne i folke
trygdloven kapittel 13 - «Administrasjon». Det 
finnes også enkelte bestemmelser om admini
strasjon andre steder i loven. I lovens kapittel 
14 - «Krav om ytelser - melding og behand
ling. Begrensning og tap av rettigheter.», er 
det bestemmelser om de forskjellige trygdeor
ganenes kompetanse. Vi viser til §§ 14-4 til 
14-6. Folketrygdoven § 4-8 har bestemmelser 
om de administrative organer som skal be
handle ytelser etter kapittel 4 «Stønad under 
arbeidsløyse m.v.». I lovens § 3-9 finnes dess
uten en særskilt bestemmelse om Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den. 

I utkastets kapittel 19 har utvalget samlet 
de bestemmelsene som gjelder trygdeadmini
strasjonen. 

De någjeldende administrative bestemmel
sene er svært omfattende og detaljerte. Utval
get mener lovreguleringen på dette området 
er unødig omfattende. Etter Grunnloven § 3 
er det Kongen som har myndighet til å be
stemme hvordan statsforvaltningen skal orga
niseres. Denne myndighet er i praksis dele
gert til fagdepartementene. Trygdeetatens ad
ministrasjon er en del av statsforvaltningens 
administrasjon. Det er etter utvalgets syn 
uhensiktsmessig å binde trygdeetatens admi
nistrasjon gjennom lovgivning. Endringer i 
lovgivningen er en nokså tidkrevende prosess. 
Gjeldende system har ført til at folketrygdlo
ven ikke alltid gir et riktig bilde av de enkelte 
trygdeorganers kompetanse. Det gjelder for 
eksempel for fylkesnemndene som er omtalt 
i folketrygdloven § 14-4. Ifølge loven skal 
disse nemndene ikke treffe vedtak i saker, 
men Rikstrygdeverket har delegert avgjørel
sesmyndighet til disse nemndene. Vi viser til 
omtale i merknadene til utkastets § 19-3. 

Utvalget vil videre peke på at det finnes en 
mengde administrative rutiner som ikke er 
omtalt i loven. Folketrygdloven kan i alle fall 
ikke være uttømmende. 

Utvalget har drøftet tre alternative løsninger 
når det gjelder lovregulering av folketrygd
ordningens administrasjon. 

Det ene alternativet er å beholde det omfatt
ende lovverket som finnes i dag. Utvalget vil 
ikke gå inn for dette alternativ, av de grunner 
som er nevnt ovenfor. 

Det andre alternativet er å ha et helt kort 
kapittel som bare tar med de lovbestemmel
sene som er sterkt ønskelige. Det kan for eks
empel være en paragraf som gir departemen
tet fullmakt til å bestemme organiseringen av 
trygdeetaten, samt en bestemmelse om Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den. Et slikt alternativ vil etter utvalgets syn 
virke noe snaut. Da vi antar det er et visst 
behov for informasjon på området, vil ikke 
utvalget gå inn for dette alternativet. 

Utvalgets prinsipp har vært at publikum og 
trygdefunksjonærene skal kunne lese mest 
mulig ut av selve loven. Dette prinsipp har 
imidlertid ikke så stor aktualitet når det gjel
der administrasjonskapitlet. Dette kapitlet er 
først og fremst rettet mot trygdeetaten, og får 
i mindre grad betydning for publikum. 

Utvalget har etter dette valgt et tredje alter
nativ, som er en mellomløsning mellom de to 
foregående alternativene. I utvalgets forslag 
er det av informasjonshensyn således tatt med 
noen flere bestemmelser enn det som er anty
det i det andre alternativet. 

Utkastets kapittel 19 om administrasjon sva
rer stort sett til den gjeldende lovs kapittel 13, 
men er vesentlig forenklet. I tillegg har utval
get foreslåttåta inn de administrative bestem
melsene som står i lovens kapittel 3, 4 og 14. 
Vi viser til omtalen ovenfor. 

Utvalget har bygd opp kapitlet slik at Riks~ 
trygdeverket, fylkestrygdekontorene og tryg
dekontorene får hver sine paragrafer. Det er 
tatt inn en egen paragraf om arbeidsmarkeds
etatens organer. Deretter er det foreslått en 
paragraf om Ankenemnda for sykepenger i 
arbeidsgiverperioden og en paragraf om tryg
derevisjonen. Til slutt i kapitlet har vi fore
slått en generell hjemmel for departementet 
til å fastsette forskrifter. 

Ved lov 23. desember 1988 nr. 109 ble det 
bestemt at man gradvis skal endre strukturen 
i trygdeetaten. Dette ble først foreslått av en ' 
styringsgruppe under Sosialdepartementet og 
videre i budsjettforslaget for 1989, se kapittel 
2601 Folketrygdens regionale organer. Forsla
get til ny struktur går i hovedsak ut på at fyl
kesnemndene og trygdesekretariatene nedleg
ges og erstattes med nye fylkesvise organer 
som både skal ha de administrative og de fag
lige oppgavene. De nye fylkesorganene skal 
etableres etappevis i løpet av perioden 1. juli 
1989 til 31. desember 1990. I forarbeidene til 
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den nevnte lovendringen (Ot.prp. nr. 7 for 
1988-89 side 30) sies det at folketrygdlovens 
bestemmelser om de nåværende regionale or
ganer vil bli opphevet med virkning fra 1. ja
nuar 1990 og erstattet med tilsvarende be
~temmelser om de nye regionale trygdeorga
nene. 

Ved lovendringen den 23. desember 1988 
ble det tilføyd et nytt punkt 4 i § 13-3, som 

' gir departementet fullmakt til å omorganisere 
trygdens 'regionale organer sHk som nevnt. 
Lovendringen trådte i kraft 1. januar 1989. 

Som nevnt skal omorganiseringen skje 
gradvis. Denne prosessen vil være ferdig før 
den nye folketrygdloven kan tre i kraft. Utval
get har derfor tatt med bestemmelser om de 
nye organene. 

Gjeldende lovs kapittel 13 har enkelte be0 

stemmeiser om saksbehandling. Det gjelder 
folketrygdloven § 13-2 nr. 2 om Rikstrygde
verkets tilsyn og kontroll med underliggende 
organer, § 13-6 om trygdesjefens kompetanse 
og§ 13-13 om ugildhet. Disse bestemmelsene 
svarer enten til forvaltningslovens bestem
melser eller de følger av vanlige ulovfestede 
forvaltningsrettslige prinsipper. Bestemmel
sene foreslås opphevet. De er omtalt bakerst 
i merknadene til kapjtlet her. Bakerst har ut
valget også omtalt andre bestemmelser i 
gjeldende lovs kapittel 13 som utvalget antar 
er overflødige, og som derfor foreslås opphe-· 
vet. 

Utkastets§ 19-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

folketrygdens administrative organer. 
Bestemmelser om 

- Rikstrygdeverket står i § 19-2 
- fylkestrygdekontorene står i § 19-3 
- trygdekontorene står i § 19-4 
- arbeidsmarkedsetatens organer står i § 19-5 
- Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver-

perioden står i § 19-6 
- trygderevisjonen står i § 19-7 
- forskrifter står i § 19-8. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny og angir kort hva kapit

let inneholder. Som ellers i utkastet har utval
get funnet det hensiktsmessig å starte med en 
innledningsbestemmelse. I utkastene til stø
nadskapitlene pleier innledningsbestemmel
sen å angi formålet med kapitlet. Da det ikke 
er praktisk å angi noe formål i administra
sjonskapitlet, er det i stedet presisert hvilket 
område bestemmelsene skal gjelde for. Be
stemmelsene handler om folketrygdens admi
nistrative organer. 

I utkastets andre ledd er det som ellers i det 

nye lovutkastet foreslått en innholdsforteg
nelse over hvor i kapitlet de ulike bestemmel
sene er å finne. Det er foreslått egne paragra
fer om Rikstrygdeverket, fylkestrygdekonto
rene, trygdekontorene, arbeidsmarkedseta
tens organer, Ankenemda for sykepenger i 
arbeidsgiverperioden, revisjon og en full
maktsbestemmelse til å gi forskrifter. 

Utkastets § 19-2 Rikstrygdeverket 
Vedtak etter denne loven gjøres av Rikstryg

deverket, som kan delegere myndighet til de 
organer som er nevnt i§§ 19-3 og 19-4. 

Rikstrygdeverket ledes av et styre, som be
står av sju medlemmer. Styret oppnevnes av 
Kongen. 

Rikstrygdeverkets daglige leder er trygdedi
rektøren, som tilsettes av Kongen. 

Merknader 
Utkastet gjelder Rikstrygdeverkets kompe

tanse og oppbygging. Det svarer stort sett til 
den gjeldende lovs §§ 13-2 og 14-6. 

Historikk 
Forløperen til Rikstrygdeverket var Riksfor

sikringsanstalten, som ble opprettet i 1895 i 
forbindelse med gjennomføringen av loven 
om ulykkesforsikring for industriarbeidere av 
1894. Riksforsikringsanstalten ble ledet av et 
styre som bestod av en administrerende direk
tør og to andre medlemmer, beskikket · av 
Kongen. Da loven om sykeforsikring av 1909 
ble gjennomført i 1911, ble Riksforsikringsan
stalten gjort til sentralstyre for sykeforsikrin
gen. Etter som de andre lovene om sosialtrygd 
ble vedtatt og satt i kraft, fikk Riksforsikrings
anstalten større ansvarsområde. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 13-2 gjelder Rikstrygde

verkets organisasjon og lyder: 

«l. Rikstrygdeverket ledes av et styre bestå
ende av trygdedirektøren og seks andre med
lemmer som med personlige varamenn opp
nevnes av Kongen for fire år om gangen. To 
av medlemmene med varamenn skal repre
sentere henholdsvis arbeidstakere og arbeids• 
givere, og ett medlem med varamann skal ha 
tilknytning til den ytre trygdeetat. Kongen 
oppnevner formann og nestformann blandt 
de øvrige styremedlemmer. 

Trygdedirektøren, som utnevnes av Kon
gen, er Rikstrygdeverkets daglige leder. 

Kongen fastsetter nærmere regler om Riks
trygdeverkets oppgaver og organisasjon. 

2. Foruten de oppgaver som ved lov, for
skrifter og regler særskilt er tillagt Rikstryg
deverket, skal det føre tilsyn og kontroll med 
de i §§ 13-3 og 13-4 nevnte organer og fast
sette nærmere forskrifter og regler om disse 
organers opgaver etter denne lov.» 
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Lovens § 14-6 har en del bestemmelser om 
Rikstrygdeverkets myndighet. Av paragrafens 
første ledd går det fram at Rikstrygdeverket 
skal avgjøre krav etter loven som ikke avgjø
res av trygdekontoret. 

Etter lovens§ 14-6 andre ledd kan Rikstryg
deverket helt eller delvis overlate sin avgjørel
sesmyndighet til fylkesnemnda eller trygde
kontoret. Etter alminnelige forvaltningsretts
lige prinsipper kreves antagelig hjemmel for 
at et direktorat skal kunne delegere vedtaks
myndighet til underordnet organ. Utvalget 
viser til Torstein Eckhoff Forvaltningsrett, 
Oslo 1989, side 234-236. 

Etter lovens§ 14-6 tredje ledd kan Rikstryg
deverket oppheve eller endre vedtak som et 
lokalt trygdeorgan har truffet. Det følger av 
alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at 
et forvaltningsorgan kan omgjøre eget vedtak, 
og vedtak som er truffet av underordnet or
gan, innen de rammer som er gitt i forvalt
ningsloven § 35. Det skilles her mellom om
gjøring til gunst og omgjøring til skade, og det 
er satt frister for å gi varsel om at vedtaket 
overprøves samt frist for å gi melding om at 
vedtaket er omgjort. 

Bestemmelsene i lovens § 14-6 tredje ledd 
om omgjøring inneholder ingen frister. Det 
sondres heller ikke mellom omgjøring til 
gunst og omgjøring til skade for den trygdede. 
Bestemmelsen kom inn i folketrygdloven ved 
vedtakelsen av loven i 1966. I Ot.prp. nr. 17 
for 1965-66 er det ingen merknader til denne 
bestemmelsen. Det er uklart hvor langt be
stemmelsen rekker, og hvordan forholdet til 
bestemmelsene om omgjøring i forvaltnings
loven § 35 er. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger på gjeldende rett. 

Men som nevnt i innledningen til utkastets 
kapittel 19 har utvalget kommet til at det ikke 
er hensiktsmessig å lovfeste administrasjons
ordningene i folketrygden i detalj. 

Utvalget har drøftet om man burde foreslå 
å endre navnet Rikstrygdeverket. Rikstrygde
verket er et direktorat. Det kunne derfor være 
naturlig at Rikstrygdeverket fikk betegnelsen 
«direktorat», f.eks. Trygdedirektoratet. Dette 
ville svare til vanlige betegnelser som Helse
direktoratet, Prisdirektoratet, Teledirektoratet 
m.m. Men da navnet Rikstrygdeverket er vel 
innarbeidet, vil ikke utvalget gå inn for noen 
navneendring. 

I utkastets første ledd slås det fast at vedtak 
etter loven skal treffes av Rikstrygdeverket. 
Utvalget finner det lite hensiktsmessig å lov
feste hvilke organer innenfor trygdeetaten 
som skal treffe vedtak etter de respektive stø-

nadsbestemmelsene. Vedtakskompetansen 
blir ofte endret over tid. Det arbeides i trygde
etaten med delegering av stadig flere typer 
stønadsvedtak. På denne bakgrunn vil det 
være lite praktisk å angi i selve loven hvem 
som skal ha kompetanse til å treffe de respek
tive vedtak. Dette ville medføre behov for å 
endre loven i forbindelse med slike kompet
anseendringer, og det kunne utsette eller 
hindre praktiske administrative ordninger. 
Dersom delegasjon skjer uten lovendring vil 
lovens tekst etterhvert bli nokså misvisende. 
Utvalget har derfor lagt all vedtaksmyndighet 
til Rikstrygdeverket, samtidig som det presi
seres i lovutkastet at denne myndighet kan 
delegeres til de organer som er nevnt i utkas
tets §§ 19-3 og 19-4. Dette innebærer at Riks
trygdeverket kan delegere sin myndighet til 
fylkestrygdekontorene og trygdekontorene. 

Utkastets andre ledd handler om Rikstryg
deverkets organisasjon. Etter utkastets andre 
ledd skal Rikstrygdeverket ledes av et styre 
som skal bestå av sju medlemmer. Utvalget 
har ikke funnet det hensiktsmessig å lovfeste 
at trygdedirektøren skal være medlem av sty
ret, men vil overlate valget til Kongen. Utval
get vil i denne sammenheng peke på at det 
kan virke uheldig at en organisasjons daglige 
leder er medlem av organisajonens styre, da 
styret blant annet skal føre kontroll med drif
ten som den daglige leder er ansvarlig for. 

Utkastets tredje ledd gjelder Rikstrygdever
kets daglige leder. Det er her bare foreslått 
lovfestet at trygdedirektøren skal være den 
daglige leder og at denne skal tilsettes av 
Kongen. 

Loven om statens tjenestemenn m.m. (tje
nestemannsloven) av 4. mars 1983 har bestem
melser om tjenestemenn og embetsmenn. Et
ter lovens § 1 nr. 2 er embetsmann definert 
som «den som er utnevnt av Kongen og gitt 
bestalling som embetsmann, eller den som er 
konstituert av Kongen i et embete». 

En embetsmann kan ikke ansettes på åre
mål. Ifølge tjenestemannsloven § 3 nr. 1 skal 
en embetsmann utnevnes fast i embetet, men 
kan konstitueres når: 

a) Embetsmannen bare trengs for et begren
set tidsrom eller for å utføre et bestemt 
oppdrag. 

b) Embetet ennå ikke er fast organisert, ell~r 
arbeidsområdet· eller virkekretsen er plan
lagt endret. 

c) Embetsmannen skal gjøre tjeneste i stedet 
for en annen (vikar). 

En tjenestemann kan imidlertid ansettes på 
åremål, se tjenestemannsloven § 3 nr. 2 bok
stav f. Trygdedirektøren er i dag ansatt på 
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åremål. Det innebærer at han er tjenestemann 
og ikke embetsmann. 

Utvalget har ikke funnet det riktig å lov
feste om trygdedirektøren i· framtiden skal 
være tjenestemann eller embetsmann. Det bør 
være opp til Regjeringen å bestemme dette. 
Etter Grunnloven § 3 er det tillagt Kongen å 
organisere forvaltningen. Etter utvalgets for
slag står Kongen fritt til å bestemme om tryg
'dedirektøren skal «bestalles» som embets
mann eller «beskikkes» som tjenestemann. 
Utvalget har derfor brukt den nøytrale formu
lering «tilsettes av Kongen» i lovutkastet her. 

Utkastets§ 19-3 Fylkestrygdekontorene 
I hvert fylke skal det være et fylkestrygde

kontor. 

Merknader 
I den gjeldende folketrygdloven §§ 13-3 og 

14-4 er det tatt inn bestemmelser om fylkes
nemndene og trygdesekretariatene 

Historikk 
Ordningen med fylkesnemnder ble innført 

ved lov 30. november 1956 om endringer i 
vanføreloven av 19. juni 1936 nr. 1 Nemndene 
skulle bistå Rikstrygdeverket i saker etter 
vanføreloven. Uføretrygdloven av 22. januar 
1960 hadde særskilte bestemmelser om fyl
kesnemndene i lovens § 11. Fylkesnemndenes 
oppgave var å avgi uttalelser om vilkårene for 
rett til uførepensjon i den enkelte uføresak. 
Nemndene skulle ellers bistå Rikstrygdever
ket i slike saker. Etter uføretrygdloven § 11 
siste ledd skulle Rikstrygdeverket treffe be
stemmelser om nødvendig kontorhjelp for 
nemndene. Det går imidlertid fram av Ot.prp 
nr. 17 for 1965-66 side 57 at nemndene i prak
sis nyttet fylkeslegenes kontorapparat, mot 
refusjon i uføretrygdens midler. 

Ordningen med særskilte sekretariater for 
fylkesnemndene ble innført ved folketrygdlo
ven av 1966. Et utvalg nedsatt i 1965 om admi
nistrasjonsordningen for en enhetlig folke
trygd hadde foreslått at fylkesnemndene 
skulle få egne sekretariater. Det forelå ingen 
forslag om trygdesekretariatene i Ot.prp. nr. 
17 for 1965-66. Forslag ble imidlertid fremmet 
ved brev fra Sosialdepartementet direkte til 
sosialkomiteen i.Stortinget. Vi viser til Innstil
ling O.VIII for 1965-66 side 34. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 13-3 lyder i dag slik: 

«l. I hvert fylke skal det være en statlig 
nemnd som skal utføre de oppgaver som 
er pålagt den i denne lov og i forskrifter 
og regler gitt med hjemmel i loven. Videre 
skal det være et trygdesekretariat i fylket. 

2. Fylkesnemnda skal bestå av fylkeslegen, 
i Oslo og Bergen av stadsfysikus eller en 
av fylkeslegens eller stadfysikus assister
ende leger, og minst to andre medlemmer. 
Departementet oppnevner medlemmer og 
personlige varamedlemmer for 4 år. 

Departementet gir nærmere regler om 
nemndas organisasjon og kan bestemme at 
nemnda skal deles inn i selvstendig arbeid
ende avdelinger. Departementet fastsetter 
godtgjørelsen til nemndas medlemmer og kan 
bestemme at de skal tilstås skyss- og kostgodt
gjørelse. 
3. Trygdesekretariatet tilrettelegger de saker 

som etter denne lov skal forelegges 
nemnda. Sekretariatet kan tillegges andre 
oppgaver for Rikstrygdeverket og trygde
kontorene. 

Rikstrygdeverket gir nærmere regler 
om sekretariatets virksomhet og oppgaver. 

4. Departementet kan bestemme at nemn
dene og trygdesekretariatene som nevnt i 
§ 13-1 annet ledd og i denne paragraf nr. 
I skal erstattes med nye fylkesvise orga
ner som skal utføre administrative og tryg
defaglige oppgaver på regionalt plan. Ved
tak som fattes av de nye organene, skal 
være omfattet av de samme formelle og 
prosesuelle regler som bestemt for vedtak 
fattet av nemndene og sekretariatene.» 

Fylkesnemndene 
Etter folketrygdloven § 13-3 nr. 1 skal det i 

hvert fylke være en nemnd som skal utføre 
de oppgaver som er pålagt den «i medhold av 
lov og i forskrifter og regler gitt med hjemmel 
i loven». I dag er det bare folketrygdloven som 
har bestemmelser om fylkesnemndene, da 
vanføreloven er opphevet. 

Etter folketrygdloven § 13-3 nr. 2 skal fyl
kesnemnda bestå av «fylkeslegen, i Oslo og 
Bergen av stadsfysikus eller av en av fylkesle
gens eller stadsfysikus' assisterende leger, og 
minst to andre medlemmer». I dag er det bare 
Oslo som har stadsfysikus. Stadsfysikus fyller 
også de oppgaver som de statlige fylkeslegene 
har. 

Departementet er i § 13-3 nr. 3 siste punk
tum gitt fullmakt til å oppnevne medlemmene 
og varamedlemmene i fylkesnemndene. Disse 
oppnevnes for inntil fire år om gangen. 

Departementet har gitt forskrifter om fyl
kesnemndenes organisasjon den 24. oktober 
1966 med hjemmel i folketrygdloven § 13-3 
nr. 2. 

Etter forskriftenes § 1 skal fylkesnemnda 
utføre de oppgaver som er pålagt den i folke
trygdloven og i forskrifter gitt med hjemmel 
i loven. Slike bestemmelser er å finne i folke
trygdloven§ 14-4. Vi viser til omtale nedenfor. 

Etter forskriftenes § 2 bestemmer Sosialde
partementet hvem som skal være formann og 
nestformann i nemnda. Det treffes vedtak for 
så vidt gjelder sammensetningen av den en
kelte nemnd. Vanligvis er det fylkeslegen el
ler assisterende fylkeslege som er nemndas 
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formann. Dersom det er flere fylkesnemnder 
i fylket, blir assisterende fylkeslege ofte gitt 
vervet som formann i en av nemndene. 

Fylkesnemnda er kompetent til å treffe ved
tak når minst halvparten av medlemmene er 
til stede. Formannen, nestformannen eller en 
av deres varamenn må altid være til stede. 
Fylkesnemnda treffer vedtak ved simpelt fler
tall. Vedtak samt dissenser skal kort grunngis. 
Vi viser til forskriftenes § 3 nr. 2. Forvalt
ningslovens bestemmelser om begrunnelse av 
vedtak gjelder i de stønadssaker nemnda har 
myndighet til å treffe vedtak i. Dette følger 
av henvisningen i folketrygdloven § 14-7 til 
forvaltningsloven §§ 24 og 25. 

Folketrygdloven§ 14-4 gjelder fylkesnemn
denes kompetanse. Paragrafen lyder slik: 

«Fylkesnemnda vurderer og avgir innstil
ling i saker som gjelder 
a. spørsmål om hvorvidt uførhet foreligger og 

hvor stor uføregraden er, 
b. spørsmål om vilkår for attføring foreliggger 

og hvilke attføringstiltak som bør komme 
til anvendelse, 

c. krav på utdannelsesstønad. 
Dette gjelder dog ikke i saker hvor avgjørel

sen er lagt til trygdekontoret.» 

Etter denne bestemmelsen er fylkesnemn
dene ikke tillagt avgjørelsesmyndighet, men 
skal utelukkende forberede sakene. Tidligere 
hadde fylkesnemndene bare slike rådgivende 
og forberedende oppgaver. De var derfor ikke 
administrative forvaltningsorganer. Etter fol
ketrygdloven § 14-6 andre ledd kan imidlertid 
Rikstrygdeverket delegere sin avgjørelses
myndighet til fylkesnemndene. Denne be
stemmelse ble tatt inn i folketrygdloven alle
rede i 1966. Fra dette tidspunktet fikk fylkes
nemndene status som administrative organer. 
I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 ble det presisert 
at gjennomføringen av den nye folketrygdord
ningen gjorde det nødvendig med en utbyg
ging av trygdens administrasjonsapparat. Det 
ble forutsatt at fylkesnemndene, liksom tryg
dekontorene, skulle være underlagt Rikstryg
deverkets tilsyn og kontroll. Vi viser til Ot. 
prp. nr. 17 for 1965-66 side 57. 

Trygdesekretariatene 
Folketrygdloven har få bestemmelser om 

trygdesekretariatene. Det henger antagelig 
sammen med at ordningen med sekretariater 
for fylkesnemndene først ble foreslått etter at 
sosialkomiteen hadde fått Ot.prp. nr. 17 til 
behandling. 

Det heter i folketrygdloven § 13-3 nr. 3 
første ledd at «Trygdesekretariatet tilretteleg
ger de saker som etter denne lov skal foreleg
ges nemnda. Sekretariatet kan tillegges andre 
oppgaver for Rikstrygdeverket og trygdekon-

torene.» Rikstrygdeverket er gitt myndighet 
til å fastsette nærmere forskrifter om sekreta
riatenes virksomhet. Vi viser til lovens § 13-3 
nr. 3 andre ledd. Slike forskrifter er gitt den 
12. oktober 1966. 

Forskriftene utfyller ikke loven når det gjel
der kompetansen til trygdesekretariatene. Det 
heter i forskriftenes § 1 at trygdesekretariatet 
skal tilrettelegge de saker som skal forelegges 
fylkesnemnda samt innhente supplerende 
opplysninger i samarbeid med trygdekonto
rene. Videre skal sekretariatet utarbeide en 
skriftlig framstilling av den enkelte sak og 
avgi grunngitt innstilling. Det vil si forslag til 
vedtak. For øvrig skal sekretariatet utføre de 
oppgaver som Rikstrygdeverket tillegger det. 
Ellers inneholder forskriftene stort sett be
stemmelser av intern administrativ art. 

Det opplyses fra Rikstrygdeverket at tryg
desekretariatene i praksis utarbeider innstil
ling i de saker som skal behandles av fylkes
nemndene. Videre utarbeider trygdesekreta
riatene utkast til oversendelsesbrev til Tryg
deretten i de saker som går direkte fra fylkes
nemndene til Trygderetten. 

Trygdesekretariatene er også i praksis tillagt 
avgjørelsesmyndighet i visse saker etter folke
trygdloven kapittel 8. Fra 1982 ble det først 
innført en ordning med såkalt betinget ved
taksmyndighet for trygdekontoret i saker om 
grunnstønad og hjelpestønad etter folketrygd
loven § 8-2. Denne ordningen går ut på at tryg
dekontoret har fått kompetanse til å treffe 
vedtak dersom trygdesekretariatet sier seg 
enig i vedtaket. Dette innebærer i realiteten 
at det er trygdesekretariatet som treffer be
slutningen (delt kompetanse). Men det er ikke 
hjemmel i folketrygdloven til å delegere ved
taksmyndighet til trygdesekretariatet. Dette 
er årsaken til at man i trygdeforvaltningen har 
konstruert ordningen med såkalte betingede 
vedtak. 

Rikstrygdeverkets melding nr. 5/82 til kapit
tel 8 av 4. november 1982 omtaler nærmere 
ordningen med betinget vedtak i saker om 
grunnstønad og hjelpestønad. I meldingen 
skiller en mellom ubetinget og betinget avgjø
relsesmyndighet. Med ubetinget avgjørelses
myndighet menes at trygdekontoret har full-, 
makt til å treffe vedtaket. Det gjelder dersom 
søkeren har cystisk fibrose eller blødersyk
dom av en viss karakter og kravet gjelder stø
nad, men ikke forhøyet hjelpestønad. Det gjel
der heller ikke dersom søkeren er under 18 år. 

I saker om grunnstønad og hjelpestønad der 
trygdekontoret ikke har såkalt ubetinget ved
taksmyndighet, kan det likevel treffe vedtak 
dersom trygdesekretariatet er enig. Dette inn
bærer at det er trygdesekretariatet som treffer 
vedtak etter folketrygdloven § 8-2 i de tilfel-
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lene trygdekontoret ikke har såkalt ubetinget 
vedtaksmyndighet. Det går fram av oven
nevnte melding at trygdesekretariatet får sa
ken forberedt av trygdekontoret, som om sa
ken skulle sendes fylkesnemnda. Men dersom 
trygdesekretariatet er enig i trygdekontorets 
fnnstilling, skal saken ikke sendes videre til 
fylkesnemda. Saken skal i tilfelle returneres 
trygdekontoret, som så fatter vedtaket. 

Ordningen med såkalt betinget vedtaks
myndighet for trygdekontoret ble utvidet i 
1986. Vi viser til Rikstrygdeverkets melding 
nr. 3/86 til kapittel 8 av 4. desember 1986. 
Meldingen omtaler tilståelse av full eller ugra
dert uførepensjon i de tilfeller det er aktuelt 
å imøtekomme kravet fra den trygdede. Dess
uten gjelder den for enkelte saker om uføre
pensjon ved yrkesskade. 

De nye bestemmelsene i folketrygdloven § 
13-3 nr. 4 er omtalt i innledningen til dette 
kapitlet. Som nevnt skal det gradvis bygges 
ut fylkestrygdekontorer. 

Fylkestrygdekontorene 
Folketrygdloven § 13-3 nr. 4 er ny og om

handler fylkesvise organer som kan erstatte 
fylkesnemndene og trygdesekretariatene. Be
stemmelsen gir mulighet til en gradvis over
gang til en ny struktur i trygdeetaten. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det hensiktsmessig alle

rede nå å erstatte bestemmelsene om fylkes
nemndene og trygdesekretariatene med en 
paragraf om fylkestrygdekontorer. 

Utkastets § 19-4 Trygdekontorene 
I hver kommune skal det være et trygdekon

tor. 
Departementet kan bestemme at to eller 

flere kommuner skal ha felles trygdekontor. 
Det skal være et eget trygdekontor for saker 

som gjelder personer som er bosatt i utlandet, 
eller som arbeider på norske skip i utenriks
fart. 

Merknader 
Utkastet svarer til hovedpunktene den 

gjeldende lovs §§ 13-4 og 13-5. 

Historikk 
Syketrygdordningen ble tidligere admini-

. strert av offentlige kretssykekasser som var å 
finne i hver kommune. Videre var det en del 
private sykekasser. Den første syketrygdloven 
av 18. september 1909, som trådte i kraft den 
3. juli 1911, innførte plikt til medlemskap i en 
offentlig eller privat sykekasse for de lavest 
lønnede arbeidstakere. Ikke bare de private, 
men også de offentlige sykekassene var selv-

stendige enheter. Hver kretssykekasse var en 
økonomisk uavhengig enhet. Kommunestyret 
oppnevnte kassenes styre som bestod av fem 
medlemmer. Tre av styrets medlemmer skulle 
representere de trygdede og ett medlem 
skulle representere arbeidsgiverne. 

Riksforsikringsanstalten (i dag Rikstrygde
verket) skulle være sentralstyre for sykefor
sikringen. 

Kretssykekassenes forretningsførere og tje
nestemenn ble ansatt av kommunestyrene et
ter Riksforsikringsanstaltens godkjennelse. 

Som ovenfor nevnt omfattet syketrygden 
tidligere også private sykekasser. Etter syke
trygdloven§ 166 skulle brukskasser og andre 
private sykekasser som var i virksomhet ved 
lovens ikrafttredelse, likestilles med de offent
lige trygdekasser, dersom de var godkjent av 
Rikstrygdeverket. Det samme gjaldt jernba
nens sykekasser. 

Ved syketrygdloven av 2. mars 1956 ble 
adgangen til å etablere nye godkjente syke
kasser brakt til opphør. I lovens forarbeider 
ble det også drøftet å oppløse de sykekassene 
som allerede var godkjente, men resultatet ble 
at de forsatt skulle bestå. 

Etter 1956 var antallet godkjente sykekasser 
stadig synkende. I 1970 da det ble vedtatt å 
ta loven om syketrygd inn i folketrygdloven, 
var det bare 11 private sykekasser samt 8 jern
banekasser som var godkjent etter syketryg
deloven. Jernbanekassene hadde ca. 29 000 

· medlemmer, mens brukskassene hadde ca. 6 
800 medlemmer. I tillegg kom familiemed
lemmer, det vil si ektefeller og barn til med
lemmer. 

Etter syketrygdlovens bestemmelser var de 
godkjente sykekassene forpliktet til å gi ·med-. 
lemmene ytelser i minst like stort omfang som 
etter syketrygdloven. Jernbanekassene hadde 
tilbud om en rekke ytelser ut over de obligato
riske. Legehjelp var gratis, og det ble som 
hovedregel ytt et tilskott på 75 prosent av ut
giftene til tannlegehjelp og medisiner. Jernba
nekassene ytte imidlertid ikke sykpenger, da 
Norges Statsbaner betalte full lønn under syk
dom. 

I forbindelse med at syketrygdloven ble tatt 
inn i folketrygdloven ble ordningen med god
kjente sykekasser igjen tatt opp til vurdering. 
Det går fram av Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 at 
opphør av ordningen med godkjente sykekas
ser ville innebære en nedlegging av disse kas
sene. Vi viser til side 5 i proposisjonen. Det 
måtte i tilfelle tas inn i loven et forbud imot 
private sykekasser dersom disse skulle tvinges 
til å nedlegge sin virksomhet. Dette ble ikke 
antydet. 

Rikstrygdeverket gikk sterkt imot at de pri
vate sykekassene skulle fortsette sin virksom-
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het etter at syketrygden var tatt inn i folke
trygdloven. Departementet gav i proposisjo
nen uttrykk for at de private sykekassene 
kunne omdannes til såkalte hjelpekasser som 
kunne gi ytelser i tillegg til folketrygdlovens 
ytelser. 

Da syketrygden ble tatt inn i folketrygdlo
ven i 1970 ble ikke bestemmelsene om god
kjente sykekasser tatt med. Det ble i Ot.pr. 
nr. 42 for 1969-70 pekt på at opprettholdelsen 
av lovfestede private sykekasser ville repre
sentere et sterkt kompliserende moment. Det 
ble dessuten hevdet at det ville innebære 
brudd på den solidaritetstanke som lå til 
grunn for folketrygdens stønadsordninger. 

Enkelte av de private sykekassene fortsatte 
imidlertid sin virksomhet etter at syketrygden 
ble tatt inn i folketrygdloven. NSB's sykekas
ser er således fortsatt i virksomhet i dag. 

Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966, ble 
det i lovens § 13-4 tatt inn bestemmelser om 
de offentlige trygdekassene. De skulle utføre 
de oppgaver som ble pålagt dem i folketrygd
loven. Videre var kassene tillagt myndighet i 
henhold til syketrygdloven som gjaldt fortsatt. 

Trygdekassene var egne rettssubjekter til 
syketrygden ble tatt inn i folketrygdloven. 
Syketrygdlovens bestemmelser om trygde
kassene ble da overført og tilpasset folke
trygdlovens administrative system. Trygde
kassene ble etter dette kalt trygdekontorer. 

Syketrygdloven § 145 hadde bestemmelser 
om en særskilt trygdekasse for sjømenn i 
utenriksfart. Denne trygdekassen var også en 
selvstendig økonomisk enhet og ble kalt tryg
dekassen for sjømenn i utenriksfart. Da syke
trygden ble tatt inn i folketrygdloven, ble 
særbestemmelsene for sjømenn beholdt. I fol
ketrygdloven § 13-4 nr. 2 ble det da presisert 
at det skulle være et særskilt trygdekontor for 
hele Norge for behandling av saker for tryg
dede som nevnt i lovens § 2-8 nr. 1. Det vil 
si trygdede som hadde rett til såkalt utvidet 
medisinsk stønad under utenlandsopphold. 
Dette trygdekontoret heter i dag Folketrygd
kontoret for utenlandssaker. 

Til tross for at trygdekontorene ble en del 
av den offentlige forvaltning, beholdt man 
ordningen med egne styrer for trygdekonto
rene. Men ved lov 9. desember 1983 nr. 71 ble 
denne ordningen opphevet, med unntak av 
Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Lov
endringen trådte i kraft fra 1. januar 1984. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 13-4 lyder: 

«1. I hver kommune skal det være et trygde
kontor. 

Rikstrygdeverket kan med departementets 
samtykke bestemme at det ska være felles 

trygdekontor for to eller flere kommuner. Før 
slik bestemmelse treffes, skal vedkommende 
kommunestyrer gis adgang til å uttale seg. 

2. Regler om trygdekontorets organisasjon 
fastsettes av Rikstrygdeverket.» · 

Etter lovens § 13-4 nr. 1 første ledd skal det 
være et trygdekontor i hver kommune. Men 
etter § 13-4 nr. 1 andre ledd kan Rikstrygde
verket med departementets samtykke ' be
stemme at det skal være felles trygdekontor 
for to eller flere kommuner. Rikstrygdeverket 
er videre gitt fullmakt til å fastsette nærmere 
regler om trygdekontorets organisasjon. Vi 
viser til § 13-4 nr. 2. Slike forskrifter er gitt 
den 4. desember 1970. 

Etter lovens § 13-6 er trygdesjefen trygde
kontorets daglige leder. Trygdesjefen har 
myndighet til å avgjøre saker på trygdekonto
rets vegne. Etter alminnelige forvaltnings
rettslige prinsipper kan trygdesjefen delegere 
myndighet til å treffe avgjørelser til andre 
ansatte ved trygdekontoret (intern delega
sjon). 

Folketrygdloven § 13-5 gjelder Folketrygd
kontoret for utenlandssaker. Men navnet på 
dette særskilte kontoret går ikke fram av lov
teksten i dag. Det heter i lovens § 13-5 første 
ledd: «For hele riket skal det være et eget tryg
dekontor for behandling av saker for trygdede 
som nevnt i § 2-8 nr. 1.» Lovens § 2-8 handler 
om såkalt utvidet medisinsk stønad under 
utenlandsopphold. I § 2-8 nr. 1 nevnes de per
soner som er trygdet med rett til utvidet stø
nad. Det dreier seg om personer som er tryg
det som bosatt i utlandet, eller som arbeider 
på norsk skip i · utenriksfart, selv om de er 
bosatt i riket. 

Rikstrygdeverket er i lovens § 13-5 første 
ledd siste punktum gitt myndighet til å gi reg
ler om kontorets organisasjon. Slike forskrif
ter er imidlertid ikke fastsatt. 

Som tidligere nevnt skal Folketrygdkonto
ret for utenlandssaker fortsatt ha et styre. 
Dette går fram av lovens § 13-5 andre ledd. 
Departementet oppnevner styret, som skal 
være på fem medlemmer med varamenn. 
Disse oppnevnes for fire år om gangen. Ett av 
medlemmene skal representere rederne og ett 
medlem skal representere sjømennene. De- , 
partementet bestemmer hvem som skal være 
styrets formann og nestformann. Styrets sam
mensetning bærer ennå preg av at dette koq
toret opprinnelig var sjømennenes trygdekon
tor. 

Lovens § 13-5 tredje ledd gjelder styrets 
oppgaver. Styret skal føre tilsyn med trygde
kontorets virksomhet og for øvrig utføre de 
oppgaver som er særskilt lagt til styret. Depar
tementet er gitt fullmakt i § 13-5 tredje ledd 
siste punktum til å gi regler om styrets virk-
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somhet og organisasjon m.v. Slike forskrifter 
er gitt den 30.desember 1970. Opprinnelig 
gjaldt disse forskriftene generelt for trygde
kontorstyrene. 

Etter forskriftenes § 1. andre ledd nevnes de 
~aker som skal behandles av styret: 

1) Forslag til budsjett for trygdekontoret. 
2) Trygdekontorets regnskaper. 
3) Viktigere spørsmål vedrørende trygde

kontorets lokaler og utstyr. 
4) Viktigere personalsaker. 
5) Fastsetting av arbeidstid og ek:;;pedisjons

tid. 
6) Fastsetting av organisasjonsplan. 
7) Oppnevning av stedfortreder for trygde

sjefen. 
8) Opprettelse/nedleggelse av avdelingskon

torer. 
9) Revisjonsrapporter og revisjonsantegnel

ser. 
10) Retningslinjer og planer for informasjons

virksomheten. 
11) Saker som er begjært innbragt for styret. 
12) Andre saker av vesentlig eller prinsipiell 

betydning. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått å samle alle bestem

melsene om trygdekontorene i en paragraf. I 
denne paragrafen har vi foreslått å lovfeste 
enkelte hovedprinsipper. Det er forutsatt at 
Sosialdepartementet fastsetter nærmere for
skrifter om trygdekontorenes organisasjon og 
virksomhet. 

Av utkastets første ledd går det fram at det 
som hovedregel skal være ett trygdekontor i 
hver kommune. 

Etter utkastets andre ledd kan imidlertid 
departementet bestemme at det skal være fel
les trygdekontor for to eller flere kommuner. 

Utkastets tredje ledd handler om det sær
skilte trygdekontoret som i dag heter Folke
trygdkontoret for utenlandssaker. Det er pre
sisert at det skal være et eget trygdekontor for 
behandling av saker som gjelder medlemmer 
bosatt i utlandet, samt sjømenn som arbeider 
på norske skip i utenriksfart. Utvalget har 
ikke funnet det hensiktsmessig å lovfeste noe 
navn på dette trygdekontoret. 

Utkastets § 19~5 Arbeidsmarkedsetatens or
ganer 

Vedtak om dagpenger under arbeidsløshet 
etter kapittel 6 gjøres av arbeidsmarkedseta
tens organer. Se lov 27. juni 1947 nr. 9 om til
tak til åfremme sysselsetting§§ 1, 2, 3 og 6. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende folketrygd

lovs § 4-8. 

Ifølge denne bestemmelsen skal søknad om 
ytelser etter kapittel 4 som hovedregel be
handles etter sysselsettingsloven av 27. juni 
1947. 

Sysselsettingsloven har bestemmelser om 
arbeidsmarkedsetatens organer, deres organi
sasjon og arbeidsoppgaver i kapitlene I og II. 
Kapittel III har særlige administrative be
stemmelser for sjøfolk. 

Det går fram av sysselsettingsloven .§ 1 
andre ledd at det er Arbeidsdirektoratet som 
skal behandle saker om stønad i henhold til 
folketrygdloven kapittel 4. For øvrig omhand
ler sysselsettingsloven § 1 de sysselsettingspo
litiske oppgavene som er pålagt Arbeidsdirek
toratet. 

Sysselsettingsloven § 2 har bestemmelser 
om Arbeidsdirektoratets organisasjon. Direk
toratet ledes av et styre som består av syv 
medlemmer. Arbeidsdirektøren er den dag
lige lederen. 

Sysselsettingsloven § 3 gjelder den regio
nale administrasjon. I hvert fylke skal det 
være et fylkeskommunalt nærings- og syssel
settingsstyre. Medlemmene oppnevnes av fyl
kestinget for 4 år om gangen. 

I hvert fylke skal det dessuten være et fyl
kesarbeidskontor, som innen fylket skal ha 
de oppgaver som følger av lovens § 1. Fylkes
arbeidskontoret er sekretariat for nærings- og 
sysselsettingsstyret i saker styret behandler 
etter lovens § 1. 

Sysselsettingsloven § 6 handler om den lo
kale administrasjonen. Det kan opprettes ar
beidskontorer for distrikter som ofte omfatter 
flere kommuner. 

Etter folketrygdloven § 4-8 skal søknad om 
dagpenger til fiskere og fangstmenn behand
les av de organer Kongen bestemmer. I 1980 
ble det opprettet en spesiell ordning med ar
beidsløshetstrygd for fiskere og fangstmenn. 
Denne ordningen administreres av Garanti
kassen for fiskere etter forskrifter fastsatt av 
Fiskeridepartementet. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har drøftet om det i utkastet bør 

tas inn en oversikt over de ulike organer som 
administrerer dagpenger under arbeidsløshet. 
Siden det er arbeidsmarkedsetatens organer 
og ikke trygdeetaten som administrerer denne 
ytelsen, kunne det være ønskelig med en slik 
bestemmelse ut fra informasjonshensyn. 

Lovteksten vil etter utvalgets mening bli 
uforholdsmessig omfattende dersom det 
skulle tas inn uttømmende regler om admini
strasjon av dagpengesakene i utkastets kapit
tel 19. Utvalget er dessuten kommet til at det 
er lite hensiktsmessig å ha bestemmelser om 
arbeidsmarkedsetatens organer i folketrygdlo
ven. V ed endringer i sysselsettingsloven 
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måtte det i så fall gjøres tilsvarende endringer 
i folketrygdloven. Informasjonsbehovet skulle 
være tilstrekkelig ivaretatt ved at det i utkas
tet vises til sysselsettingsloven. 

Utvalget vil peke på at det bare er saker om 
dagpenger etter folketrygdloven § 4-1 bokstav 
a som etter forslaget skal beholdes i folke
trygdloven. De ulike tiltak som er nevnt i lo
vens § 4-1 bokstavene b til f er allerede fore
slått tatt ut av folketrygdloven og flyttet til 
sysselsettingsloven. Vi viser til utvalgets Del
utredning 1 i NOU 1986:11 «Folketrygdlovens 
forhold til helsetjenester og andre ordninger» 
side 37. 

Særordningen med såkalt A-trygd for fis
kere og fangstmenn som er omtalt i folke
trygdloven § 4-8 administreres som foran 
nevnt av Garantikassen for fiskere. Det gjel
der i dag egne administrasjonsbestemmelser 
for Garantikassen. Utvalget har foreslått at 
denne ordningen tas ut av folketrygden, og 
det er derfor ikke behov for å ha særlige admi
nistrasjonsbestemmelser. Vi viser til merkna
dene til utkastets kapittel 6 om dagpenger 
under arbeidsløshet, der utvalget har gitt en 
oversikt over de bestemmelser som foreslås 
tatt ut av folketrygdloven, eller flyttet til 
andre steder i loven. 

Etter utkastets § 19-5 skal vedtak om dag
penger under arbeidsløshet etter kapittel 6 
treffes av arbeidsmarkedsetatens organer. Det 
er i forslaget vist til bestemmelsene i syssel
settingsloven. 

Utkastets § 19-6 Ankenemnda for sykepen
ger i arbeidsgiverperioden 

Ankenemnda avgjør tvister om rettigheter 
og plikter i arbeidsgiverperioden (se § 4-16) 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og mel
lom arbeidsgiver og trygdekontor. 

Ankenemnda skal ha tre medlemmer som 
oppnevnes av departementet. Ledere~ av 
nemnda skal ha særlig innsikt i trygderetts
lige spørsmål. Ett medlem oppnevnes etter for
slag fra Næringslivets Hovedorganisasjon, og 
ett medlem etter forslag fra Landsorganisasjo
nen i Norge. 

Merknader 
Bestemmelser om Ankenemnda for syke

penger i arbeidsgiverperioden står i dag i fol
ketrygdloven§ 3-9. Lovendringen 15. desem
ber 1989 nr. 90 er innarbeidet. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 3-9 lyder i dag slik: 

«Tvist ~ell<?m arbeidsgiver og arbeidstaker 
eller arbeidsgiver og trygdekontor om rettig
heter og plikter etter denne lovs bestemmel
ser om arbeidsgiverperiode, kan bringes inn 
for en ankenemnd. 

Ankemenda skal ha tre medlemmer. Med
lemmene med personlige va,ramenn oppnev
nes av departementet for inntil fire år om gan
gen. 

Ett medlem skal ha særlig innsikt i trygde
rettslige spørsmål, og skal. lia vervet som for
mann for nemnda. Av de to andre medlem
mer oppnevnes det ene etter forslag fra Næ
ringslivets Hovedorganisasjon, det andre etter 
forslag fra Landsorganisasjonen i Norge. 

Nemndas vedtak kan ikke bringes inn for 
Trygderetten eller annet forvaltningsorgan. 
Domstolene kan prøve lovmessigheten av 
nemndas vedtak. 

Departementet gir forskrifter om hvilke sa
ker som skal behandles av nemnda om saks
behandlingen og bestemmelser sor:i ellers er 
nødvendige for nemndas virksomhet.» 

Etter folketrygdloven § 3-9 kan tvist mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidsgiver 
og trygdekontor om rettigheter og plikter etter 
folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgi
verperioden bringes inn for en egen nemnd 
(Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiver
perioden). Med hjemmel i nevnte paragraf har 
Sosialdepartementet den 14. juni 1978 fastsatt 
forskrifter om behandling av tvister i arbeids
giverperioden. 

Lovens § 3-9 ble tatt inn i folketrygdloven 
ved lov 10. juni 1977 nr. 84 i forbindelse med 
gjennomføringen av en såkalt arbeidsgiverpe
riode i kapittel 3 om sykepenger. Bestemmel
sene om sykepenger· i arbeidsgiverperioden 
går i korthet ut på at det som hovedregel er 
arbeidsgiveren som skal yte sykepenger til en 
arbeidstaker i et visst tidsrom. Disse bestem
melsene er å finne i folketrygdloven §§ 3-5 til 
3-9. Vi viser for øvrig til merknadene til utkas
tets kapittel 4 om sykepenger. 

Departementet mente det ville være hen
siktsmessig å etablere en særskilt ankenemnd 
som kunne avgjøre tvister i forbindelse med 
reglene om sykepenger i arbeidsgiverperio
den. Ankenemnda ble opprettet etter mønster 
av det danske dagpenge-utvalget. Vi viser til 
Ot.prp nr. 68 for 1976-77. Det var en forutset
ning at nemndas avgjørelser ikke skulle 
kunne bringes inn for Trygderetten, og dette 
ble lovfestet i § 3-9 fjerde ledd. Ved lov 9. 
juni 1978 nr. 54 ble det etter forslag fra Riks
trygdeverket presisert at Ankenemndas ved
tak heller ikke kan prøves av et annet forvalt- ' 
ningsorgan. Siden Rikstrygdeverket er anke
instans etter folketrygdloven kapittel 3, antok 
man at det burde gå klart fram av lovteksten 
at Ankenemndas vedtak var endelig i forhold 
til andre administrative organer. Det ble dess
uten tilføyet en bestemmelse om at domsto
lene kan prøve lovmessigheten av nemndas 
vedtak. Vi viser til Ot.prp nr. 65 for 1977-78 
side 16. 

Ankenemnda er som regel ankeinstans for 
tvister om rettigheter og plikter etter bestem -
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meisene om arbeidsgiverperioden i folke
trygdloven kapittel 3. Det er gjort unntak fra 
denne hovedregel i forskriftene om tvister i 
arbeidsgiverperioden: 
- Nemnda kan ikke avgjøre om en trygdet har 

rett til sykepenger fra trygden de første 14 
' dagene i en fraværesperiode. 
- Nemnda kan ikke behandle saker dersom 
. både arbeidsgiver og trygdekontor har av
slått å utbetale sykepenger i arbeidsgiverpe

. rioden, se forskriftenes § 8. Nemnda kan li
kevel alltid prøve gyldigheten av en egen
melding, se § 8 tredje ledd. 

- Nemnda kan ikke avgjøre - heller ikke pre
judisielt - om en skade eller sykdom kan 
godkjennes som yrkesskade, jf. folketrygd
loven § 3-6 nr. 1 andre ledd. 

- Nemnda kan ikke overprøve om en arbeids
taker lider av en langvarig eller kronisk syk
dom som medfører risiko for særlig stort 
sykefravær, jf. folketrygdloven § 3-7. 
Etter lovens § 3-9 andre ledd skal Anke

nemnda ha tre medlemmer. Disse oppnevnes 
av departementet, som også oppnevner per
sonlige varamenn for nemndas medlemmer. 
Medlemmene oppnevnes for fire år om gan
gen, se § 3-9 andre ledd andre punktum. 

Lovens § 3-9 tredje ledd setter krav til med
lemmene. Ett av medlemmene skal ha særlig 
innsikt i trygderettslige spørsmål. Dette med
lemmet skal være nemndas formann. De to 
andre medlemmene skal oppnevnes etter for
slag fra Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

Etter forskriftenes§ 6 skal Rikstrygdeverket 
fungere som sekretariat for nemnda. Sekreta
riatet forbereder sakene. 

Nemnda behandler tvister på grunnlag av 
skriftlig framstilling som partene har gitt og 
øvrige opplysninger i saken, se forskriftenes § 
12. 

Etter forskriftenes § 15 kan nemnda be
stemme at den ankende part helt eller delvis 
skal få dekket nødvendige utgifter i anledning 
ankesaken. Dette har ikke skjedd ennå. 

Hvis nemnda finner det nødvendig, kan den 
oppnevne prosessfullmektig for den ankende 
part og kan i tilfelle fastsette prosessfullmekti
gens godtgjørelse, som senere utredes av 
nemnda. Vi viser til forskriftenes § 15 andre 
ledd. Bestemmelsen har ikke vært nyttet 
ennå. 

Behandlingen for nemnda er etter forskrif
tenes § 1 7 gebyrfri. Men nemnda kan etter § 
16 bestemme at den ankende part helt eller 
delvis skal bære de utgiftene anken har med
ført dersom anken er framsatt eller opprett
holdt uten rimelig grunn. Dette har ennå ikke 
skjedd. 

Etter lovens § 3-9 fjerde ledd kan nemndas 

vedtak ikke bringes inn for Trygderetten eller 
annet forvaltningsorgan. Det er imidlertid 
presisert i andre punktum at domstolene kan 
prøve lovmessigheten av nemndas vedtak. 
Dette følger for øvrig av de ulovfestede prin
sippene om domstolskontroll. 

Etter forskriftenes§ 14 andre punktum skal 
søksmål i tilfelle reises mot den som var anke
motpart ved ankens behandling for Anke
nemnda. Men dersom ankemotparten var et 
trygdekontor, skal anken likevel rettes mot 
Rikstrygdeverket. Dette innebærer at dersom 
trygdeetaten er ankemotpart, skal anken ret
tes mot Rikstrygdeverket. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til hovedpunktene i gjeld

ende rett. Utvalget forutsetter at det gis utfyll
ende bestemmelser på området. Vi viser til 
utkastets § 19-8. 

Etter utkastets første Ledd skal Ankenemnda 
avgjøre tvister om rettigheter og plikter i ar
beidsgiverperioden. Det er presisert at det 
dreier seg om tvister enten mellom arbeidsgi
ver og arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver 
og trygdekontor. Tvister mellom arbeidsta
kere og trygdekontor følger de vanlige trygde
rettslige klage- og ankereglene. 

Utkastets andre Ledd gjelder sammensetnin- . 
gen av nemnda. Utkastet her svarer til gjeld
ende rett, men lovteksten er forkortet. 

Utvalget har ikke funnet det nødvendig å 
lovfeste prinsippet om domstolskontroll, da 
det følger av de ulovfestede forvaltningsretts
lige prinsipper. 

Utvalget mener videre at bestemmelser om 
unntak fra anke til Trygderetten bør omtales 
i utkastets kapittel 20 om saksbehandlingsreg
ler i trygdesaker. Vi viser til utkastets § 20-8 
med tilhørende merknader. 

Utkastets§ 19-7 Trygderevisjonen 
Trygderevisjonen reviderer folketrygdens 

regnskaper. 

Merknader 
Bestemmelser om revisjon står i dag i folke

trygdloven § 13-9. 

Innledning 
Grunnloven § 75 bokstav k har en særstilt 

bestemmelse om revisjon av statens regnska
per. Etter denne bestemmelsen skal Stortinget 
utnevne fem revisorer som skal gjennomse 
statens regnskaper. Det er dessuten gitt en 
særskilt lov om Statens revisjonsvesen den 8. 
februar 1918. Etter§ 1 i denne loven skal den 
statsrevisjon som er nevnt i Grunnloven revi
dere den øverste administrasjon og andre som 
er regnskapspliktige overfor staten. Men etter 
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denne lovs § 3 kan statsrevisjorien etter for
handling med vedkommende departement 
overlate til dette å sørge for revisjon i den 
utstrekning det finnes hensiktsmessig. Der
som det dreier seg om en varig ordning, må 
Stortingets samtykke innhentes. Stortinget 
kan etter dette ved lov eller plenarvedtak be
stemme at et departement skal besørge revi
sjon av visse regnskaper. Etter folketrygdlo
ven § 13-9 er slik revisjonsmyndighet tillagt 
Rikstrygdeverket, som har status som direkto
rat i forvaltningshierakiet. 

Bestemmelsen om at Rikstrygdeverket skal 
revidere regnskapene til den ytre trygdeetat 
ble tatt inn i folketrygdloven § 13-5 i 1966. 
Bestemmelsen ble flyttet til § 13-9 da syke
trygdbestemmelsene ble tatt inn i folketrygd
loven. Denne bestemmelsen er ikke nærmere 
omtalt verken i Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 eller 
Ot.prp. nr. 42 for 1969-70. En viser i sist
nevnte proposisjon bare til at bestemmelsen 
svarer til syketrygdlovens regler. Forholdet til 
Grunnloven § 75, og loven om statens revi
sjonsvesen er ikke nevnt. Vi viser til Gt.prp 
nr. 42 for 1969-70, side 88. 

Både trygdekassene og de private sykekas
sene var egne rettssubjekter, og de var ikke 
omfattet av bestemmelsene om statens revi
sjonsvesen. Det var derfor nødvendig med · 
lovhjemmel for at Rikstrygdeverket skulle 
kunne revidere kassenes regnskaper uten de
res samtykke. Men etter at disse ble statlige, 
var det ikke nødvendig med egen lovhjemmel 
på området. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 13-9 lyderi dag slik: 

«Rikstryg-deverket skal. sørge for revisjon 
ved de i §~ 13-3, 13-4 og 13-8 nevnte organer 
og institusJoner m.v. og kan fastsette instruks 
for revisjonen.» 

Sentralt ledes trygderevisjonen nå av revi
sjonskontoret i Rikstrygdeverket, og er di
rekte underlagt trygdedirektøren. Lokalt er 
trygderevisjonen inndelt i 54 distrikter. Hvert 
distrikt ledes av en trygderevisor. Trygderevi
sjonen har ansvar for revisjon av enhetene i 
den ytre trygdeetat. Det vil si alle trygdekon
torene, trygdesekretariatene og opplærings
kontorene. I tillegg har trygderevisjonen fra 
1978 hatt ansvar for revisjon av ytre arbeids
markedsetat for så vidt gjelder utbetalinger i 
medhold av folketrygdloven kapittel 4. Etter 
hvert som det opprettes hjelpemiddelsentraler 
rundt om i landet har trygderevisjonen også 
fått revisjonsansvar for disse. 

Riksrevisjonen har den konstitusjonelle re
visjonen av trygderegnskapet/trygdebudsjet
tet. Trygderevisjonen har på sin side revisjon 

av de regnskaper som blir ført ved trygdekon
torene. Det er de regnskaper som man i rela
sjon til lov om Statens revisjonsvæsen kaller 
spesialregnskaper. 

Riksrevisjonen reviderer Rikstrygdeverkets 
regnskaper. 

I praksis erstatter Trygderevisjonen i dag 
revisjon av Riksrevisjonen. Rikstrygdeverket 
opplyser at Riksrevisjonen ikke reviderer 
regnskapene til den ytre trygdeetat og heller 
ikke regnskapene til arbeidskontorene for så 
vidt gjelder regnskaper knyttet til ytelser etter 
folketrygdloven kapittel 4. Denne revisjonen 
gjøres utelukkende av trygderevisjonen .. Man 
har altså her to revisjonsorganer som skal re
videre samme regnskapsområdet, uten at det 
er etablert noe nærmere samarbeid mellom 
organene. Men Riksrevisjonen har det konsti
tusjonelle ansvar overfor Stortinget også for 
at midler fra stats- og trygdebudsjettet brukes 
og forvaltes på en forsvarlig måte av den ytre 
trygdeetat. Trygderevisjonen er en særskilt 
ordning under trygdeforvaltningen. I andre 
etater går Riksrevisjonen selv ut i de ytre eta
ter og reviderer også regnskapene der. Tryg
derevisjonens oppgaver og organisering er 
nærmere omtalt i en intern utredning fram
lagt den 31. oktober 1981. Det har vært drøftet 
om Riksrevisjonen skulle overta revisjon av 
ytre trygdeetat, men Riksrevisjonen ønsker 
ikke dette. 

Utvalget forslag 
Ordningen med egen revisjon for den ytre 

trygdeetaten er spesiell for trygdeforvaltnin
gen og er antakelig histori~k betinget. 

Utvalget har ikke funnet det hensiktsmessig 
å foreslå endringer i gjeldende revisjonsord
ninger. Vi vil imidlertid peke på at trygderevi
sjonen i realiteten er en form for intern revi
sjon, idet den er underlagt trygdedirektøren. 
Den kan derfor ikke sies å ha samme uavhen
gige stilling som Riksrevisjonen. Men Riksre
visjonen kan i kraft av sitt konstitusjonelle 
ansvar gripe inn dersom den finner at ordnin
gen med trygderevisjonen ikke er forsvarlig 
og hensiktsmessig. 

Trygderevisjonen er under omlegging. Ut
valget har derfor ikke villet foreslå endringer , 
i gjeldende rett. 

Etter utkastet skal Trygderevisjonen revi
dere folketrygdens regnskaper. Det vil si regn
skapene til fylkestrygdekontorene og arbeids
kontorene. Forslaget er i samsvar med gjeld
ende ordning. Rikstrygdeverket driver ikke 
lenger institusjoner, og det er derfor ikke nød
vendig å omtale slike. Da Trygderevisjonen 
har en sentral rolle i folketrygden, har utval
get uttrykkelig nevnt begrepet Trygderevisjo
nen i lovteksten. 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

635 

Utvalget antar at det vil være behov for å 
fastsette nærmere forskrifter om Trygderevi
sjonens virksomhet. Slike forskrifter kan fast
settes med hjemmel i den generelle forskrifts
bestemmelsen i utkastets § 19-8. Utvalget 
mener det er mest korrekt at Trygderevisjo
nen står direkte under Sosialdepartementet. 
Det vil være i samsvar med bestemmelsen i § 
3 i loven om statens revisjonsvesen. Rikstryg
deverket kan likevel fortsatt administrere 
Trygderevisjonen. 

utkastets § 19-8 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter om foiketryg

dens organer. 

Merknader 
Bestemmelsen erny. Den gir departementet 

hjemmel til å gi forskrifter. Forskrifter er dele
gert lovgivning som må ha hjemmel i lov, 
mens instrukser er retningslinjer som kan gis 
av overordnet forvaltningsorgan i kraft av in
struksjonsmyndigheten, uten hjemmel i lov. 

Gjeidende rett 
I den gjeldende lov finnes det diverse full

maktsbestemmelser til å gi nærmere bestem
melser om trygdens administrative organer, 
se folketrygdloven §§ 13-2 til 13-14. Fullmak
tene er dels tillagt Kongen, dels departemen
tet og dels Rikstrygdeverket. Etter Grunnlo
ven § 3 er Kongen tillagt myndighet til å orga
nisere statsforvaltningen. Men i praksis blir 
denne instruksjonsmyndigheten ofte delegert 
til det aktuelle fagdepartementet. 

Utvaigets forsiag 
Som nevntinnledningsvis har ikke utvalget 

funnet det hensiktsmessig å ha omfattende 
lovbestemmelser om folketrygdens admini
strative organer og deres oppgaver. De enkelte 
organer kan organisere sin virksomhet uten 
hjemmel i lov eller forskrift. Etter grunnlo
vens§ 3 kan Kongen gi nærmere bestemmel
ser. Utvalget har likevel funnet det praktisk å 
ha en generell fullmakt i utkastet her. Full
makten kan benyttes når det for eksempel ut 
fra informasjonshensyn er ønskelig å gi for
skrifter på et område. 

Etter dette har utvalget foreslått at det skal 
være departementet som skal ha fullmakt til 
å gi forskrifter. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
1) Foiketrygdioven § 13-1 andre iedd 

Bestemmelsen lyder: 

«Fylkesnemndene og trygdesekretariatene 
utfører regionale administrative oppgaver som 
nevnt i § 13-3.» 

Bestemmelsen går ut på at fylkesnemndene 
og trygdesekretariatene skal utføre admini
strative oppgaver som nevnt i § 13-3. I utkas
tet har utvalget foreslått at fylkesnemndene 
og trygdesekretariatene skal erstattes av fyl
kestrygdekontorer. 

2) Foiketrygdioven § 13-2 nr. 2 
Bestemmelsen lyder: 

«Foruten de oppgaver som ved lov, forskrif
ter og regler særskilt er tillagt Rikstrygdever
ket, skal det føre tilsyn og kontroll med de i 
§§ 13-3 og 13-4 nevnte organer og fastsette 
nærmere forskrifter og regler om disse orga
ners oppgaver etter denne lov.» 

Etter denne bestemmelse skal Rikstrygde
verket føre tilsyn og kontroll med fylkes
nemndene, trygdesekretariatene og · trygde
kontorene. Det følger av alminnelige forvalt
ningsrettslige prinsipper at overordnet organ 
skal føre tilsyn med underordnede organer. 
Dessuten kan departementet fastsette forskrif
ter om Rikstrygdeverkets oppgaver med 
hjemmel i fullmaktsbestemmelsen i utkastets 
§ 19-8. 

3) Folketrygdloven § 13-3 nr. 3 
Bestemmelsen lyder: 

«Trygdesekretariatet tilrettelegger de saker 
som etter denne lov skal forelegges nemnda. 
Sekretariatet kan tillegges andre oppgaver for 
Rikstrygdeverket og trygdekontorene. 

Rikstrygdeverket gir nærmere regler om 
sekretariatets virksomhet og oppgaver.» 

Trygdesekretariatene skal i henhold til 
denne bestemmelsen tilrettelegge de saker 
som skal forelegges fylkesnemndene. Videre 
har trygdesekretariatene andre oppgaver for 
Rikstrygdeverket og trygdekontorene. I para
grafens andre ledd er Rikstrygdeverket gitt 
fullmakt til å gi forskrifter om sekretariatenes 
virksomhet. Utvalget foreslår at disse bestem
melsene blir opphevet, se punkt 1 ovenfor. 

4) Folketrygdloven § 13-4 nr. 4 
Bestemmelsen lyder: 

«Departementet kan bestemme at nemn
dene og trygdesekretariatene som nevnt i § 
13-1 annet ledd og i denne paragraf nr. 1 skal 
erstattes med nye fylkesvise organer som skal 
utføre administrative og trygdefaglige oppga
ver på regionalt plan. Vedtak som fattes av 
de nye organene, skal være omfattet av de 
samme formelle og prosesulle regler som be
stemt for vedtak fattet av nemndene og sekre
tariatene.» 

Vi viser til utkastets § 19-3 der vi har fore
slått en bestemmelse om fylkestrygdekonto
rene. 
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5) Folketrygdloven § 13-6 
Bestemmelsen lyder: 

«Trygdesjefen er trygdekontorets daglige 
leder og avgjør saker på vegne av trygdekon
toret.» 

Bestemmelsen gjelder trygdesjefenes opp
gaver. Disse oppgavene er det ikke nødven
dige å lovfeste. 

6) Folketrygdloven § 13-7 
Bestemmelsen lyder: 

«Kongen gir regler om tilsetting av rådgiv
ende leger og tannleger ved trygdekonto
rene.» 

Bestemmelsen gjelder tilsetting av rådgiv
ende leger og tannleger ved trygdekontorene. 
Det er unødvendig å lovfeste hvem som skal 
ansettes i trygdeforvaltningen. 

7) Folketrygdloven § 13-8 nr. 1 
Bestemmelsen lyder: 

«Rikstrygdeverket kan med departementets 
samtykke drive rekonvalesenthjem, kurste
der, fysikalske institutter, syketransport o.l. 
for å gi ytelser etter denne lov.» 

Etter denne bestemmelsen kan Rikstryg
trygdeverket med departementets samtykke 
d.rive rekonvalesenthjem, kursteder, fysi
kalske institutter, syketransport. og lignende 
for å gi ytelser etter denne lov. Bestemmelsen 
ble tatt inn i folketrygdloven ved lov 19. juni 
1970 n:r. 67 i forbindelse med at syketrygden 
ble tatt .inn i folketrygdloven. I forarbeidene 
ble det pekt på at det var nødvendig med en 
uttrykkelig lovbestemmelse om trygdens ad
gang til å drive virksomhet i behandlingsøye
med, etter at trygdekassene ikke lenger var 
egne rettssubjekter. Vi viser til Ot.prp. nr. 42 
for 1969-70 side 88. . 

Trygdekassene drev tidligere enkelte rekon
valesenthjem og kursteder. Det var ingen sær
skilt hjemmel i syketrygdloven om dette. Ut
valget vil peke på at det ikke er nødvendig 
med lovhjemmel for at staten skal drive slik 
virksomhet. Det er intet i veien for at Riks
trygdeverket kan stå for den daglige driften 
av slik virksomhet som ovenfor nevnt. Men 
det er ikke naturlig at Rikstrygdeverket ,eil:!r 
virksomhetene. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til lovens § 13-8 nr. 2 nedenfor. 

Utvalget har imidlertid fått opplyst fra Riks
trygdeverket at det ikke lenger driver rekon
valesenthjem og kursteder. 

Utvalget foreslår etter dette at lovens § 13-8 
nr. 1 oppheves, da bestemmelsen er unødven
dig. 

8) Folketrygdloven § 13-8 nr. 2 
Bestemmelsen lyder: 

«Rikstrygdeverket kan med Stortingets 
samtykke for trygden erverve fast eiendom 
som skal nyttes til lokaler for institusjoner 
som nevnt i nr. 1 eller som administrasjonslo
kaler for trygdens organer. 

Med departementets samtykke kan Riks
trygdeverket gjøre innskudd mot pant i fast 
eiendom til samme formål.» 

Etter denne bestemmelsen kan Rikstrygde
verket med Stortingets samtykke kjøpe fast 
eiendom som sk.al nyttes til lokaler for rekon
valesenthjem,. kursteder m.v. som nevnt i § 
13-8 nr. 1, eller som administrasjonslokaler for 
trygdens organer. Videre kan Rikstrygdever
ket med departementets samtykke gjøre inn
skott mot pant i fast eiendom til samme for
mål. Paragrafen har dessuten hjemmel for 
Rikstrygdeverket til å bestemme at drift av 
virksomhet som nevnt og forvaltning av eien
dommer m.v. helt eller delvis skal legges til 
lokalt organ. 

Denne bestemmelsen kom inn i folketrygd
loven da syketrygden ble tatt inn i 1970. Vi 
viser til punkt 7 ovenfor. Det går fram av Ot. 
prp. nr. 42 for 1969-70 side 88, at trygdekas
sene tidligere eide fast eiendom eller hadde 
innskott mot pant i fast eiendom der de hadde 
sine kontorer eller egne fysikalske institutter. 
Departementet forutsatte at dette skulle for
sette. Det ble pekt på at meningen var at Riks
trygdeverket skulle stå som formell ansvars
havende når trygden hadde kjøpt fast eien
dom. Det ble understreket at slike kjøp måtte 
skje med Stortingets samtykke. Utvalget vil 
peke på at når Stortinget må samtykke i at 
fast eiendom kjøpes, må det være staten som 
står for kjøpet og ikke Rikstrygdeverket. Det 
ble imidlertid ikke sagt noe om salg av fast 
eiendom i den nevnte proposisjon. 

I praksis har Rikstrygdeverket både solgt 
og kjøpt fast eiendom. Når det gjelder kjøp 
av statseiendom, må Stortinget av budsjett
messige grunner alltid gi samtykke. 

Det er Statens bygge- og eiendomsdirekto
rat som forvalter statens eiendommer. Dette 
direktoratet hører under Forbruker- og admi
mistrasjonsdepartementet. Det opplyses fra · 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat at dette 
direktoratet ikke tar seg av forvaltningen av 
de trygdegårder som Rikstrygdeverket «eier,,. 
Men Rikstrygdeverket må forelegge alle saker 
som dreier seg om leie av lokaler for Statens 
bygge- og eiendomsdirektorat. Direktoratet er 
også ofte trukket inn i bildet når Rikstrygde
verket ønsker å leie ut lokaler i egne trygde
gårder. Dette skyldes at det ofte er aktuelt å 
leie ut til andre statsorganer. 
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Statens bygge- og eiendomsdirektorat opp
lyser at Rikstrygdeverket er det eneste organ 
i forvaltningen som står som eier og forvalter 
av fast eiendom. Arbeidsdirektoratet står for 
eksempel ikke som eier av arbeidskontorene 
og Skattedirektoratet står ikke som eier av lig
:iiingskontorene. 

Det vanlige ved tinglysning av statseiendom 
er at staten står oppført som hjemmelshaver 

' ved et direktorat eller departement. Statens 
bygge- og eiendomsdirektorat har alltid for
valtningen av eiendommene. 

Etter dette er utvalget kommet til at folke
trygdloven § 13-8 nr. 2 bør oppheves. Dette 
innebærer at det i framtiden bør være staten 
som skal stå som eier av trygdegårdene. 

9) FoLketrygdLoven § 13-10 
Bestemmelsen lyder: 

«Etter forskrifter som fastsettes av departe
mentet, kan Rikstrygdeverket inngå pris- og 
leveringsavtaler for tekniske og anare hjelpe
midler som er nevnt i lovens kapittel 2 og 5, 
herunder førerhunder for synshemmede.» 

Denne paragrafen handler om Rikstrygde
verkets adgang til å inngå pris- og leverings
avtaler for tekniske - og andre hjelpemidler 
etter lovens kapittel 2 og 5. Bestemmelsen ble 
tatt inn i loven ved lov 14. desember 1984 nr. 
79 sammen med en tilføyelse i siste ledd i §§ 
5-3 og 5-8 om attføring. Disse tilføyelsene gikk 
ut på at stønad til førerhund bare skal kunne 
ytes for anskaffelse av førerhund levert fra en 
skole som trygden har inngått leveringsavtale 
med. Det ble i forarbeidene til denne lovend
ringen forutsatt at forskriftene om stønad til 
anskaffelse av ortopediske hjelpemidler etter 
§ 2-5 nr. 3 bokstav d skulle få en tilsvarende 
bestemmelse. 

Hensikten med disse lovendringene var å 
begrense stønadsplikten til anskaffelse av 
hunder og tekniske hjelpemidler som kjøpes 
fra visse forhandlere. Vi viser til Ot.prp. nr. 7 
for 1984-85, punkt 2.2. Det er imidlertid unød
vendig med hjemmel i loven for at Rikstryg
deverket skal inngå avtaler som nevnt for å 
oppnå denne hensikten. Rikstrygdeverket kan 
inngå avtaler om kjøp av tekniske hjelpemid
ler uten lovhjemmel, på linje med avtaler om 
kjøp av kontorutstyr m.v. Bestemmelsen i fol
ketrygdloven § 13-10 er derfor unødvendig. 

10) FoLketrygdLoven § 13-11 
Bestemmelsen }yder: 

«l. Rikstrygdeverket kan med samtykke av 
departementet inngå overenskomster med 
hovedorganisasjoner for arbeidstakere og for 
arbeidsgivere om sammen med trygdekonto
rene å administrere stønadsordninger og_ pen-

sjonsordninger som er opprettet av vedkom
mende organisasjoner og kan påta seg admini
strative oppgaver for andre offentlige institu
sjoner. 

Det vederlag som Rikstrygdeverket og orga
nisasjonene avtaler for administrasjonsarbei
det, må godkjennes av departementet. 

Rikstrygdeverket kan med departementets 
samtykke si opp en overenskomst med seks 
måneders varsel når det gjelder en stønads
ordning og med to års varsel når det gjelder 
en pensjonsordning. 

2. Trygdekontor kan med samtykke av Riks
trygdeverket overta administrasjon og utbeta
ling av kontantytelser som kommunestyret 
har vedtatt å gi i tillegg til ytelser etter denne 
lov.» 

Etter denne paragrafen kan Rikstrygdever
ket med samtykke av departementet, inngå 
avtaler om at trygdens organer skal admini
strere pensjonsordninger som er opprettet for 
arbeidstakere eller arbeidsgivere. Det følger 
imidlertid av alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper at Kongen kan bestemme hvilke 
oppgaver statsadministrasjonen kan påta seg. 
Kongen kan derfor gi departementet fullmakt 

· til å inngå avtaler som nevnt uten særskilt 
lovhjemmel. Departementet kan delegere 
denne myndigheten videre til Rikstrygdever
ket. 

11) FoLketrygdLoven § 13-12 
Bestemmelsen lyder: 

«Den som er knyttet til trygdens organer 
uten å være offentlig tjenestemann, skal i 
strafferettslig henseende være likestillet med 
offentlig tjenestemann.» 

Den som er knyttet til trygdens organer 
uten å være offentlig tjenestemann, skal etter 
denne paragrafen være likestilt med offentlig 
tjenestemann i strafferettslig henseende. · De 
aktuelle straffebestemmelsene står i straffelo
ven kapittel 11 for så vidt gjelder forbrytelser 
og i kapittel 33 når det gjelder forseelser. 

Bestemmelsen kom inn i folketrygdloven 
da syketrygden ble tatt inn i 1970. Den omta
les ikke nærmere i forarbeidene. Det sies bare 
at den erstatter syketrygdloven § 104. Vi viser 
til Ot.prp. nr. 42 for 1970-71, side 88. Syke
trygdloven § 104 hadde følgende ordlyd: 

«Kassens 'styremedlemmer, forretningsfø
rer, øvrige tjenestemenn og revisorer, samt 
medlemmer av kassenemndene skal i straffe
rettslig henseende være likestilt med offentlig 
tjenestemenn.» 

Bestemmelsen svarte til § 49 i den eldre 
syketrygdloven av 1930. De ansatte ved tryg
dekassene var i utgangspunktet ikke offent
lige tjenestemenn, da kassene var private og 
egne rettssubjekter. Men ved kongelig resolu-
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sjon av 4. november 1937 ble det bestemt at 
trygdekassenes faste tjenestemenn i hoved
stilling skulle regnes som statstjenestemenn. 
Ved kongelig resolusjon den 10. mars 1950 ble 
det videre bestemt at også revisorene i hoved
stilling ved trygdekassene skulle regnes som 
statstjenestemenn. Bestemmelsen i syke
trygdloven§ 104 hadde etter dette tidspunktet 
bare betydning for de som var tilknyttet tryg
dekassene uten å være statstjenestemenn. 
Dette gjaldt ansatte i bistilling, f.eks. rådgiv
ende leger og tannleger, styremedlemmene i 
kassene samt medlemmer i de såkalte kasse
nemnder. 

Etter at syketrygden ble tatt inn i folke
trygdloven i 1970 ble trygdekassene omgjort 
til statlige trygdekontorer. De som er knyttet 
til trygdekontorene vil derfor i utgangspunk
tet være statstjenestemenn etter lov 1983 om 
statens tjenestemenn m.m" Dette gjelder alle 
ansatte ved trygdekontorene inkludert rådgiv
ende leger og tannleger. Etter § 13-7 er disse 
ansatt ved trygdekontorene. 

Personer som er knyttet til trygdens organer 
uten å være statstjenestemenn vil etter dette 
være medlemmer av styrene i henholdsvis 
Rikstrygdeverket og Folketrygdkontoret for 
utenlandssaker, samt personer som avgir utta
lelse til trygdens organer som sakkyndige, 
uten å være ansatt som rådgivende lege eller 
tannlege. Leger som avgir legeerklæringer 
som sakkyndige, utgjør den største gruppen 

· av dem som er knyttet til trygden, uten å 
være tjenestemenn. 

Når det gjelder brudd på taushetsplikten, 
vil også personer som er knyttet til trygden 
uten å være tjenestemenn omfattes av be
stemmelsene i straffeloven § 121 første ledd, 
som lyder: 

«Den som forsettlig eller grovt uaktsomt 
krenker taushetsplikt som i henhold til lovbe
stemmelser eller gyldig instruks følger av 
hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kom
munalt organ, straffes med bøter eller med 
fengsel inntil 6 måneder.» 

Denne straffebestemmelse er ikke begren
set til tjenestemenn. 

Sakkyndige vil ofte være behandlingsperso
nell som er underlagt særlovene vedrørende 

behandlere. Disse har egne straffebestemmel
ser for brudd på taushetsplikten. 

Bestemmelsen i § 13-12 skulle etter dette 
være overflødig. 

12) Folketrygdloven § 13-13 
Bestemmelsen lyder: 

«Medlem av Rikstrygdeverkets styre og fyl
kesnemnda, sakkyndig rådgiver og tjeneste
mann i trygdeetaten er ugild til å treffe avgjø
relser etter denne lov og forskrifter og regler 
gitt med hjemmel i loven eller til å tilrette
legge grunnlaget for slike avgjørelser, 
a. når han selv er part i saken, 
b. når han er i slekt eller svogerskap i opp

eller nedstigende linje eller i sidelinje så 
nær som søskenbarn, med person som av
gjørelsen gjelder, 

c. når han er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar eller foster
mor eller fosterbarn til person som avgjø
relsen gjelder, 

d. når han er verge for person som avgjørel
sen gjelder eller har vært verge for slik 
person etter at saken ble reist, 

e. når han styrer eller er medlem av styret for 
et selskap som er part i saken og ikke helt 
ut eies av staten eller for en forening, spare
bank eller stiftelse som er part i saken. 

Likeledes er han ugild når andre særegne 
omstendigheter foreligger som er egnet til å 
svekke tillitten til hans upartiskhet. Særlig 
gjelder dette når det er reist innvendinger mot 
hans habilitet. · 

Er den overordnede tjenestemann ugild, 
kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
en direkte underordnet tjenestemann i samme 
forvaltningsorgang. Rikstrygdeverket kan gi 
regler om at en underordnet tjenestemann 
skal kunne treffe avgjørelser i bestemte grup
per av saker, selv om en direkte overordnet 
tjenestemann er ugild. 

En tjenestemann avgjør selv om han er 
ugild. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjeneste
mannen ellers selv finner grunn til det, skal 
han legge spørsmålet fram for sin nærmeste 
overordnede til avgjørelse. I kollegiale organ 
treffes avgjørelsen av organet selv, men ved
kommende medlem deltar ikke ved avgjørel
sen. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann 
eller annen stedfortreder innkalles, såfremt 
dette kan skje uten vesentlig tidsspille eller 
kostnad.» 

Bestemmelsen gjelder ugildhet og svarer 
stort sett til forvaltningsloven §§ 6 flg. Vi vi
ser til nærmere omtale i merknadene til utkas
tets § 20-2. 
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KAPITTEL 20 

Saksbehandling i trygdesaker 

OVERSIKT 
Bestemmelsene om saksbehandling i folke

trygdloven står i dag hovedsakelig i kapittel 
14, men det finnes også bestemmelser om 
saksbehandling i kapittel 13 om administra
sjon, i kapittel 15 om utbetaling m.v. og i ka
pittel 18 om forskjellige bestemmelser. Be
stemmelsene i de nevnte kapitlene som natur
lig kan regnes som saksbehandlingsregler, fo
reslås samlet i utkastets kapittel 20. Det finnes 
også enkelte bestemmelser om saksbehand
ling i stønadskapitlene, for eksempel i folke
trygdloven § 4-8 om ytelser under arbeidsløs
het og i lovens § 3-9 om Ankenemnda for sy
kepenger i arbeidsgiverperioden. Disse er fo
reslått tatt inn i utkastet her. 

Lovens kapittel 14 om saksbehandling har 
også endel bestemmelser om administrasjon. 
Det gjelder bestemmelser om trygdeorgane
nes kompetanse, som står i lovens §§ 14-4 til 
14-6. Disse bestemmelsene er foreslått tatt inn 
i utkastets kapittel 19 om administrasjon. 

De fleste av folketrygdlovens bestemmelser 
om saksbehandling svarer i stor grad til be
stemmelsene i lov 10. februar 1967 om be
handlingsmåten i forvaltningssaker (forvalt
ningsloven). 

Utvalget foreslår at den nye folketrygdloven 
ikke skal inneholde slike bestemmelser om 
saksbehandling som er omhandlet i forvalt
ningsloven. Dette gjelder bestemmelsene i 
folketrygdloven§§ 13-13 om habilitet, 14-1 om 
veiledningsplikt, 14-7 nr. 1 om underretnings
plikt, 14-7 nr. 2 om begrunnelse, og 14-10 om 
partsoffentlighet. Disse bestemmelsene er 
nærmere omtalt i merknadene til utkastets § 
20-2 om forholdet til forvaltningsloven. , 

De bestemmelsene om saksbehandling som 
er tatt inn _i utkastet her, er derfor begrenset 
til de særbestemmelser som skal supplere for
valtningsloven. 

Utvalget har disponert utkastet slik at vi 
etter innledningsbestemmelsen (§ 20-1) har 
foreslått en paragraf om forholdet til forvalt
ningsloven (§ 20-2). Utkastets § 20-3 handler 
om framsetting av krav, § 20-4 har særlige 
bestemmelser om taushetsplikt, § 20-5 gjelder 
innhenting av opplysninger og uttalelser, § 
20-6 gjelder endrede forhold, §§ 20-7 og 20-8 
inneholder særskilte bestemmelser om klage, 

i § 20-9 er det en bestemmelse om Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den, i § 20-10 er det vist til de særlige bestem
melsene om saksbehandling i sysselsettingslo
ven som gjelder for dagpenger under arbeids
løshet, i § 20-11 er forholdet til ligningsetaten 
omtalt, og i § 20-12 er det tatt med en gene
rell fullmakt til å gi forskrifter. 

Bakerst i merknadene til dette kapitlet har 
utvalget omtalt de bestemmelsene i den gjeld
ende lovs kapittel 14 som foreslås opphevet 
eller flyttet til andre kapitler i lovutkastet. 

utkastets§ 20-1 Innledning 
Dette kapitlet innehoider bestemmeiser om 

behandHng av saker etter denne ioven. 
Bestemmeiser om 

- forhoidet tii forvaitningsioven står i § 20-2 
- hvor kravet skai settes fram står i § 20-3 
- taushetspHkt står i § 20-4 
- innhenting av oppiysninger og uttaieiser 

står i§ 20-5 
- endrede forhoid står i § 20-6 
- kiage står i §§ 20-7 og 20-8 
- Ankenemndafor sykepenger. i arbeidsgiver-

perioden står i § 20-9 
- dagpenger under arbeidsiøshet står i§ 20-10 
- saksbehandHng i avgiftss°"ker m.m. står i 

§ 20-11 
- forskrifter står i § 20-12. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny, og angir kort hva ka

pitlet handler om. Utvalget har funnet det 
hensiktsmessig å ha samme oppbygging for 
de administrative kapitlene, som for stønads
kapitlene. Det innebærer at den første para
grafen i kapitlet er en innledningsbestem
melse. Formålet med saksbehandlingsreglene 
er å fremme rettssikkerheten. Det er neppe 
grunn til å angi dette i utkastets § 20-1. De 
viktigste bestemmelsene om saksbehandling 
vil man finne i forvaltningsloven. Utvalget har 
derfor bare presisert i utkastets første ledd at 
kapitlet har bestemmelser om saksbehandlin
gen. 

I utkastets andre ledd er det gitt en oversikt 
over hvor i kapitlet de ulike bestemmelsene 
er å finne. 
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Utkastets § 20-2 Forholdet til forvaltnings
loven 

Forvaltningsloven gjelder med de særlige 
bestemmelser som er gitt i dette kapitlet. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 

Innledning 
Utkastets§ 20-2 presiserer at forvaltningslo

vens · alminnelige bestemmelser skal gjelde 
ved behandlingen av saker etter folketrygdlo
ven, med mindre det er fastsatt særlige be
stemmelser i dette kapitlet. 

Forvaltningsloven har generelle bestem
melser om saksbehandling som kommer til 
anvendelse med mindre det er gitt særskilte 
bestemmelser i en spesiallov. Folketrygdlo
ven er en slik spesiallov. Denne inneholder i 
dag flere sentrale saksbehandlingsregler. 
Disse bestemmelsene svarer imidlertid stort 
sett til bestemmelsene i forvaltningsloven. 
Når det gjelder følgende bestemmelser i folke
trygdloven, har forvaltningsloven tilsvarende 
bestemmelser: 
- § 13-13 om ugildhet 
- § 14-1 første ledd om veiledningsplikt 
- § 14-1 andre ledd om utrednings- og infor-

masjonsplikt 
- § 14-6 om omgjøring 
- § 14-7 nr. 1 om saksbehandlingstid og un-

derretning om vedtak 
- § 14-7 nr. 2 om begrunnelse av vedtak 
- § 14-7 nr. 3 om anke 
- § 14-10 om partsoffentlighet 
- § 18-4 om taushetsplikt 

De ovennevnte bestemmelsene er nærmere 
omtalt senere i merknaden her sammen med 
en omtale av de tilsvarende bestemmelsene i 
forvaltningsloven. 

En rekke av forvaltningslovens bestemmel
ser har ikke tilsvarende bestemmelser i folke
trygdloven. I disse tilfellene kommer således 
forvaltningslovens bestemmelser til anven
delse. Det gjelder for eksempel bestemmel
sene om bruk av fullmektig i forvaltningslo
ven§ 12, bestemmelsene om forhåndsvarsel i 
forvaltningsloven § 16, og til en viss grad be
stemmelsene om klage og omgjøring i forvalt
ningsloven §§ 28 til 35. 

I)et kan stilles spørsmål om det er hensikts
messig at folketrygdloven inneholder bestem
melser om saksbehandling som svarer til for
valtningslovens bestemmelser. 

For de ansatte i trygdeetaten kan det være 
en fordel at bestemmelsene finnes i folke
trygdloven. Utvalget antar at dette er et argu
ment som er generelt for alle etater som har 
sin egen lovgivning. Folketrygdloven må som 
ovenfor nevnt likevel suppleres med en del 
bestemmelser som utelukkende står i forvalt-

. ningsloven. Trygdeetatens ansatte må derfor 
også forholde seg til forvaltningsloven. Utval
get har ikke funnet tungtveiende argumenter 
som taler. for at folketrygdloven skal inne
holde bestemmelser som svarer til forvalt
ningslovens bestemmelser. Derimot er det 
flere hensyn som taler mot en slik ordning. 

For det første strider denne ordningen mot 
intensjonene med forvaltningsloven om å ha 
generelle bestemmelser om saksbehandlingen 
i forvaltningen. Dersom man skulle ta inn de 
alminnelige · forvaltningsrettslige regler i de 
enkelte særlover, ville det svekke hensikten 
ved forvaltningsloven. I forslaget til ny sosial
lov er det således foreslått at forvaltningslo
vens bestemmelser skal ligge i bunnen. Det 
er bare foreslått saksbehandlingsregler i de 
tilfellene det er ønskelig å fravike forvalt
ningslovens bestemmelser. Vi viser til NOU 
1985:18 side 355. 

Tekstmengden i det samlede lovverket vil 
bli svært omfattende dersom folketrygdloven 
skal inneholde bestemmelser som svarer til 
forvaltningslovens generelle bestemmelser. 
Dersom dette systemet skulle følges i all sær
lovgivningen, ville tekstmengden i lovverket 
øke enda mer. 

Hensynet til personer utenfor trygdeetaten 
taler mot å ha bestemmelser om saksbehand
ling i folketrygdloven som svarer til forvalt
ningsloven. Bestemmelsene blir derved vans
keligere tilgjengelig. Vi tenker på de som vil 
kreve ytelser etter folketrygdloven og de som 
opptrer på deres vegne. Advokater og sosialar
beidere og andre som opptrer på vegne av 
søkere vil som oftest ha bedre kunnskap ,om 
bestemmelsene i forvaltningsloven enn folke
trygdlovens saksbehandlingsregler. 

Det blir dessuten vanskeligere å informere 
om saksbehandlingsreglene som gjelder i den 
offentlige forvaltning når folketrygdloven har 
mange særbestemmelser. Trygdeforvaltnin
gen må da legge opp til egen informasjon på 
trygderettens område, og kan ikke så lett sam
arbeide med andre etater. 

Lovteknisk er det svært komplisert at en 
har tre sett med lovbestemmelser som gjelder 
på trygderettens område, nemlig bestemmel
ser i forvaltningsloven, folketrygdeloven og , 
loven om anke til Trygderetten. 

Trygdelovutvalget er etter dette kommet til 
at det er lite hensiktsmessig å ha bestemmel
ser i folketrygdloven som svarer til forvalt
ningsloven. Utvalget vil derfor bare foreslå 
bestemmelser om saksbehandling i folke
trygdloven når bestemmelsene fraviker eller 
supplerer forvaltningsloven. 

Historikk 
Forvaltningsloven ble vedtatt et halvt år 

etter folketrygdloven. Da Sosialdepartemen-
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tet utarbeidet forslag til saksbehandlingsreg
ler i folketrygdloven, ble i store trekk bestem
melsene i dagjeldende alderstrygdlov av 6. 
juli 1957 og uføretrygdlov av 22. januar 1960 
brukt som mønster. For eksempel hadde al
derstrygdloven § 16 en bestemmelse om den 
trygdedes plikt til å gi de opplysninger som 
ble ansett nødvendige for å avgjøre om det 
forelå rett til en ytelse. En tilsvarende bestem-

, meise ble tatt inn i folketrygdloven § 18-1 nr. 
1. 

Sosialdepartementet hadde imidlertid også 
Justisdepartementets forslag til forvaltnings
lov for øye da forslaget til saksbehandlings
regler ble utarbeidet. Vi viser til Ot.prp. nr. 
17 for 1965-66 side 58 til 60. Sosialdepartemen
tet foreslo at de bestemmelsene som skulle ta 
sikte på å skape best mulig rettssikkerhetsgar
antier for de trygdede stort sett ble overens
stemmende med utkastet til forvaltningslo
ven. Dette var særlig aktuelt når det gjaldt 
veiledningsplikten, tjenestemennenes habili
tet, grunngivningen av vedtak og . partenes 
adgang til å gjøre seg kjent med sakens doku
menter. 

Spørsmålet om å gi generelle bestemmelser 
om saksbehandlingen i forvaltningssaker ble 
forberedt av Forvaltningskomiteen. Denne 
komiteen ble oppnevnt i 1951 for å utrede 
spørsmålet om en mer betryggende offentlige 
forvaltning. Komiteen foreslo to lover: en lov 
om Stortingets ombudsmann og en lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker. Lov 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker ble 
sanksjonert den 10. februar 1967 og trådte 
ikraft -I. januar 1970 ved en særskilt ikrafttre
delseslov 19. juni 1969 nr. 54. Forvaltningslo
ven er senere blitt endret flere ganger, se lov 
27. mai 1977 nr. 40, lov 11. juni 1982 nr. 47, 
lov 16. mai 1986 nr. 21 og lov 6. mai 1988 nr. 
26. 

Gjeldende rett 
Det følger av forvaltningsloven § 1 at loven 

gjelder for enhver forvaltningssak med 
mindre annet er bestemt i eller i medhold av 
lov. Forvaltningsloven er altså den generelle 
loven på området, mens folketrygdloven er 
en særlov. Det innebærer at folketrygdlovens 
bestemmelser skal gjelde enten denne loven 
har bestemmelser som svarer til eller avviker 
fra tilsvarende bestemmelser i forvaltningslo
ven. 

Personkretsen er noe forskjellig angitt i fol
ketrygdloven og forvaltningsloven. I folke
trygdloven brukes uttrykket «trygdet» både 
når det gjelder stønadsbestemmelser og saks
behandlingsregler. I forvaltningsloven brukes 
uttrykket «part». Forvaltningsloven § 2 bok
stav e definerer part som «person som en av-

gjørelse retter seg mot eller som saken ellers 
direkte gjelder». 

Det ligger imidlertid ingen realitetsforskjell 
bak bruken av begrepene «trygdet» og «part» 
i denne sammenhengen. Uttrykket «trygdet» 
er et teknisk begrep som brukes i folketrygd
loven om den som er medlem i trygden, se 
lovens §§ 1-2, 1-3 og 1-4. Når det gjelder for
holdet til bestemmelsene om saksbehandling 
i folketrygdloven, må det forutsettes at begre
pet trygdet tolkes både utvidende og inn
skrenkende. Det er naturlig at begrepet tryg
det i folketrygdlovens saksbehandlingskapit
ler på den ene siden begrenses til en trygdet 
som er part i saken og på den andre siden er 
det naturlig at begrepet «trygdet» utvides til å 
omfatte personer som er part i en trygdesak 
uten å være trygdet. 

Utvalget vil i det følgende gi en oversikt 
over de bestemmelsene om saksbehandling i 
folketrygdloven som stort sett er i samsvar 
med forvaltningslovens bestemmelser og . de 
tilsvarende bestemmelser i sistnevnte lov: 

1. Ugildhet/inhabilitet 
Folktetrygdloven § 13-13 har bestemmelser 

om ugildhet. Paragrafen lyder slik: 

«Medlem av Rikstrygdeverkets styre og fyl
kesnemnda, sakkyndig rådgiver og tjeneste
mann i trygdeetaten er ugild til å treffe avgjø
relser etter denne lov og forskrifter og bestem
melser gitt med hjemmel i loven eller til å til
rettelegge grunnlaget for slike avgjørelser, 
a. når han selv er part i saken, 
b. når han er i slekt eller svogerskap i opp

eller nedstigende linje eller i sidelinje så 
nær som søskenbarn, med person som av
gjørelsen gjelder. 

c. når han er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar eller foster
mor eller fosterbarn til person som avgjø
relsen gjelder, 

d. når han er verge for person som avgjørel
sen gjelder eller har vært verge for slik 
person etter at saken ble reist, 

e. når han styrer eller er medlem av styret for 
et selskap som er part i saken og ikke helt 
ut eies av staten eller for en forening, spare
bank eller stiftelse som er part i saken. 

Likeledes er han ugild når andre særegne 
omstendigheter foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. Særlig 
gjelder dette når det er reist innvendinger mot 
hans habilitet. 

Er den overordnede tjenestemann ugild, 
kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
en direkte underordnet tjenestemann i samme 
forvaltningsorgan. Rikstrygdeverket kan gi 
bestemmelser om at en underordnet tjeneste
mann skal kunne treffe avgjørelse i bestemte 
grupper av saker, selv om en direkte overord
net tJenestemann er ugild. 

En tjenestemann avgjør selv om han er 
ugild. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjeneste
mannen ellers selv finner grunn til det, skal 
han legge spørsmålet fram for sin nærmeste 
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overordnede til avgjørelse. I kollegiale organ 
treffes avgjørelsen av organet selv, men ved
kommende medlem deltar ikke ved avgjørel
sen. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann 
eller annen stedfortreder innkalles, såfremt 
dette kan skje uten vesentlig tidsspille eller 
kostnad.» 

Forvaltningsloven kapittel Il har tilsvarende 
bestemmelser i lovens §§ 6 til 10. I forvalt
ningsloven brukes imidlertid betegnelsene 
habilitetskrav, habilitetsspørsmål og habili
tetsbestemmelser. Betegnelsene ugild og in
habil er synonymer. 

Bestemmelsene om ugildhet i forvaltnings
loven lyder: 

«§ 6 (habilitetskrav) 
En offentlig tjenestemann er ugild til å til

r~ttelegge gru~nlaget_ for en avgjørelse eller 
til å treffe avgJørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en 

part i opp- eller nedstigende linje eller i 
sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en 
part i saken eller har vært verge eller full
mektig for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, 
eller er medlem av styret eller bedriftsfor
samling for, et selskap som er part i saken 
og ikke helt ut eies av stat eller kommune, 
eller en forening, sparebank eller stiftelse 
som er part i saken. 

Likeså er han ugild når andre særegne for
hold foreligger som er egnet til å svekke tilli
ten til hans upartiskhet; blant annet skal leg
ges vekt på om avgjørelsen i saken kan inne
bære særlig fordel, tap eller ulempe for ham 
selv eller noen som han har nær personlig til
kn~ning til. Det skal også legges vekt på om 
ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Er den overordnede tjenestemann ugild, 
kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
en direkte underordnet tjenestemann i samme 
forvaltningsorgan. 

U gildhetsreglene får ikke anvendelse der
som det er åpenbart at tjenestemannens til
knytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke hans standpunkt og verken offentlige 
eller private interesser tilsier at han viker sete. 

Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan 
fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av 
Kongen. 

§ 7 (foreløpig avgjørelse) 
Uansett om en tjenestemann er ugild, kan 

~an behandle eller treffe f?reløpig avgjørelse 
i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten 
vesentlig ulempe eller skadevirkning. 

§ 8 ( avgjørelse av habilitetsspørsmålet) 
Tjenestemannen avgjør selv om han er 

ugild. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjeneste
mannen ellers selv finner grunn til det, skal 
han forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnede til avgjørelse. 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av or-

ganet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 
spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, 
kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin 
egen eller et annet medlems habilitet, med 
mindre organet ellers ikke ville være vedtaks
ført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som 
gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamann eller annen stedfortre
der innkalles til å møte og delta ved avgjørel
sen dersom det kan gjøres uten vesentlig tids
spille eller kostnad. 

§ 9 (oppnevning av stedfortreder) 
Når en tjenestemann er ugild, skal om nød

vendig oppnevnes eller velges stedfortreder 
for vedkommende. 

Dersom det er forbundet med særlig ulempe 
å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for 
det enkelte tilfelle beslutte at saken skal over
føres til sideordnet eller overordnet forvalt
ningsorgan. 

§ 10 (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder 
for) 

Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder 
bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for 
andre som handler pa vegne av stat eller kom
mune, og for offentlig oppnevnte sakkyndige. 
Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egen
skap av regjeringsmedlem.» 

Som det går fram av lovtekstene dekker 
forvaltningslovens bestemmelser stort sett in
neholdet i folketrygdloven § 13-13. Dette var 
også tilsiktet da folketrygdloven ble innført. 
Vi viser i denne forbindelse til Ot.prp. nr. 17 
for 1965-66 side 58. 

Folketrygdlovens bestemmelser går imid
lertid noe lengre enn forvaltningsloven når 
det gjelder ugildhet på grunn av slektskap. 
Etter folketrygdloven§ 13-13 bokstav ber den 
som handler på trygdens vegne ugild dersom 
saken dreier seg om en slektning helt ut til 
vedkommendes søskenbarn. Forvaltningslo
ven habilitetsbestemmelser er begrenset til 
søsken samt deres barn og barnebarn. Utval
get finner ikke grunn til å opprettholde denne 
forskjellen. Dersom en person påstår at det 
foreligger ugildhet på grunn av slektskap 
mellom søskenbarn, kan man bruke forvalt
ningsloven § 6 andre ledd. Etter denne be
stemmelsen er en person ugild når det forelig-, 
ger særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet. Dersom det er et 
særlig nært personlig forhold mellom søsken
barn kan denne bestemmelsen komme til a~
vendelse. 

2) Veiledningsplikt 
Folketrygdloven § 14-1 første ledd innehol

der bestemmelser om trygdeetatens veiled
ningsplikt. Paragrafen lyder slik: 
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«Trygdens organer plikter å gi de trygdede 
veiledning om rettigheter og plikter etter 
denne lov.» 

Forvaltningsloven § 11 inneholder en tilsva
rende bestemmelse om veiledningsplikt. 
Denne lyder slik: 

«Forvaltningsorganene har innenfor sitt 
område en alminnelig veiledningsplikt. 

' Kongen kan · gi nærmere bestemmelse om 
utstrek:ningen av denne plikt og om den måte 
veiledningen skal ytes på.» 

Forskrifter om forvaltningsorganenes vei
ledningsplikt er fastsatt av Justisdepartemen
tet 16. desember 1977 med hjemmel i forvalt
ningsloven § 11 andre ledd, jf. kongelig reso
lusjon den 16. desember 1977. Disse forskrif
tene har detaljerte bestemmelser om innhol
det av veiledningsplikten. Her er det blant 
annet bestemmelser om forvaltningsorganets 
plikt til å hjelpe til med å fylle ut skjemaer 
og utarbeide klager og andre dokumenter, se 
forskriftenes § 5. Videre er det bestemmelser 
om at forvaltningsorganet skal vise vedkom
mende til rette myndighet. Skriftlige henven
delser bør i alminnelighet sendes direkte til 
rette myndighet, se forskriftenes § 6. Forskrif
tenes § 8 har bestemmelser om at søknads
skjemaer som det offentlige utarbeider til 
bruk for parter og andre, skal gi nødvendig 
veiledning om utfylling og om hvilken doku
mentasjon som bør være vedlagt. 

3) Utrednings- og informasjonsplikt 
Folketrygdloven § 14-1 andre ledd innehol

der en bestemmelse om trygdeetatens plikt til 
å påse at en sak blir tilstrekkelig opplyst. 
Denne lyder slik: 

«Trygdens organer skal påse at de forhold 
som har betydning for behandlingen av ved
kommende trygdesak blir klarlagt så godt som 
mulig.» 

Forvaltningsloven § 1 7 handler om forvalt
ningsorganets utrednings- og informasjons
plikt. Paragrafen lyder slik: 

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er 
så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

Dersom det under saksforberedelsen mottar 
opplysninger om en part eller den virksomhet 
han driver eller planlegger, og parten etter § 
18 jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med 
disse opplysninger, skal de forelegges ham til 
uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når 
a) opplysningene bekreftes av framstilling 

som parten selv har gitt eller kontrollert i 
anledning av saken eller parten ikke har 
kjent oppholdssted, 

b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hen
syn til andre parter eller offentlige interes
ser, 

c) opplysningene ikke har avgjørende betyd-

ning for vedtaket eller underretning av 
andre grunner er unødvendig eller uhen
siktsmessig ut fra hensynet til parten selv, 
for eksempel fordi han vil bli gjort kjent 
med opplysningene ved melding om vedta
ket. 

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med 
opplysninger av vesentlig betydning som det 
må forutsettes at de har grunnlag og interesse 
for å uttale seg om, og som parten etter § 18 
jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved 
avveiningen skal legges vekt på om rask av
gjørelse er ønskelig og om hensynet til parten 
er tilstrekkelig varetatt på på annen måte, for 
eksempel ved at han er gjort kjent med retten 
etter§ 18 jfr.§ 19 til å se sakens dokumenter.» 

Som det går fram av de ovennevnte bestem
melsene er forvaltningslovens regelverk mer 
omfattende og detaljerte på området enn det 
som .følger av folketrygdloven § 14-1 andre 
ledd. Det er derfor ikke behov for bestemmel
ser i folketrygdloven i tillegg til forvaltnings
lovens bestemmelser. 

4) Omgjøring 
Folketrygdloven § 14-6 tredje ledd lyder: 

«Rikstrygdeverket kan oppheve eller endre 
vedtak som et lokalt trygdeorgan har truffet 
med hjemmel i denne lov.» 

Denne bestemmelsen gjelder både når Riks
trygdeverket er klageinstans og når Rikstryg
deverket opptrer som overordnet organ. 

Forvaltningsloven har bestemmelser om 
klageinstansens kompetanse og et forvalt
ningsorgans kompetanse til å omgjøre vedtak 
uten klage i henholdsvis lovens §§ 34 og 35. 
Bestemmelsene lyder slik: 

«§ 34 (klageinstansens kompetanse) 
Dersom vilkårene for å behandle saken ikke 

foreligger, skal klageinstansen avvise saken, 
jfr. dog § 31. Klageinstansen er ikke bundet 
av at underinstansen har ansett vilkårene for 
å foreligge. · 

Tas klagen under behandling, kan klagein
stansen prøve alle sider av saken og herunder 
ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal 
vurdere de synspunkter som klageren kom
mer med, og kan også ta opp forhold som ikke 
er berørt av ham. V ed taket kan ikke endres 
til skade for kla~eren, med mindre dennes 
interesser finnes a måtte vike for omsynet til 
andre privatpersoner eller offentlige interes
ser. Melding om slik endring må være sendt 
klageren innen 3 måneder etter at underin
stansen mottok klagen. 

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak 
i saken eller oppheve det og sende saken til
bake til underinstansen til helt eller delvis ny 
behandling. 

§ 35 (omgjøring av vedtak uten klage) 
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget 

vedtak uten at det er påklaget dersom 
a) endringen ikke er til skade for noen som 

vedtaket retter seg mot eller direkte tilgo
deser eller 
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b) underretning om vedtaket ikke er kommet 
fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig. 
Foreligger vilkårene etter første ledd, kan 

vedtaket omgjøres også av klageinstansen, el
ler av annet overordnet organ. 

Dersom hensynet til andre privatpersoner 
eller offentlige interesser tilsier det, kan kla
geinstans eller overordnet myndighet omgjøre 
underordnet organs vedtak til skade for den 
som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgo
deser, selv om vilkårene etter første ledd bok
stav b eller c ikke foreligger. Melding om at 
vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes 
ham innen tre uker etter at det ble sendt 
melding om vedtaket, og melding om at ved
taket er omgjort må sendes ham innen tre 
måneder etter samme tidspunkt. Gjelder det 
overprøving av vedtak i klagesaki må melding 
om at vedtaket er omgjort likeve sendes ved-
kommende innen tre uker. 

De begrensninger i adgangen til å omgjøre 
et vedtak som er forutsatt i første, annet og 
tredje ledd, gjelder ikke når endringsadgan
gen følger av annen lov, av vedtaket selv eller 
av alminnelige forvaltningsrettslige regler.» 

Forvaltningslovens bestemmelser er her 
mer omfattende og detaljerte enn folketrygd
lovens bestemmelser. Forvaltningslovens be
stemmelser bør derfor også få anvendelse på 
folketrygdens område. Utvalget vil for øvrig 
peke på at når en person ikke lenger fyller 
vilkårene for rett til en løpende ytelse, skulle 
det i prinsippet ikke være nødvendig å ha lov
hjemmel for å stoppe ytelsen. Men en person 
som mottar en ytelse, vil som regel oppleve 
et vedtak om stansing av en ytelse som omgjø
ring. Dette taler for å ha lovbestemmelser om 
stansing av løpende ytelser. Vi viser i denne 
forbindelse til merknadene til utkastets § 20-5 
som gjelder endrede forhold. 

5) Saksbehandlingstid og underretning om 
vedtaket 

Folketrygdloven§ 14-7 nr. 1 inneholder be
stemmelser om saksbehandlingstid og under
retning om vedtaket, som lyder slik: 

«Krav om ytelser skal avgjøres uten ugrun
net opphold, og den trygdede skal gis skriftlig 
melding om vedtaket. 

Krav om ytelser etter kap. 2 og 3 skal så 
vidt mulig avgjøres straks, og melding om 
vedtaket kan gis muntlig. Blir kravet helt eller 
delvis avslått, kan den trygdede kreve å få 
vedtaket skriftlig bekreftet.» 

Forvaltningsloven har tilsvarende bestem
melser i §§ 11 a, 23 og 27 første ledd. Forvalt
ningsloven § 11 a lyder: 

«Når en sak er ferdig forberedt, skal forvalt
ningsorganet treffe avgjørelse i saken uten 
ugrunnet opphold. Må det ventes at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse 

kan besvares, skal det snarest råd gis under
retning om dette med angivelse av grunnen, 
og så vidt mulig også meddeles når svar kan 
ventes.» 

Forvaltningsloven § 23 lyder slik: 

«Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke 
dette av praktiske grunner vil være særlig 
byrdefullt for forvaltningsorganet.» 

Forvaltningsloven § 27 første ledd lyder 
slik: 

«Partene skal underrettes om vedtaket. I 
regelen gis underretning skriftlig. Er det sær
lig byrdefullt for forvaltningsorganet å gi 
skriftlig underretning, eller haster saken, kan 
underretning gis muntlig eller på annen måte. 
I så fall kan en part kreve å få vedtaket skrift
lig bekreftet. Underretning om vedtaket kan 
helt unnlates for så vidt underretning må an
ses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke 
medfører skade eller ulempe for vedkom
mende part.» 

Det går fram av de ovennevnte lovbestem
melsene at folketrygdloven§ 14-7 nr. 1 svarer 
til forvaltningsloven på området. Det er såle
des ikke behov for særskilte bestemmelser i 
folketrygdloven. 

6) Begrunnelse av vedtaket 
Folketrygdloven§ 14-7 nr. 2 gjelder bestem

melser om grunngivning av vedtak som blir 
helt eller delvis avslått, og om opplysning om 
ankeadgangen. Paragrafen lyder slik: 

«Blir kravet helt eller delvis avslått, skal det 
i meldingen til den trygdede gis en begrun
nelse for dette og opplysning om ankeadgang, 
ankefrist og den nærmere framgangsmåte ved 
anke. I sak om ytelse etter kapittel 2 og 3 skal 
disse opplysningene gis skriftlig dersom ved
taket meddeles skriftlig. Om grunngiing av 
vedtak etter loven gjelder forvaltningslovens 
§§ 24 og 25.» 

Forvaltningsloven §§ 24 og 25 som folke
trygdloven også viser til, har bestemmelser 
om grunngiving av vedtak. Bestemmelsene 
lyder slik: 

«§ 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) 
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsor

ganet skal gi begrunnelsen samtidig med at' 
vedtaket treffes. 

I andre saker enn klagesaker kan forvalt
ningsorganet la være å gi samtidig begrun
nelse dersom det innvilger en søknad og det 
ikke er grunn til å tro at noen part vil være 
misnøyd med vedtaket. Det samme gjelder i 
saker om fordeling av tillatelser eller andre 
fordeler mellom flere parter. En part kan like
vel kreve begrunnelse gitt etter at vedtak er 
truffet, med mindre vedtaket er i samsvar med 
bestemte krav eller ønsker som parten har 
formulert. Krav om begrunnelse må framset
tes i løpet av klagefristen eller - om ingen kla-
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gefrist løper - senest 3 uker etter at parten 
mottok underretning om vedtaket. Bestem
melsene i §§ 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende. 

Grunngiing kan unnlates i den utstrekning 
begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplys
ning som parten etter§ 19 ikke har krav på å 
bli kjent med. I tilfelle som går inn under ~ 
19 første ledd bokstav c, skal begrunnelse pa 
anmodning gis en representant for parten når 
ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik 
at muntlig orientering kan tre istedenfor 

' skriftlig grunngiing. 
Kongen kan for særskilte saksområder gi 

bestemmelser om at grunngiing kan unnlates 
når særlige forhold gjør det nøavendig. Like
ledes kan Kongen bestemme at visse vedtak 
som går inn under første ledd, skal grunngis 
etter reglene i andre ledd, eller at visse vedtak 
som går inn under andre ledd skal grunngis 
etter reglene i første ledd. 

§ 25 (begrunnelsens innhold) 
I begrunnelsen skal vises til de regler vedta

ket bygger på, med mindre parten kjenner 
reglene. I den utstrekning det er nødvendig 
for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, 
skal begrunnelsen også gjengi innholdet av 
reglene eller den problemstilling vedtaket 
bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten kort nevnes 
de faktiske forhold som vedtaket bygger på. 
Er de faktiske forhold beskrevet av parten 
selv eller i et dokument som er gjort kjent for 
parten, er en henvisning til den tidligere fram
stilling tilstrekkelig. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende 
ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 
nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønns
utøvingen, vil i alminnelighet en henvisning 
til retningslinjene være tilstrekkelig.» 

Forvaltningsloven § 27 tredje ledd har be
stemmelser om opplysning om klageadgan
gen. Denne bestemmelsen lyder slik: 

«I underretningen skal videre gis opplys
ning om klageadgang, klagefrist og den nær
mere framgangsmåte ved klage, samt om ret
ten etter § 18 jfr. 19 til å se sakens dokumen
ter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført 
til skade for parten før klagesaken er avgjorti 
skal det også gjøres merksam på adgangen ti 
å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 
første ledd. Er det etter tvistemålslovens § 437 
første ledd eller annen lovbestemmelse et vil
kår for søksmål at klageadgangen er nyttet, 
eller er det etter § 437 andre ledd eller annen 
lovbestemmelse et vilkår for overprøving ved 
domstol at søksmål blir reist innen en viss 
frist, skal ~arten også gjøres oppmerksom på 
dette og pa fristens lengde.» 

Etter utvalgets mening dekker forvaltnings
lovens bestemmelser innholdet i folketrygdlo
ven§ 14-7. Det skulle således ikke være nød
vendig med supplerende bestemmelser i fol
ketrygdloven på dette området. 

7) Anke/klage 
Folketrygdloven§ 14-7 nr. 3 første og andre 

ledd handler om adgangen til å få overprøvet 
vedtak som er gjort av trygdeetaten. Overprø-

vingen blir kalt anke som i lov 16. desember 
1966 nr. 9 om anke til Trygderetten. 

Generelle bestemmelser om overprøving av 
enkeltvedtak er å finne i §§ 28 til 34 i forvalt
ningsloven. Overprøving etter denne loven 
blir kalt klagebehandling. 

Bestemmelsene om overprøving av enkelt
vedtak er nærmere omtalt i merknadene til 
utkastets §§ 20-7 og 20-8 om klage. 

Utvalget er kommet til at forvaltningslovens 
bestemmelser om klage bør brukes ved over
prøving i trygdeetaten. Saksbehandlingsreg
lene i loven om anke til Trygderetten bør bare 
gjelde når en sak behandles av Trygderetten. 
Utvalgets forslag er nærmere begrunnet 
merknadene til utkastets §§ 20-7 og 20-8. 

8) Partsoffentlighet ( aktinnsikt) 
Folketrygdloven § 14-10 har bestemmelser 

om den trygdedes adgang til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter (partsoffentlighet). 

Bestemmelsene om partsoffentlighet var en 
nyskapning i trygdelovgivningen, da de kom 
inn i folketrygdloven i 1966. Bestemmelsene 
tilsvarte stort sett forslaget til bestemmelser 
om partsoffentlighet i utkastet til forvaltnings
loven §§ 18 til 20. 

Folketrygdloven§ 14-10 ble endret ved lov 
27. mai 1977 nr. 40 i forbindelse med at for
valtningslovens bestemmelser om partsoffent
lighet ble utvidet. 

Videre ble det tatt inn en ny bestemmelse 
i folketrygdloven§ 14-10 nr. 6 ved lov 29. mai 
1981 nr. 40. Bestemmelsen går ut på at saksdo
kumenter som trygdekontoret har lånt ut til 
legen i forbindelse med utarbeidelse av lege
erklæringer, kan kreves tilbake gjennom 
namsmannen. 

Folketrygdloven § 14-10 lyder i dag slik: 

«l. En trygdet har rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter for så vidt ikke annet 
følger av bestemmelsene i denne paragraf. 
Dette gjelder også etter at det er truffet vedtak 
i saken. 

2. En trygdet har ikke rett til å gjøre seg 
kjent med dokument som et trygdeorgan har 
utarbeidd for sin interne saksforberedelse. 
Han har heller ikke rett til å gjøre seg kjent 
med dokument for den interne saksforbere
delse som er utarbeidd av et underordnet tryg
deorgan eller av særlige rådgivere eller sak
kyndige, eller som gjelaer innhenting av slikt 
dokument. 

Selv om dokumentet er unntatt etter reg
lene i annet ledd, har den trygdede rett til å 
gjøre seg kjent med de deler av det som inne
holder faktiske opplysning-er eller sammen
drag eller annen bearbeidelse av faktum. 
Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysnin
ger uten betydning for avgjørelsen og heller 
ikke når opplysningen eller bearbeidelsen fin
nes i et annet dokument som parten har ad-
gang til. · 

3. Med mindre det er av vesentlig betydnin~ 
for den trygdede, har han heller ikke krav pa 



646 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

å få gjøre seg kjent med de opplysninger i et 
dokument som gjelder en annen persons hel
seforhold eller andre forhold som av særlige 
grunner ikke bør meddeles videre. 

4. Selv om den trygdede i medhold av be
stemmelsene i denne paragraf har rett til å 
gjøre seg kjent med et dokument, faller denne 
rett bort i den utstrekning dokumentet inne
holder noe som det av hensyn til hans helse 
eller hans forhold til personer som står ham 
nærbmå anses utilrådelig at han får kjennskap 
til. okument som parten ikke får ~øre seg 
kjent med etter reglene her, skal pa anmod
ning gjøres kjent for en representant for par
ten nar ikke særlige grunner taler mot. 

5. Blir en trygdet gjort kjent med opplys
ning som nevnt foran i nr. 3 eller en represen
tant for en trygdet gjort kjent med opplysning 
som nevnt i nr. 3 eller 4, kan han bare bruke 
opplysningen i den utstrekning det trengs for 
at han på forsvarlig måte kan ivareta sitt eller 
den trygdedes tarv i saken. Trygdeorganet 
skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes 
kan trygdeorganet pålegge taushetsplikt når 
vitner o]. får opplysninger undergitt taushets
plikt i forbindelse med at de uttaler seg til 
organet. Overtreding av taushetsplikt etter 
dette ledd kan straffes etter straffelovens § 
121, dersom vedkommende er gjort merksam 
på at overtreding kan få slik følge. 

6. Rikstrygdeverket bestemmer ut fra hen
syn til forsvarlig saksbehandling hvordan do
kumentene skal gjøres tilgjengelig for den 
trygdede. Det skal så langt råd er, på anmod
ning fra en trygdet, gis avskrift eller utskrift 
av dokumentet. Advokat som opptrer som 
fullmektig for en trygdet, skal få utlånt doku
mentene når ikke særlige grunner taler mot 
det. Dersom saksdokumentene ikke blir til
bakelevert trygdeorganet i rett tid, kan for
valtningsorganet kreve namsmannens hjelp 
til tilbakelevering i samsvar med reglene i 
tvangsfullbyrdingslovens §§ 235 og 236. Det 
samme gjelder saksdokumenter som er sendt 
lege for a innhente legeerklæring i saken. 

Når praktiske hensyn taler for det, kan Riks
trygdeverket bestemme at dokumentene i be
stemte grupper av saker først skal avgjøres 
kjent for den trygdede etter at vedtak er truf
fet.» 

Forvaltningsloven§§ 18, 19 og 20 lyder slik: 

«§ 18 (partenes adgang tH a gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter) 

En part har rett til å ftiøre seg kjent med 
sakens dokumenter for sa vidt ikke annet føl
ger av reglene i denne paragraf eller § 19. 
Dette gjelder også etter at det er truffet vedtak 
i saken. 

En part har ikke krav på å gjøre seg kjent 
med dokument som et forvaltningsorgan har 
utarbeidd for sin interne saksforberedelse. 
Han har heller ikke krav på å gjøre seg kjent 
med dokument for den interne saksforbere
delse som er utarbeidd 
a) av et underordnet organ, 
b) av særlige rådgivere eller sakkyndige, 
c) av et departement til bruk i et annet depar

tement. 
Bestemmelsen i foregående punktum om

fatter også dokument som gjelder innhenting 
av dokument som nevnt under bokstavene a, 
b eller c. 

Selv om dokumentet er unntatt etter reg
lene i annet ledd, har parten rett til å gjøre seg 
kjent med de deler av det som inneholder fak
tiske o_pplysninger eller sammendrag eller 
annen bearbeidelse av faktum. Dette gjelder 
likevel ikke faktiske opplysninger uten bet_yd
ning for avgjørelsen og heller ikke når opplys
ningene eller bearbeidelsen finnes i et annet 
dokument som parten har a,dgang til. 

Annet ledd gjelder ikke innstilling som ad
ministrasjonen gir når vedtak skal treffes av 
kommunestyre, formannskap fylkesting eller 
fylkesutvalg. Det samme gjelder innstilllng til 
utvalg opprettet i medhold av kommunestyre
loven 12. november 1954 nr. 1 eller fylkes
kommuneloven 16. juni 1961 nr. 1 eller til 
kommunale eller fylkeskommunale utvalg 
opprettet i medhold av særlovgivningen. Be
stemmelsene gjelder heller ikke innstilling fra 
utvalg som nevnt i foregående punktum når 
vedtak skal treffes av kommunstyre, formann
skap, fylkesting eller fylkesutvalg. 

§ 19 (innskrenket adgang til visse slags opp
lysninger) 

En part har ikke krav på å få gjøre seg kjent 
med de opplysninger i et dokument 
a) som er av betydning for rikets sikkerhet, 

forholdet til fremmeåe stater eller landets 
forsvar, 

b) som angår tekniske innretninger, produk
sjonsmetoder, forretningsmessige analyser 
og bereknin~er og forretningshemmelighe
ter ellers, nar de er av en slik art at andre 
kan utnytte dem i sin egen næringsvirk
somhet, eller 

c) som det av hensyn til hans helse eller hans 
forhold til personer som står ham nær, må 
anses utilrådelig at han får kjennskap til; 
likevel slik at opplysningene på anmodnig 
skal gjøres kjent for en representant for 
parten når ikke særlige grunner taler mot 
det. 

Med mindre det er av vesentlig betydnin~ 
for en part, har han heller ikke krav på å fa 
gjøre seg kjent med de opplysninger i et doku
ment som gjelder 
a) en annen persons helseforhold, eller 
b) andre forhold som av særlige grunner ikke 

bør meddeles videre. 
Kongen kan gi forskrifter som for særskilte 

saksområder utfyller eller nærmere fastlegger 
hvordan§§ 18 og 19 skal anvendes. Når tungt
veiende grunner taler for det, kan forskriftene 
også gjøre unntak fra disse paragrafer. 

20 (gjennomsyn og utlan av saksdokumen
ter) 

Forvaltningsorganet bestemmer ut fra hen
s_ynet til forsvarlig saksbehandling hvordan 
dokumentene skal gjøres tilgjengelig for par- · 
tene. Dersom partsinnsyn kan motvirke mu
ligheten for å få saken avklart, kan fastsettes 
at parten ikke skal ha adgang til dokumentene 
så lenge undersøkelser pågår. Eksamensbes
varelser og liknende prøver kan den som av
legger eksamen eller prøve, nektes adgang til 
inntil bedømmelsen er avsluttet. 

På anmodning skal en part gis avskrift eller 
utskrift av dokument. Advokat som opptrer 
som fullmektig for en part, skal få utlånt do
kumentene når ikke særlige grunner taler mot 
det. V ed utlån bør det settes tidsfrist. Dersom 
ikke saksdokumentene blir tilbakelevert for-
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valtningsorganet i rett tid, kan forvaltningsor
ganet kreve namsmannens hjelp til tilbakele
vering i samsvar med reglene i tvangsfullbyr
delseslovens §§ 235 og 236. 

Har partene krav på å få se deler av et doku
ment, kan opplysningene gis dem ved utdrag 
av det dersom forvaltningsorganet finner det 
hensiktsmessig. 

Avskrifter, utskrifter og kopier skal i rimelig 
utstrekning gis vederlagsfritt. Kongen kan li
kevel gi forskrifter om betaling for avskrifter, 

' utskrifter eller kopier. Kongen kan også gi 
forskrift om betaling for dokument som gjøres 
tilgjengelig i maskinlesbar form. 

Når en part har anmodet om å få gjøre seg 
kjent med dokument som han etter § 18 har 
adgang til å få se, skal det settes ham en viss 
frist for mulig uttalelse, såfremt ingen frist er 
satt i medhold av § 16 eller den fastsatte frist 
anses utilstrekkelig. Dette gjelder likevel ikke 
dersom hensynet til vesentlige offentlige eller 
private interesser taler mot utsettelse.» 

Forvaltningsloven § 13 b om begrensning 
av taushetsplikten ut fra private eller offent
lige interesser, har en bestemmelse i andre 
ledd om parters, partsrepresentanters og vit
ners taushetsplikt. Forvaltningsloven § 13 b 
andre ledd lyder slik: 

«Part eller partsrepresentant som blir gjort 
kjent med opplysninger etter første ledd nr. 
1, kan bare bruke opplysningene i den utstrek
ning det er nødvendig for å vareta partens 
tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre 
ham merksam på dette. Likeledes kan forvalt
ningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner 
o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i 
forbindelse med at de uttaler seg til organet. 
Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd 
kan straffes etter straffelovens § 121, dersom 
vedkommende er gjort merksam på at over
treding kan få slik følge.» 

Folketrygdloven § 14-10 nr. 1 svarer til be
stemmelsen i forvaltningsloven § 18 første 
ledd. 

Folketrygdloven § 14-10 nr. 2 første ledd 
svarer til forvaltningsloven § 18 andre og 
tredje ledd. 

Forvaltningslovens bestemmelser går litt 
lenger enn folketrygdlovens, idet det presise
res at en part heller ikke har krav på å gjøre 
seg kjent med et dokument som er utarbeidet 
av et departement til bruk i et annet departe
ment. 

Folketrygdloven § 14-10 nr. 2 andre ledd 
svarer til forvaltningsloven § 18 fjerde ledd. 
Folketrygdloven § 14-10 nr. 3 svarer til for
valtningsloven § 19 andre ledd. Folketrygdlo
ven § 14-10 nr. 4 svarer til forvaltningsloven 
§ 19 første ledd bokstav c. Folketrygdloven§ 
14-10 nr. 5 handler om taushetsplikt når en 
trygdet eller dennes representant eller et vitne 
får opplysninger som er underlagt taushets
plikt fra trygdens organer. Tilsvarende be
stemmelse finnes i forvaltningsloven § 13 b 
andre ledd bokstav c. 

Folketrygdloven § 14-10 nr. 6 første ledd 
svarer stort sett til forvaltningsloven § 20 
første ledd første punktum og § 20 andre ledd. 
Folketrygdloven § 14-10 nr. 6 siste punktum 
har imidlertid en bestemmelse som ikke dek
kes av ordlyden i forvaltningsloven. Det gjel
der bestemmelsen om at trygdeetaten kan få 
namsmannens hjelp til å hente saksdokumen
ter som er sendt til lege i forbindelse med le
geerklæring. 

Ifølge forarbeidene er hensikten med denne 
bestemmelsen å gjøre det enklere for trygde
etaten å få tilbake slike saksdokumenter. 
Rikstrygdeverket har utarbeidet en utførlig 
rutine for purring på legeerklæringer og saks
dokumenter. Vi viser til Rikstrygdeverkets 
rundskriv 14-10 nr. 6 av 9. desember 1981. 
Rikstrygdeverket opplyser at det først etter 
gjentatte purringer er aktuelt å bruke nams
mannen for å få tilbake dokumenter. 

Utvalget vil peke på at leger som utarbeider 
legeerklæringer for trygdeetaten, må regnes 
som sakkyndige _som påtar seg oppdrag for 
trygdeetaten. De vil derfor stå i samme stilling 
som ansatte i etaten. 

Utvalgets flertall vil peke på at det er beten
kelig at store mengder saksdokumenter leve
res ut til sakkyndige leger. Det burde være 
tilstrekkelig å sende legene det resyme som i 
de fleste saker blir utarbeidet av trygdekonto
rene. Gjeldende praksis er betenkelig i forhold 
til bestemmelsene om taushetsplikt. 

Utvalgets flertall mener at trygdeetaten 
ikke bør oversende alle saksdokumentene til 
sakkyndige. 

Videre bør trygdeetaten unngå å bruke leger 
som tidligere ikke har returnert dokumenter 
i tide som sakkyndige. Utvalgets flertall vil 
dessuten peke på muligheten til å ta kopi av 
de dokumenter som det er nødvendig å over
sende den sakkyndige. 

Utlån av saksdokumenter til en parts advo
kat, skiller seg vesentlig fra utlån av doku
menter til sakkyndige. En advokat opptrer på 
vegne av parten, og forholdet til taushetsplik
ten kommer ikke inn i bildet. 

Da trygdeetaten ikke har noen innflytelse 
på hvem som opptrer som advokater, vil det 
være behov for særbestemmelser som sikrer 
tilbakelevering av utlånte dokumenter. Utval
gets flertall er imidlertid kommet til at be
stemmelsen i folketrygdloven § 14-10 om bruk 
av namsmannen for å få tilbake utlånte doku
menter bør oppheves. 

Dersom det skulle være behov for nams
mannens hjelp til å få tilbake dokumenter som 
er lånt ut til parten selv eller vedkommendes 
advokat, kan trygdeetaten bruke bestemmel
sen i forvaltningsloven § 20 andre ledd tredje . 
punktum. Etter denne bestemmelsen kan et 
forvaltningsorgan kreve namsmannens hjelp 
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for å få levert tilbake saksdokumenter som 
ikke blir returnert i rett tid, og tvangsfullbyr
delsesloven §§ 235 og 236 skal da kunne bru
kes. 

Når trygdeetaten har problemer med å få 
tilbake dokumenter fra sakkyndige leger, kan 
trygdeetaten henvende seg til fylkeslegen. 
Fylkeslegens oppgaver er lovfestet i lov 30. 
mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse
tjenester. Etter denne lovens § 2 skal fylkesle
gen blant annet føre tilsyn med alt helsevesen 
og alt helsepersonell i fylket og medvirke til 
at lover, forskrifter og retningslinjer for helse
tjenesten blir overholdt. Dersom fylkeslegen 
får opplysninger om at en lege ikke leverer 
tilbake utlånte dokumenter, kan fylkeslegen 
ta forholdet opp med Helsedirektoratet. 
Denne framgangsmåten forutsettes å være en 
tilstrekkelig trussel. 

Det skal i denne sammeheng understrekes 
at leger ikke har plikt til å utøve sakkyndig 
virksomhet for trygdeetaten. Trygdekontoret 
må derfor før dokumentene sendes til legen, 
forsikre seg om at oppdraget kan utføres. 
Trygdeetaten må ikke sende saker til leger, 
uten at de har påtatt seg oppdrag som sakkyn
dig. Videre skulle det være tilstrekkelig å 
oversende kopier av saksdokumentene, ikke 
originaler. 

Utvalgets flertall er av den oppfatning at 
dersom rutinene legges om som antydet oven
for, vil det i praksis neppe bli behov for nams
mannens medvirkning. 

Utvalgets mindretall (Grete Andersen og 
Liv Wisnes Haugen) mener at gjeldende rett 
bør opprettholdes på dette punkt. 

Folketrygdloven § 14-10 nr. 6 andre ledd 
følger av tilsvarende bestemmelse i forvalt
ningsloven § 20 første ledd andre punktum. 

Som vist ovenfor svarer folketrygdloven § 
14-10 i det alt vesentlige til forvaltningsloven 
§§ 18 til 20, samt § 13 b andre ledd. Forvalt
ningsloven har dessuten noe mer vidtgående 
bestemmelser som også vil få anvendelse på 
folketrygdlovens område. Som nevnt innled
ningsvis i merknadene til dette kapitlet er det 
utvalgets prinsipielle syn at folketrygdloven 
bare skal inneholde saksbehandlingsregler 
som går lenger enn forvaltningslovens be
stemmelser. Når det gjelder bestemmelsene 
om partsoffentlighet, skulle det således ikke 
være behov for særbestemmelser i folketrygd
loven. 

Utkastets § 20-3 Hvor kravet skal settes fram 
Krav om ytelser etter denne loven skal van

ligvis settes fram for trygdekontoret på ved
kommendes bosted. 

En person som er bosatt i utlandet, eller som 
arbeider på et norsk skip i utenriksfart, skal 

vanligvis settefram kravetfor Folketrygdkon
toret for utenlandssaker. Se § 19-4 tredje ledd. 

Merknader 
Bestemmelser om framsetting av krav står 

i dag i folketrygdloven § 14-2 nr. 1. første og 
andre ledd. 

Historikk 
Bestemmelsen om at krav om trygdeytelser 

skal settes fram på den trygdedes bosted eller 
eventuelt oppholdssted ble tatt inn i folke
trygdloven § 14-2 da loven ble vedtatt i 1966. 
Bestemmelsen var i hovedtrekk i samsvar 
med dagjeldende bestemmelser og praksis på 
området, se Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 side 101. 

Da syketrygden ble tatt inn i folketrygdlo
ven i 1970, ble det foretatt noen mindre end
ringer i § 14-2. For det første ble «trygdekas
sen» i den opprinnelige lovteksten erstattet 
med «trygdekontor». Videre ble det åpnet ad
gang til å fravike den alminnelige regel om 
at krav i særlig tilfeller skal settes fram for 
bostedets eller oppholdsstedets trygdekontor. 
I Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 side 89 ble det 
pekt på at det i stedet kunne være hensikts
messig at den trygdede satte fram krav for 
arbeidsstedets trygdekontor. Etter syketrygd
loven var en arbeidstaker medlem av arbeids
stedets trygdekasse. 

Trygdekassene var den gang egne rettssub
jekter. Det var derfor en naturlig konsekvens 
at det trygdekontor som vedkommende be
talte avgift til, også skulle utbetale eventuelle 
trygdeytelser. Da syketrygdloven ble tatt inn 
i folketrygdloven ble syketrygdordningen en 
del av folketrygdordningen. Folketrygdord
ningen er felles for hele Norge og har en sen
tralisert økonomi. Det har derfor ikke lenger 
noen økonomisk betydning hvor krav blir satt 
fram. Folketrygdloven § 14-2 nr. 1 har stått 
uendret siden lovendringen i 1970. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 14-2 nr. 1 første og andre 

ledd lyder: 

«Krav om ytelser etter denne lov, unntatt 
krav om ytelser etter kapittel 4, jfr. § 4-8, skal 
settes fram for trygdekontoret på den trygde
des bosted, eventuelt for trygdekontoret på ' 
oppholdsstedet. Når særlige forhold tilsier 
det, kan kravet settes fram for et annet trygde
kontor. Rikstrygdeverket gir nærmere regle;r 
om dette. 

For tr.}"gdet som oppholder seg utenfor riket 
eller er forhyret på norsk skip 1 utenriks fart, 
bestemmer Rikstrygdeverket hvor kravet set
tes fram.» 

Hovedregelen er at krav om ytelser fortsatt 
skal settes fram for trygdekontoret på den 
trygdedes bosted eller oppholdssted. I særlige 
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tilfeller kan kravet settes fram for et annet 
trygdekontor. Rikstrygdeverket har hjemmel 
til å gi bestemmelser om dette. Slike bestem
melser er ikke gitt. Lovens § 14-2 gjelder ikke 
forkrav om ytelser ved arbeidsløshet etter den 
gjeldende lovs kapittel 4. Vi viser til nærmere 
omtale av dette spørsmål i merknadene til 
utkastets § 20-10. 

Når den trygdede oppholder seg utenfor ri-
, ket eller er forhyret på norsk skip i utenriks

fart, kan Rikstrygdeverket etter lovens § 14-2 
nr. 1 andre ledd bestemme hvor kravet skal 
settes fram. Med hjemmel i den nevnte para
grafen har Rikstrygdeverket den 29. august 
1979 gitt slike forskrifter. Det følger av disse 
forskriftene at dersom vedkommende har 
midlertidig opphold i utlandet, skal kravet 
settes fram for trygdekontoret på vedkom
mendes bosted i Norge, eventuelt på siste opp
holdssted. Det samme gjelder når vedkom
mende oppholder seg på Svalbard, Jan Mayen 
eller norske biland. Men krav om stønad etter 
folketrygdloven kapittel 2 og 3 (medisinsk stø
nad og sykepenger) skal settes fram for Har
stad trygdekontor. For øvrig skal krav settes 
fram for Folketrygdkontoret for utenlandssa
ker. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men er 

noe løsere formulert enn loven i dag. 
Etter utkastets første ledd · skal krav om 

ytelse etter denne loven vanligvis settes fram 
for trygdekontoret på søkerens bosted. Forsla
get svarer til den gjeldende lovs § 19-1 nr. 2 
første ledd første punktum. 

Utvalget har drøftet om det er nødvendig å 
ha en slik bestemmelse i loven. Siden ytelsene 
etter folketrygdloven finansieres av en lands
omfattende ordning, og ikke er knyttet til lo
kale trygdekontorer som er egne rettssubjek
ter, har det nå ingen materiell betydning hvor 
kravet settes fram. I de fleste tilfellene er det 
naturlig for en person å sette fram kravet for 
trygekontoret på bostedet. Men et trygdekon
tor bør ikke kunne avvise et krav selv om det 
ikke er bostedskontoret. Det kan for eksempel 
være trygdekontoret på det stedet vedkom
mende oppholder seg eller arbeider. 

Utkastets § 20-3 gir informasjon til folk om 
hvor det er ønskelig at de henvender seg. Man 
oppnår derved å få kanalisert hovedstrømmen 
av henvendelser til bostedets trygdekontor. 

Utkastets andre . ledd har en særskilt be
stemmelse for dem som er bosatt i utlandet 
eller arbeider på norske skip i utenriksfart. 
Krav om ytelser skal settes fram for Folke
trygdkontoret for utenlandssaker. Forslaget 
svarer til gjeldende forskrifter. 

Utkastets § 20-4 Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 

et trygdeorgan etter denne loven, har taushets
plikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Taushetsplikten gjelder også fødested, fød
selsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. 

Opplysninger til andre forvaltningsorga
ner, se forvaltningsloven§ 13 bnr. 5 og 6, kan 
bare gis når det er nødvendig for å fremme 
trygdeetatens oppgaver. 

Merknader 
Utkastet skal erstatte den gjeldende lovs § 

18-4 om taushetsplikt. 

Historikk 
Folketrygdloven hadde bestemmelser om 

taushetsplikt allerede da den ble vedtatt i 
1966. Bestemmelsene svarte stort sett til taus
hetspliktbestemmelsene i tidligere trygdelov
givning. Vi viser til Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 
side 105. 

§ 18-4 lød den gang slik: 

«1. Enhver som i medhold av denne lov har 
høve til å bli kjent med noens private forhold 
eller med en virksomhets innretninger eller 
forretningsforhold, er pliktig til taushet om 
det han · liar fått kjennskap til. 

For overtredelse av denne bestemmelse 
kommer § 121 i den alminnelige borgerlige 
straffelov av 22. mai 1902 til anvendelse, selv 
om vedkommende ikke er offentlig tjeneste
mann. 

2. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder ikke tilfelle 
hvor annen offentlig myndighet med hjemmel 
i lov har krevet opplysninger av trygdens or
ganer eller hvor den som opplysningene gjel
der har samtykket i at opplysningene gis eller 
hvor det foreligger rettslig pålegg om å gi 
opplysningene. 

Det samme gjelder hvis almene interesser 
tilsier at opplysninger gis og departementet 
samtykker i det.» 

Ved lov 27. mai 1977 nr. 40 ble det vedtatt 
endel endringer i forvaltningsloven. Det var 
en forutsetning at de nye bestemmelsene om 
taushetsplikt skulle ha et generelt virkeom
råde, og at man samtidig skulle rydde opp i 
særlovgivningen. Særlovgivningen ble imid
lertid ikke endret på dette tidspunktet. Det 
viste seg vanskelig for fagdepartementene å 
foreslå konkrete endringer før det var endelig 
fastlagt hvordan forvaltningslovens generelle 
bestemmelser ville komme til å lyde. 

Justisdepartementet tok i 1980 initiativet til 
at det ble utarbeidet et høringsnotat om taus
hetsplikten. I dette høringsnotatet gikk Justis
departementet blant annet inn for å oppheve 
bestemmelsene i folketrygdloven § 18-4. Det 
ble i denne forbindelse anført i Ot.prp. nr. 2 
for 1985-86 side 68: 
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«Det utvalg som i november 1971 avga inn
stilling om taushets- og opplysningsplikt i den 
sosiale forvaltning og skoleforvaltningen satte 
bl.a. frem et forslag om endring av folketrygd
lovens§ 18-4. Etter Justisdepartementets opp
fatning skulle de bestemmelser som nå finnes 
i fvl i tilstrekkelig grad tilgodese behovet for 
taushetsbestemmelser for trygdens organer. 
Dette gjelder også den begrensning i taushets
plikten som føf~er av § 18-4 nr. 2. Folketrygd
loven § 18-4 rna derfor kunne oppheves.» 

Verken Rikstrygdeverket eller Sosialdepar
tementet hadde sterke innvendinger mot Jus
tisdepartementets forslag. Det ble pekt på at 
det på trygderettens område er særlig grunn 
til å sikre seg mot at opplysninger om de tryg
dede kommer uvedkommende i hende. For 
så vidt ville man få en klar bestemmelse om 
taushetsplikt i forvaltningsloven. Det ble 
imidlertid framholdt at§ 18-4 var vel innarbei
det i trygdeetaten, og at det kunne by på pro
blemer at spørsmålet om taushetsplikt ble 
omfattet av forvaltningslovens alminnelige 
bestemmelser. Siden det i trygdeetaten arbei
det mange uten juridisk utdannelse kunne det 
i hvert fall i en overgangsfase by på proble
mer å praktisere forvaltningslovens bestem
melser på området. 

Justisdepartementet mente at spørsmålet 
om å ha en egen taushetspliktsbestemmelse i 
folketrygdloven måtte ses i sammenheng med 
det generelle spørsmålet om forholdet mellom 
forvaltningsloven og folketrygdloven. Vi viser 
til nærmere omtale i Ot.prp. nr. 2 for 1985-86 
side 68 og 69. Det ble her pekt på at det i for
bindelse med forvaltningslovens ikrafttre
delse ble foretatt en rekke tilpassinger mellom 
de to regelsettene. Det vesentligste av forvalt
ningslovens bestemmelser er å finne i justert 
form i folketrygdloven. På denne bakgrunn 
fant Justisdepartementet at man fortsatt 
burde ha en egen bestemmelse om taushets
plikt i folketrygdloven. Når det gjaldt innhol
det av en slik bestemmelse, mente Justisde
partementet at det var rimelig at taushetsplik
ten innen trygdeforvaltningen burde være 
temmelig omfattende, slik at også den «nøy
trale» bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 
andre ledd i prinsippet ble omfattet av taus
hetsplikten. 

Justisdepartementet uttrykte dessuten tvil 
om bestemmelsene i folketrygdloven § 18-4 
nr. 2 burde bli stående. Det ble understreket 
at folketrygdloven bare stiller opp det nokså 
upresise kriteriet «almene interesser». På den 
annen side går folketrygdlovens unntaksbe
stemmelser kortere enn forvaltningsloven, 
fordi det bare er departementet og ikke det 
enkelte trygdekontor som kan dispensere. 

Justisdepartementet foreslo at bestemmel
sene i folketrygdloven om taushetsplikt ble 
stående, men at det ble tatt inn en uttrykkelig 

bestemmelse om at forvaltningslovens be
stemmelser om taushetsplikt ikke skal gjelde. 
Denne presiseringen ble således tatt inn i fol
ketrygdloven ved lov 16. mai 1986 nr. 21 i for
bindelse med at det ble vedtatt nye bestem
melser om taushetsplikt i særlovgivningen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-4 har en generell be

stemmelse om taushetsplikt, som lyder: 

«1. Enhver som i medhold av denne lov har 
høve til å bli kjent med noens private forhold 
eller med en virksomhets innretninger eller 
forretningsforhold, er pliktig til taushet om 
det han har fått kjennskap til. Forvaltningslo
ven §§ 13 til 13 e gjelder ikke. 

For overtredelse av denne bestemmelse 
kommer § 121 i den alminnelige borgerlige 
straffelov av 22. mai 1902 til anvendelse, selv 
om vedkommende ikke er offentlig tjeneste
mann. 

2. Bestemmelsene i nr. 1 gjelder ikke i til
felle hvor almene interesser tilsier at opplys
ninger gis og departementet samtykker i 
dette.» 

Forvaltningsloven har omfattende bestem
melser om taushetsplikt i lovens §§ 13 til 13 
f. Disse bestemmelser lyder: 

«§ 13 (taushetsplikt) 
E;nhver som utfører tjeneste eller arbeid for 

et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre 
får adgang eller kjennskap til det han i forbin
delse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 
1) noens personlige forhold, eller 
2) teknislce innretninger og fremgangsmåter 

samt drifts- eller forretningsforhold som 
det vil være en konkurransemessig betyd
ning å hemmeligholde av hensyn til den 
som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke føde
sted, fødselsdato og personnummer, stats
borgerforhold, sivilstand, yi:ke, bopel og 
arbeidssted, med mindre slike opplysnin
ger røper at klientforholdet eller andre for
hold som må anses som personlig. Kongen 
kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke 
opplysninger som skal reknes som person
lige, om hvilke organer som kan gi privat
personer opplysninger som ment 1 punktu
met foran og opplysninger om den enkeltes 
personlige status for øvrig, samt om vilkå
rene for å gi slike opplysninger. 
- Taushetspfikten gjelder også etter at ved
kommende har avsluttet tjenesten eller ar
beidet. Han kan heller ikke utnytte opplys- ' 
ninger som nevnt i denne paragraf 1 egen 
virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for 
andre. 

§ 13 a (begrensninger i taushetsplikten når 
det ikke er behov for beskyttelse) · 

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder 
for: 
1. at opplysninger gjøres kjent for dem som 

de direkte gjelder, eller for andre i den ut
strekning de som har krav på taushet sam
tykker 

2. at opplysningene brukes når behovet for 
beskyttelse må anses varetatt ved at de gis 
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i statistisk form eller ved at individualiser
ende kjennetegn utelates på annen måte, 
og 

3. at opplysningene brukes når ingen beretti
get interesse tilsier at de holdes hemmelig, 
f.eks. når de er alminnelig kjent eller al
minnelig tilgjengelig andre steder. 

§ 13 b (begrensninger av taushetsplikten ut 
fra private eUer offentlige interesser) 

Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder 
for: 
1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for 

sakens parter eller deres representanter, 
2. at opplysningene brukes for å oppnå det 

formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. 
kan brukes i forbindelse med saksforbere
delse, avgjørelse, gjennomføring av avgjø
relsen, oppfølging og kontroll 

3. at opplysningene er tilgjengelig for andre 
tjenestemenn innen organet eller etaten i 
den utstrekning som trengs for en hensikts
messig arbeids- og arkivordning, bl.a. til 
bruk ved vegledning i andre saker, 

4. at opplysningene brukes for statistisk bear
beiding, utreånings- og planleggingsoppga
ver, eller i forbindelse med revisjon eller 
annen form for kontroll med forvaltningen, 

5. a~ forvaltningsorgane~ gir andre forvalt
ningsorganer opplysnmger om en persons 
forbindelse med organet og om avgjørelser 
som er truffet og ellers slike opplysninger 
som det er nødvendig å gi for å fremme 
avgiverorganets oppgaver etter lov, in
struks eller oppnevningsgrunnlag, og 

6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir 
opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd 
til patalemyndlgheten eller vedkommende 
kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig 
av allmenne omsyn eller forfølging av lov
bruddet har naturlig sammenheng med 
avgiverorganets opgaver. 

Part eller partsrepresentant som blir gjort 
kjent med opplysninger etter første ledd· nr. 
1, kan bare bruke opplysninger i den utstrek
ning det er nødvendig for å vareta partens 
tarv i saken. Forvaltnmgsorganet skal gjøre 
ham merksam på dette. Likeledes kan forvalt
ningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner 
o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i 
forbindelse med at de uttaler seg til organet. 
Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd 
kan straffes etter straffelovens § 121, dersom 
vedkommende er gjort merksam på at over
treding kan få slik følge. 

§ 13 c (informasjon om taushetsplikt, oppbe
varing av opplysninger undergitt taushets
plikt) 

Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge 
for at taushetsplikten blir kjent for dem den 
gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om 
at de kjenner og vil respektere reglene. 

Dokumenter og annet materiale som inne
holder opplysninger undergitt taushetsplikt, 
skal forvaltningsorganet oppbevare på be
tryggende måte. 

Kongen kan gi nærmere regler om oppbeva
ring av dokumenter og annet materiale som 
er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring 
av dokumenter eller materiale og om oortfall 
av taushetsplikten etter en viss tid. Taushets
plikten bortfaller etter 60 år når ikke annet 
er bestemt i medhold av foregående punktum. 

!$ 13 d (opplysninger til brukfor forskning) 
Når det finnes rimelig og ikke medfører 

uforholdsmessig ulempe for andre interesser, 
kan departementet bestemme at et forvalt
ningsorgan kan eller skal gi opplysninger til 
bruk for forsking, og at dette skal skje uten 
hinder av organets taushetsplikt etter § 13. 

Til vedtak som nevnt i første ledd kan det 
knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser 
om hvem som skal ha ansvar for opplysnin
gene og hvem som skal ha adgang til dem, 
om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt 
materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om 
hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henv
ende seg til eller innhente nærmere opplys
nigner om dem det er gitt opplysninger om, 
og om bruken av opplysninger for øvrig. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om ved
tak etter denne paragraf. 

!$ 13 e (forskeres taushetsplikt) 
tnhver som utfører tjeneste eller arbeid i 

forbindelse med en forskingsoppgave som et 
forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller 
gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, 
plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til: 
1. opplysninger undergitt taushetsplikt som 

forskeren får fra et forvaltningsorgan, 
2. opplysninger som i forbindelse med forsk

ningsarbeidet er mottar fra private under 
taushetsløfte, og 

3. opplysninger som gjelder personer s9m 
står i et avhengighetsforhold til den instans 
(skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig 
myndighet m.m.) som har formidlet deres 
kontakt med forskeren. 

Opplysningene kan bare brukes slik det er 
nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar 
med de vilkår som måtte være fastsatt etter § 
13 dannet ledd. Skal resultater av forskingsar
beidet publiseres eller brukes på annen måte, 
gjelder § 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende. 

Brudd på taushetsplikten eller på vilkår et
ter § 13 d annet ledd, straffes etter straffelo
vens § 121. Departementet eller vedkomm
ende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren 
og hans medarbeidere kjent med taushetsplik
ten og straffebestemmelsen, jfr. også § 13 c 
første ledd. 

§ 13 f (bestemmelser om taushets- og opplys
ningsplikt m.m. i andre lover) 

Dersom noen som utfører tjeneste eller ar
beid for et forvaltningsorgan, er pålagt taus
hetsplikt ved bestemmelse i annen lov, for
skrift eller instruks av hensyn til private inte
resser, gjelder §§ 13 til 13 e som utfyllende 
regler når ikke annet er bestemt i lov eller i 
mehold av lov. 

Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt 
til å gi opplysninger begrenser ikke lovbe
stemt taushetsplikt med mindre vedkom
mende bestemmelse fastsetter eller klart for
utsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.» 

Utvalgets forslag 
Utvalget vil peke på at bestemmelsen i fol

ketrygdloven § '18-4 er nokså vag. I praksis 
blir bestemmelsen tolket på bakgrunn av de 
alminnelige prinsippene i forvaltningsloven. 
Utvalget mener derfor det er unødvendig med 
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alminnelige bestemmelser om taushetsplikt i 
folketrygdloven. Forvaltningslovens bestem
melser bør som utgangspunkt legges til grunn 
på trygderettens område. 

Utvalget mener at det kan være behov for 
å taushetsbelegge såkalte «nøytrale» opplys
ninger som er unntatt fra taushetsplikten etter 
forvaltningsloven § 13 andre ledd. Vi viser i 

. denne forbindelse til endringer av bestemmel
sene om taushetsplikt i § 19 i lov 5. juni 1964 
nr. 2 om sosial omsorg. Denne endringen ble 
også foretatt ved lov av 16. mai 1986. Sosial
omsorgsloven § 19 lyder i dag: 

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 
et forvaltningsorgan eller en institusjon i hen
hold til loven her, har taushetsplikt etter for
valtningsloven §§ ' 13 til 13 e. Overtredelse 
straffes etter straffeloven § 121. 

Taushetsplikten gjelder også fødested, fød
selsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. OP.plys
ning om en klients oppholdssted kan likevel 
gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten 
til organet eller institusjonen å gi slik opplys
ning. 

Opplysninger til andre forvaltningsorganer, 
jf forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare 
gis når dette er nødvendig for å fremme avgi
verorganets eller institusjonens oppgaver elier 
for å forebygge vesentlig fare for liv eller al
vorlig skade for noens helse.» 

Utvalget mener dette er en hensiktsmessig 
lovteknisk løsning som også passer i folke
trygdloven. Vi har derfor foreslått en bestem
melse i utkastets § 20-4 som i hovedsak svarer 
til sosialomsorgslovens bestemmelse. 

Utkastets første ledd presiserer at de gene
relle bestemmelsene om taushetsplikt etter 
forvaltningsloven også skal gjelde for trygde
etaten. 

Utkastets andre ledd fastslår at det skal 
være en generell taushetsplikt også for såkalte 
nøytrale personopplysninger som fødested, 
fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Dette 
er en strengere bestemmelse enn det som føl
ger av forvaltningslovens bestemmelser. Etter 
forvaltningsloven § 13 andre ledd regnes ikke 
slike opplysninger som personlige med 
mindre de røper et klientforhold eller andre 
forhold som må regnes som personlige. Utval
get mener det er nødvendig at taushetsplikten 
på folketrygdens område er temmelig omfatt
ende. Utkastets andre ledd har stort sett 
samme formulering som taushetspliktbestem
melsen i sosialomsorgsloven§ 19, men er be
grenset til de opplysninger trygdens organer 
i praksis sitter inne med. 

I utkastets tredje ledd foreslår utvalget at 
opplysninger til andre forvaltningsorganer 
bare skal gis så langt det er nødvendig for å 
fremme trygdeetatens oppgaver. Tilsvarende 

bestemmelse finnes i sosialomsorgsloven § 19 
tredje ledd. 

Utkastets § 20-5 Innhenting av opplysninger 
og uttalelser 

Det er et vilkår for at en person kan få et 
krav om trygdeytelse behandlet, at vedkom
mende gir trygdens organer tillatelse til å inn
hente nødvendige opplysninger fra arbeidsgi
ver, behandlingspersonell, offentlig myndig
het, forsikringsselskap eller privat pensjons
ordning. De som blir pålagt å gi opplysnin
ger, plikter å gjøre dette uten ugrunnet opp
hold. 
let at vedkommende lar seg undersøke eller 
intervjue av lege eller annen sakkyndig der
som trygdeetatenfinner at det er nødvendig. 

Merknader 
Utkastet her skal erstatte bestemm.elsene i 

folketrygdloven § 14-2 nr. 2 andre ledd første 
punktum og tredje ledd, § 14-3, § 18-2 første 
ledd og § 18-3 nr. 1 første ledd. Bestemmel
sene handler om den trygdedes opplysnings
plikt og plikt til å la seg undersøke av lege, 
,amt opplysningsplikt og unntak fra taushets
plikten for arbeidsgivere, behandlere og visse 
offentlige myndigheter. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 14-2 nr. 2 lyder slik: 

«Trygdet som blir syk eller skadet, skal så 
snart råd er gi trygdekontoret melding om 
dette. Oppholder han seg i riket, skal meldin
gen gis innen 14 dager. 

For øvrig plikter enhver som søker eller 
mottar ytelser etter denne lov å gi de opplys
ninger og meldinger som kreves av trygdens 
organer og som anses nødvendig for å avgjøre 
om lovens vilkår er oppfylt. Likeså plikter han 
å underrette trygdekotnoret om enhver end
ring i de forhold som er avgjørende for hans 
rett til ytelser eller hans forpliktelser. 

Er det av betydning for avgjørelse av den 
trygdedes rettigheter å skaffe nærmere opp
lysninger om vedkommendes helse, ervervs
evne eller ervervsmuligheter, plikter den 
trygdede å la seg undersøke eller intervjue av 
den lege eller annen sakkyndig som trygdens 
organer bestemmer.» 

Folketrygdloven§ 14-2 nr. 2 andre og tredje , 
ledd gjelder den trygdedes plikt til å gi opp
lysninger og til åla seg undersøke av lege el
ler annen sakkyndig. Da folketrygdloven ble 
vedtatt i 1966 ble denne bestemmelsen tatt 
inn i lovens § 18-1. Det fantes ingen tilsva
rende bestemmelse i de gamle trygdelovene, 
men § 18-1 var en lovfesting av gjeldende 
praksis. 

I forbindelse med at syketrygdloven ble tatt 
inn i folketrygdloven i 1970, ble bestemmel
sen i dagjeldende folketrygdlov § 18-1 flyttet 
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til lovens § 14-2 nr. 2 andre og tredje ledd. 
Man mente at bestemmelsen systematisk 
hørte sammen med bestemmelsen i§ 14-2 om 
framsetting av krav. 

Folketrygdloven § 14-3 lyder i dag slik: 

«Helse- og sosialstyre og sosialkontor plikter 
å innhente opplysninger og gi uttalelse til 
trygdens organer etter regler som fastsettes 
av åepartementet. 

' Departementet gir forskrifter om samarbeid 
mellom trygdekontor og sosialkontor når det 
gjelder ytelser til enslige forsørgere etter ka
pitlene 10 og 12.» 

Etter folketrygdloven § 14-3 plikter helse
og sosialstyrene og sosialkontorene å innhente 
opplysninger og gi uttalelse til trygdens orga
ner etter bestemmelser som gis av departe
mentet. Sosialdepartementet har gitt slike for
skrifter den 21. oktober 1966. Disse forskrifter 
heter «Bestemmelser om sosialstyrets og sosi
alkontorets behandling av saker som gjelder 
krav om ytelser fra folketrygden». 

Det går fram av forskriftene at sosialstyret 
(dvs. helse- og sosialstyret) eller sosialkonto
ret skal innhente opplysninger, herunder sosi
alrapport. Sosialetaten pålegges videre å sørge 
for at de forhold som har betydning for be
handling av den enkelte sak, blir klarlagt så 
godt som mulig. Dette er særlig aktuelt ved 
behandling av søknader om uførepensjon til 
husmødre og forhøyet hjelpestønad til funk
sjonshemmede barn. Vi viser til forskriftenes 
§ 1. 

Etter forskriftenes § 3 skal sosialetaten avgi 
uttalelse som skal grunngis. Dissenser skal 
også begrunnes og stemmetallet oppgis. 

Utvalget vil peke på at det er noe misvis
ende at forskriftene omtaler sosialstyrets «be
handling» av saker vedrørende ytelser etter 
folketrygdloven. Helse- og sosialstyret har in
gen myndighet til å behandle slike saker. Be
stemmelsen i folketrygdloven § 14-3 er be
grenset til å innhente opplysninger og avgi 
uttalelser. 

Sosialdepartementet har med hjemmel i fol
ketrygdloven § 14-3 andre ledd også gitt for
skrifter om samarbeid mellom trygdekontor 
og sosialkontor. Forskriftene er fastsatt den 
10. juli 1980. De er begrenset til samarbeid 
vedrørende krav om ytelser til enslige forsør
gere etter folketrygdloven kapittel 10 og 12. 

Disse forskriftene ble fastsatt som følge av 
at bestemmelsene om stønad til skilte og sepa
rerte forsørgere ble tatt inn i folketrygdloven 
ved lov 25. april 1980 nr. 9. Ytelser til disse 
personene ble tidligere gitt i medhold av en 
midlertidig lov om stønad til skilte og sepa
rerte forsørgere 17. desember 1971. Denne lo
ven ble administrert av sosialstyrene i kom
munene. Da ytelsene til skilte og separerte 

forsørgere nå skulle administreres av trygdens 
organer, fant man det nødvendig å etablere 
et samarbeid mellom sosialkontor og trygde
kontor for å sikre at forsørgere som trengte 
det ble gitt tilbud om bistand fra begge eta
tene. I tillegg til ytelser fra trygden kunne den 
enslige forsørgeren også ha behov for hjelp fra 
sosialkontoret i forbindelse med anskaffelse 
av bolig, arbeid eller barnehageplass. 

I Ot.prp. nr. 4 for 1979-80 heter det blant 
annet følgende om samarbeidet mellom sosi
alkontor og trygdekontor: 

«Den ordning departementet nå tar sikte på, 
innebærer at en vil trekke trygdede mer aktivt 
med i behandlingen av sin egen sak, samtidig 
som det opprettes en direkte kontakt mellom 
trygdekontor og sosialkontor. En mener dette 
kan skje ved at trygdede selv, en representant 
for trygdekontoret og en representant for sosi
alkontoret på et tidfig trinn i saksbehandlin
gen kommer sammen og drøfter hvilke av de 
hjelpetiltak de to etater rår over som kan 
komme på tale i vedkommende tilfelle. Det 
bør også drøftes om en skal søke bistand fra 
andre etater, f.eks. arbeidsmarkedsetaten, som 
vil være aktuell -i svært mange tilfelle. En slik 
fremgangsmåte vil også lette den gjensidige 
utveKsling av informasjon, og trygdede blir 
spart for å gå fra det ene kontor til det andre 
med sin sak. 

De tjenestemenn som møter fra trygdekon
toret/sosialkontoret, bør være de som skal ha 
saksbehandlingen og eventuelt den fortsatte 
kontakt med trygdene innenfor sin etat. Det 
bemerkes at det selvsagt må være en frivillig 
sak for trygdede å delta i denne formen for 
saksbehandling.» 

Etter § 1 i samarbeidsforskriftene skal det i 
hver kommune utarbeides en plan for samar
beid mellom trygdekontor og sosialkontor når 
det gjelder hjelp til enslige forsørgere. Planen 
skal utformes slik at den passer for forholdene 
på stedet og omhandle samarbeid etatene 
imellom, samarbeid i den enkelte sak og taus
hetsplikten. 

Folketrygdloven § 18-2 første ledd lyder: 

«Arbeidsgiver og enhver som gir behandling 
eller yter tjeneste som trygden er stønadsplik
tig for, har etter krav fra trygdens organer 
plikt til å gi meldinger og opplysninger som 
disse trenger for å kunne avgjøre om vilkårene 
for rettigneter eller plikter etter denne lov er 
til stede, eller som er nødvendige av hensyn 
til trygdens administrasjon. Trygdekontoret 
kan etter nærmere regler fastsatt av departe
mentet pålegge en lege eller andre som gir 
behandling, plikt til å delta i samarbeidsmø
ter.» 

Med hjemmel i§ 18-2 tredje ledd kan Riks
trygdeverket gi nærmere bestemmelser om 
hvilke meldinger og opplysninger som skal 
gis og kan bestemme at det skal brukes et fast
satt skjema. 
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Bestemmelsene om innhenting av opplys
ninger kom inn i folketrygdloven fra vedtakel
sen i 1966. Det er ikke sagt noe vesentlig om 
disse bestemmelsene i lovforarbeidene. Det 
er bare vist til at de svarer til dagjeldende 
bestemmelser. Den tidligere uføretrygdloven 
og loven om attføringshjelp av 1960 hadde 
imidlertid ingen bestemmelser som svarte til 
folketrygdloven § 18-2. 

Syketrygdloven av 1956 hadde en bestem
melse i § 27 andre ledd om at «den lege som 
har undersøkt eller behandlet en trygdet skal 
på anmodning uten særskilt godtgjørelse også 
utferdige erklæringer om arbeidsudyktighet 
etter punkt 2, jfr. § 13, 4 og 5». Man siktet her 
til sykemelding. 

Opplysningsplikten etter bestemmelsene i § 
18-2 retter seg mot behandlingspersonell. Pa
ragrafen har bestemmelser om unntak fra den 
taushetsplikten som behandlere er pålagt etter 
særlovene om behandlingspersonell. Vi viser 
for eksempel til § 31 i lov 13. juni 1980 nr. 42 
om leger og til § 6 i lov 9. mars 1973 nr. 13 
om godkjenning m.v. av psykologer. 

Utvalget vil peke på at bestemmelsen i fol
ketrygdloven§ 18-2 er vagt utformet. Opplys
ningsplikten er ikke knyttet til behandling av 
krav fra en person som har vært ansatt hos 
en bestemt arbeidsgiver eller som har vært 
pasient hos · en bestemt behandler. Dessuten 
pålegges arbeidsgivere, behandlere og andre å 
gi opplysninger som er nødvendige av hensyn 
til trygdens administrasjon. Det er noe uklart 
hvilke opplysninger det dreier seg om. 

I praksis brukes ovennevnte bestemmelse 
som hjemmel for å kreve at privatpraktiser
ende leger og sykehus skal være sakkyndige 
i trygdesaker. De pålegges altså å utføre opp
drag som sakkyndige. En regner med at leger 
og sykehus har plikt til å gi sakkyndige erklæ
ringer selv om den som skal vurderes ikke har 
vært pasient hos vedkommende lege eller på 
sykehuset. 

Denne praksis er ikke omtalt i Rikstrygde
verkets rundskriv. 

Rikstrygdeverket yter godtgjørelse for lege
erklæringer etter honorartakster, som for van
lig legehjelp etter folketrygdloven kapittel 2. 

Som et tillegg til forskriftene for godtgjø
relse av utgifter til legehjelp, som er fastsatt 
i medhold av folketrygdloven § 2-3, er det 
under avsnittet «Honorartakster for legeer
klæringer m.v.» listet opp diverse erklæringer 
m.v. som med hjemmel i lovens § 18-2 kan 
rekvireres fra leger og sykehus. Det går fram 
av denne listen at det ytes godtgjørelse etter 
honorartakstene for blant annet dødsattest, 
diverse legeerklæringer, spesialisterklærin
ger, forespørsler til behandlende lege, tilleggs
opplysninger samt for uttalelser fra spesialist. 

Det går altså fram av dette at utgifter til 
sakkyndige dekkes som utgifter til legehjelp 
og ikke som utgifter til administrasjon av fol
ketrygdordningen. Utgifter til sakkyndige li
kestilles med trygdens utgifter til medisinsk 
stønad. 

Dette går dessuten fram av St.prp. nr. 1 for 
1989-90 om folketrygdens budsjett. Vi viser til 
kapittel 2755, post 70 om refusjon for allmenn 
legehjelp. Det presiseres i merknadene til 
denne budsjettposten at den også dekker refu
sjon for trygdeerklæringer. 

Når det gjelder utgifter til godtgjørelse av 
det sakkyndige arbeid som utføres av kommu
nale sosialkontorer/sosialstyrer i henhold til 
folketrygdloven § 14-3, for eksempel utarbei
delse av sosialrapport, regnes imidlertid disse 
som administrasjonsutgifter. Vi viser til kapit
tel 2604, post 60. Det går fram av merknadene 
til denne posten at det ytes en fast godtgjøring 
pr. sak, mens skyssutgifter dekkes særskilt. 

Rikstrygdeverket har lagt til grunn at be
stemmelsen i folketrygdloven § 18-5 om å 
nekte en behandler å yte tjenester for tryg
dens regning kan brukes, dersom en lege ikke 
vil være sakkyndig i en trygdesak. Dette gjel
der både privatpraktiserende og sykehusan
satte leger. 

Videre har Rikstrygdeverket tatt med en 
bestemmelse i mønsteravtalene om direkte 
oppgjør for leger og helseinstitusjoner om at 
en avtale kan sies opp dersom legen eller in
stitusjonen gjør seg skyldig i forhold som 
nevnt i folketrygdloven § 18-5. Dette inne
bærer at leger kan miste retten til direkte 
oppgjør dersom de ikke vil påta seg oppdrag 
som sakkyndige for trygdeetaten. 

Endelig legger Rikstrygdeverket til grunn 
at straffebestemmelsen i folketrygdloven § 
18-6 også gjelder for leger som unnlater å fylle 
ut legeerklæringer. 

Trygdesystemet med sine rettigheter til de 
trygdede forutsetter legenes medvirkning når 
det gjelder å forberede trygdeavgjørelser. 
Rikstrygdeverket legger til grunn for sine 
standpunkter at folketrygdlovens formål ikke 
kan realiseres uten en slik medvirkning. 

Folketrygdloven § 18-3 nr. 1 handler om 
plikt for kommunal og annen offentlig myn- , 
dighet, forsikringsselskap m.v. til å gi opplys
ninger til trygdens organer. Denne bestem
melsen nevner også arbeidsgiver, jfr. § 18-2, 
som er omtalt ovenfor. Lovens § 18-3 nr. 1 
første ledd lyder: 

«Kommunal og annen offentlig myndighet, 
og likeså arbeidsgiver, forsikringsselskap og 
pensjonsordning, plikter uten godtgjørelse og 
uten hinder av eventuell taushetsplikt å gi de 
opplysninger som trygdens organer trenger 
for a sikre riktig behandling av. saker etter 
denne lov. Rikstrygdeverket og Arbeidsdirek-
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toratet kan i fellesskap fastsette regler for be
handling av saker etter denne lov i rådgivende 
samarbeidsorganer.» 

Det går fram av Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 
at bestemmelsen svarer til tidligere bestem
melser i trygdelovgivningen. Siste punktum i 
første ledd kom inn ved lov 11. desember 1987 
nr. 74. 

Arbeidsgivernes opplysningsplikt omtales 
både i gjeldende lov § 18-2 første ledd og i § 
18-3 nr. 1 første ledd. 

I folketrygdloven § 18-3 er det presisert at 
opplysninger skal gis uten hinder av taushets
plikten. Det går fram av sammenhengen at 
det dreier seg om unntak fra avgiverens even
tuelle taushetsplikt. Det er dessuten sagt at 
opplysninger skal gis uten godtgjørelse. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har drøftet to alternative utformin

ger til ny lovtekst. 
Det ene alternativet ligger nærmest opp til 

dagens ordning, og bygger på at trygdeetaten 
skal ha en lovbestemt rett til å innhente nød
vendige opplysninger hos behandlingsperso
nell, arbeidsgivere, offentlige myndigheter 
m.v. i forbindelse med behandling av et krav. 
Dette alternativet lyder: . 

«Ved behandling av krav om trygdeytelser 
har trygdeetaten rett til å innhente nødven
dige opplysninger om søkeren fra arbeidsgi
ver, behandlingspersonell, offentlig myndig
het, forsikringsselskap og privat pensjonsord
ning. Disse plikter å gi opplysningene uten 
godtgjørelse og uten hinder av eventuell taus
hetsplikt. 

Trygdeetaten har rett til uten hinder av 
taushetsplikten å innhente nødvendige utta
lelser fra sakkyndige. 

Trygdeetaten kan videre kreve at søkeren 
lar seg undersøke.av lege eller annen sakkyn
dig, cfersom dette finnes nødvendig.» 

Dette alternativet bygger ikke på søkerens 
samtykke. Det er derfor presisert at opplys
ninger skal gis uten hensyn til avgiverens 
taushetsplikt. Ulempen ved en slik ordning 
er at dersom søkeren ikke er klar over at det 
vil bli innhentet opplysninger fra andre, vil 

• han eller hun ikke ha noen foranledning til å 
trekke søknaden tilbake for å unngå at opplys

. ningene innhentes. 
Det andre alternativet går ut på at innhen

ting av opplysninger er betinget av søkerens 
egen tillatelse og svarer til utvalgets forslag. 
Det er formulert slik at tillatelse må gis, for 
at kravet skal tas under behandling. 

Utvalget mener at alternativet som bygger 
på søkerens egen tillatelse er mest hensikts
messig både for søkeren og for den som skal 
gi opplysningene. Søkeren vil derved se av 
søknadsskjemaet at det er en forutsetning at 
det innhentes opplysninger for at kravet skal 

kunne behandles. Dersom søkeren ikke øns
ker at slike opplysninger skal innhentes, vil 
vedkommende ha mulighet til å la være å 
søke om den aktuelle ytelsen. Den som skal 
gi opplysninger til trygdeetaten, vil dessuten 
etter utvalgets forslag kunne gi slike opplys
ninger under henvisning til at det er gitt sam
tykke. Vedkommende behøver således ikke 
vurdere forholdet til taushetsplikten. 

Utkastet bygger således på den modell at 
søkeren må gi samtykke for at trygdens orga
ner skal }{unne innhente opplysninger. 

Utkastets første ledd er formulert slik at de 
opplysningene som trygdeetaten innhenter, 
er knyttet til en konkret søknad. Det kreves 
uttrykkelig samtykke fra søkeren for at opp
lysninger skal kunne innhentes. Dersom slikt 
samtykke ikke gis, kan trygdeetaten nekte å 
behandle søknaden. 

Det har i praksis vist seg at trygdens orga
ner har hatt vanskeligheter med å få inn de 
ønskede opplysninger i rett tid, slik at søkna
den er blitt unødig trenert. Det er derfor presi
sert i utkastets første ledd andre punktum at 
opplysningene skal gis uten ugrunnet opp
hold. 

Utvalget har ikke funnet det nødvendig å 
presisere i loven at opplysningene skal gis 
uten godtgjørelse. Det er ikke vanlig at for
valtningen betaler for opplysninger som gis 
etter pålegg. Det er i denne sammenheng vik
tig å skille mellom opplysninger og vurderin
ger gitt av sakkyndige. Sakkyndige utfører et 
oppdrag, og har derfor rett til godtgjørelse 
som oppdragsmottakere og selvstendig næ
ringsdrivende ellers. Forholdet mellom tryg
deetaten og sakkyndige blir omtalt nedenfor 
under merknadene til utkastets andre ledd. 

I utkastets § 24-5 har utvalget foreslått en 
bestemmelse om straff for unnlatelse av å 
oppfylle opplysningsplikten etter utkastets § 
20-5. 

I utkastets andre ledd er det satt som vilkår 
for å få et krav behandlet at søkeren lar seg 
undersøke eller intervjue av sakkyndige, der
som trygdeetaten finner at det er nødvendig. 

Trygdeetaten er nødt til å benytte seg av 
sakkyndige, for å få trygdesakene tilfredsstill
ende behandlet. Det er særlig leger som avgir 
sakkyndige uttalelser. Det kan dreie seg enten 
om behandlende lege eller en annen lege. 
Ofte er det hensiktsmessig at legen uttaler seg 
på bakgrunn av sakens opplysninger ellers, 
uten at søkeren må framstille seg for denne. 

Dersom en lege bare gir trygdeetaten opp
lysninger som han sitter inne med i egenskap 
av behandlende lege, dreier det seg om opp
lysninger. Vi viser til utkastets første ledd. 

Dersom legen derimot blir bedt om å 
komme med nærmere vurderinger og uttalel
ser, må han regnes som sakkyndig. Han deltar 



656 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

da i saksbehandlingen etter oppdrag fra tryg
deetaten. Utvalget vil peke på at rettssikker
hetsbetraktninger taler sterkt mot at trygde
etaten bruker behandlende lege som sakkyn
dig i en trygdesak. De sakkyndige skal som 
saksbehandlerne være objektive og nøytrale 
ved behandlingen av saken. 

Det er nødvendig å sette som vilkår for å få 
behandlet et krav, at søkeren er villig til å 
framstille seg for den sakkyndige. Det er der
imot ikke nødvendig med lovbestemmelser 
om unntak fra legens taushetsplikt. Dersom 
legen deltar i saksbehandlingen, vil han ha 
taushetsplikt på linje med trygdeetatens tje
nestemenn. 

Utvalget har i utkastet til ny folketrygdlov 
skilt mellom legers opplysningsplikt når det 
gjelder opplysninger som en lege sitter inne 
med om en pasient og uttalelser som en lege 
gir i egenskap av sakkyndig. 

Utvalget har vurdert om folketrygdloven 
bør ha bestemmelser om plikt for leger til å 
være sakkyndige. 

Utvalget vil i denne sammenheng vise til 
at politietaten klarer å skaffe seg sakkyndig 
hjelp uten slik lovhjemmel. På den annen side 
er det helt klart at behandlere har stor nytte 
av folketrygdordningen. Det er derfor ikke 
urimelig at de yter visse gjentjenester. 

Utvalget mener at det skulle være mulig å 
organisere trygdeetaten slik at en har sakkyn
dige knyttet til seg på en slik måte at disse 
kunne avgi de sakkyndige erklæringer som 
trengs. Man kunne for eksempel bygge ut ord
ningen med rådgivende leger og tannleger. 
Det dreier seg her nettopp om sakkyndig 
hjelp. Man ville derved heller ikke røre ved 
behandlernes taushetsplikt. 

Utvalget er etter en samlet vurdering kom
met til at det ikke er rimelig å pålegge visse 
yrkesgrupper å påta seg oppdrag for trygde
etaten. 

Folketrygdloven bør således ikke ha be
stemmelser om sakkyndige, . da disse i ut
gangsptmktet må sidestilles med saksbehand
lere og andre som er ansatt i trygdeetaten. 
Folketrygdloven har ellers ingen bestemmel
ser om hvem som skal ansettes i trygdeetaten. 
Det må derfor inngås avtaler om oppdrag med 
sakkyndige på frivillig basis. Godtgjørelsene 
til sakkyndige leger bør etter utvalgets me
ning dekkes over folketrygdens administra
sjonsbudsjett og ikke i form av stønad til hel
setjenester som i dag. 

Utvalget har etter dette ikke tatt med noe , 
om godtgjørelse til sakkyndige i utkastet her. 

Utkastets § 20-6 Endrede forhold 
Det kan gjøres nytt vedtak dersom det skjer 

en endring i forhold som er avgjørende for , 
retten til den ytelsen vedkommende mottar. 

Gjelder denne endringen forhold som har be
tydning for graderingen av en ytelse til livs
opphold, kan det gjøres nytt vedtak bare hvis 
endringen er vesentlig. 

Den som mottar en ytelse, plikter å under
rette trygdekontoret om endringer i forhold 
som kan være avgjørende for om vedkom
mende fortsatt har rett til ytelsen. 

Trygdeetaten kan kreve at en person som 
mottar en ytelse, gir de opplysninger som er 
nødvendige for at trygdeetaten skal kunne 
vurdere om vedkommende fortsatt har rett til 
ytelsen. Bestemmelsene i § 20-5 gjelder tilsva
rende. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs §§ 14-2 nr. 2 andre ledd andre 
punktum og tredje ledd samt 8-5 tredje ledd. 

Gjeldende rett 
Etter folketrygdloven§ 14°2 nr. 2 andre ledd 

andre punktum plikter den som søker eller 
mottar ytelser, å underrette trygdekontoret 
om enhver endring i de forholdene som er 
avgjørende for hans rett til ytelser eller for 
hans forpliktelser. 

Denne bestemmelsen ble tatt inn i folke
trygdloven allerede i 1966 - den gang i lovens 
§ 18-1 første ledd andre punktum. De tidligere 
trygdelovene hadde tilsvarende bestemmel
ser. Vi viser for eksempel til§ 16 i alderstrygd
loven av 1957. 

Folketrygdloven setter som oftest flere vil
kår for å få rett til en ytelse. Noen vilkår er 
bare inngangsvilkår. Det vil si at det er til
strekkkelig at de er oppfylt på søknadstids
punktet. Det gjelder for eksempel vilkåret om 
å være trygdet etter folketrygdloven § 11-1 
om yrkesskadetrygd for rett til såkalte yrkes
skadefordeler og vilkåret om umiddelbar for
utgående trygdetid for rett til uførepensjon 
etter folketrygdloven § 8-1. Andre vilkår må 
være oppfylt hele tiden for at løpende ytelse 
skal kunne gis. Det gjelder for eksempel vilkå
ret om minst 50 prosent ervervsmessig uførhet 
for rett til uførepensjon, se folketrygdloven § 
8-3 første ledd. 

For å kunne kontrollere at de sistnevnte vil
kårene er oppfylt, er pensjonisten eller den 
som mottar ytelsen etter lovens § 14-2 nr. 2 
andre ledd andre punktum pålagt en opplys
ningsplikt. I praksis har alle stønadsbrev fra 
trygdeetaten informasjon om opplysnings
plikten på brevenes bakside. 

Folketrygdloven§ 14-2 nr. 2 tredje ledd gjel
der den trygdedes plikt til å la seg undersøke 

· av lege eller annen sakkyndig .. Bestemmelsen 
lyder: 

«Er det av betydnin~ for avgjørelse av den 
trygdedes rettigheter a skaffe nærmere opp-
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lysninger om vedkommendes helse ervervs
evne eller ervervsmuligheter, plikter den 
trygdede å la seg undersøke eller intervjue av 
den lege eller annen sakkyndig som trygdens 
organer bestemmer.» 

Denne bestemmelsen gjelder både undersø
kelser når krav settes fram og senere i stø
nadsperioden. Bestemmelsene tar sikte på de 

, saker der det er av betydning å klarlegge den 
trygdedes inntektsevne/arbeidsevne. Foruten 
legeundersøkelser vil det ofte være aktuelt å 
konsultere en attføringskonsulent, en arbeids
konsulent, en sosialkurator m.v. Bestemmel
sen er nærmere omtalt i merknadene til utkas
tets § 20-5 om innhenting av opplysninger og 
uttalelser. 

Folketrygdloven § 8-5 tredje ledd lyder: 

«Skjer det en vesentlig endring i de forhold 
som har vært avgjørende ved fastsettelsen av 
uførepensjonen, kan saken prøves på nytt og 
pensjonen endres eller falle bort.» 

Folketrygdloven § 8-5 tredje ledd har be
stemmelser om ny vurdering av en uførepen
sjonssak dersom de forholdene som var av
gjørende da uførepensjonen ble gitt, er vesent
lig endret. Saken kan i tilfelle prøves på nytt 
og pensjonen endres eller falle helt bort. 

Denne bestemmelsen var ny da folketrygd
loven ble vedtatt i 1966. Etter uføretrygdloven 
av 1960 var det ikke adgang til å yte delpensjo
ner. I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 ble det i merk
naden til § 8-5 pekt på at uførepensjon i prin
sippet ikke skulle regnes som en permanent 
ytelse. Det sies i proposisjonen: «Prinsippet 
om at pensjonens størrelse skal være avhengig 
av ervervsevnen gjelder også etter at pensjon 
er tilstått. For at spørsmålet om pensjonens 
størrelse kan tas opp til ny vurdering, kreves 
det dog at det er skjedd en vesentlig endring 
i ervervsevnen og at denne ikke bare er forbi
gående.» 

Folketrygdloven § 8-5 tredje ledd handler 
bare om endringer av uføregraden. Det kan 
imidlertid også være aktuelt med andre end
ringer som har betydning for retten til pen
sjon. For eksempel kan det tenkes at en per
son som mottar uførepensjon tar opphold i 
utlandet og derfor ikke lenger fyller oppholds
kravet i lovens § 8-1 første ledd bokstav a . 
Slike endringer har ikke bare betydning for 
rett til uførepensjon og andre ytelser til livs
opphold. Endringer av denne art får også be
tydning for rett til de øvrige ytelser som folke
trygdloven handler om. For eksempel vil den 
som ikke lenger er trygdet, ikke ha rett til 
hjelpestønad eller medisinsk stønad. 

Bestemmelsen i § 8-5 tredje ledd er også 
gjort gjeldende for andre tilfeller. Bestemmel
sen gjelder ved beregning av etterlattepensjon 

etter lovens § 10-5 nr. 2 og ved fastsetting av 
yrkesskadeerstatning, se lovens § 10-5 nr. 3 
andre ledd og § 11-8 første ledd siste punk
tum. 

Utvalget vil her peke på at bestemmelsen i 
§ 8-5 tredje ledd om vesentlige endrede for
hold bare gjelder endring av ervervsmessige 
forhold. Den har altså betydning når det gjel
der gradering av pensjoner på grunnlag av 
inntekt/manglende inntekt. Årsaken til at det 
kreves vesentlig endrede forhold er at det ikke 
er hensiktsmessig at trygdeetaten stadig må 
revurdere pensjonsfastsettelsen fordi stønads
mottakerens inntekt er noe varierende. Det 
er bare ved vesentlige og varige endringer at 
saken skal tas opp til ny vurdering. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

Men utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
si noe generelt i loven om endringer som har 
betydning for retten til ytelser og dessuten om 
endringer som har betydning for gradering av 
ytelser til livsopphold. 

På trygderettens område gjelder det et ge
nerelt prinsipp om at de vilkårene som ikke 
utelukkende må være oppfylt på søknadstids
punktet, stadig må være oppfylt for at en per
son fortsatt skal ha rett til en ytelse. Det føl
ger av lovens bestemmelser om vilkår for rett 
til ytelser, at retten opphører når vilkårene 
ikke lenger er oppfylt. 

Det er i denne sammenheng hensiktsmessig 
å skille mellom rene faktiske endringer, som 
for eksempel inntektsendringer, og lovendrin
ger. Da folketrygdordningen til en viss grad 
bygger på et system med opptjening av fram
tidige rettigheter, har lovgiverne voktet seg 
for å gi visse lovendringer betydning for per
soner som allerede mottar løpende ytelser. 
Dette henger sammen med at det er nødven
dig at befolkningen har tiltro til folketrygd
ordningen. Dessuten vil «opptjente rettighe
ter» kunne ha grunnnlovsvern. Vi viser til 
Asbjørn Kjønstads utredning i vedlegg 4 til 
NOU:1984:10 om Trygdefinansiering, side 281. 

Etter utkastets første . ledd første punktum 
kan det gjøres nytt vedtak, dersom det skjer 
en endring i forhold som er avgjørende for 
retten til den ytelsen en person faktisk mot
tar. Forslaget svarer til gjeldende rett. Det er 
en lovfesting av det alminnelige prinsippet 
om at lovens vilkår må være oppfylt hele ti
den. Dersom det skjer endringer i de forhold 
som er avgjørende for retten til en ytelse, kan 
den løpende ytelsen stoppes eller endres. For
slaget er videre enn ordlyden i gjeldende lov 
§ 8-5 tredje ledd, som bare er begrenset til 
endring av uførepensjon på grunn av endrede 
inntektsforhold. 
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Utvalget vil understreke at utkastets første 
ledd gjelder endringer i faktiske forhold og 
ikke regelendringer. 

Utvalget finner det hensiktsmessig å la pa
ragrafen her handle om endrede forhold gene
relt, herunder endrede forhold som har betyd
ning for gradering av ytelser til livsopphold. 

Det er bare når det gjelder de sistnevnte 
forhold at det kreves vesentlige endringer før 
en sak kan tas opp til ny vurdering, se utkas
tets første ledd andre punktum. Når det gjel
der endringer i andre forhold kan i og for seg 
en liten faktisk endring føre til at et vilkår for 
rett til en trygdeytelse ikke lenger er oppfylt. 
Hvis en person for eksempel oppholder seg 
så lenge i utlandet at vedkommende ikke kan 
anses å være bosatt i Norge, vil vedkommende 
ikke lenger være trygdet. 

Utkastets første ledd andre punktum svarer 
til gjeldende lovs § 8-5 tredje ledd. Vi viser 
til merknadene ovenfor. I de situasjonene som 
er nevnt i utkastets andre punktum må det 
foreligge vesentlige faktiske endringer for at 
en skal kunne gjøre nytt vedtak. 

Etter utkastets andre ledd plikter den som 
mottar en ytelse å underrette trygdekontoret 
om endringer i forhold som kan være avgjør
ende for om vedkommende fortsatt har rett 
til ytelsen. Dette gjelder først og fremst opp
lysninger som trygdeetaten ikke har mulighet 
til å kontrollere, for eksempel om en enslig 
forsørger flytter sammen med den andre av 
barnets foreldre. Dersom den som mottar en 
ytelse unnlater å gi slike opplysninger, kan 
vedkommende risikere å få krav om tilbake
betaling fra trygden. 

Utvalget skiller mellom opplysninger som 
må gis på søknadstidspunktet og opplysninger 
som må gis mens vedkommende mottar en 
ytelse. Når det gjelder opplysninger i forbin
delse med avgjørelse av et krav, har vi i utkas
tets § 20-5 foreslått at det skal være et vilkår 
for å få kravet behandlet at det er gitt sam
tykke til at nødvendige opplysninger blir inn
hentet. Dette er en prinsipiell endring i for
hold til gjeldende bestemmelser om · opplys
ningsplikt. Utkastets § 20-6 andre ledd gjelder 
opplysninger som må gis mens vedkommende 
mottar en ytelse. 

Etter utkastets tredje ledd plikter en person 
som mottar en ytelse, å skaffe nødvendige 
opplysninger slik at trygdeetaten kan vurdere 
om vedkommende fortsatt fyller vilkårene for 
rett til ytelsen. Dette leddet gjelder når tryg
deetaten tar initiativet til å kontrollere om den 
som mottar en ytelse, fortsatt fyller vilkårene 
for rett til den aktuelle ytelsen. I utkastets § 
20-6 tredje ledd er det vist til utkastets § 20-5. 
Dette innebærer at de samme prinsippene 
skal gjelde for innhenting av opplysninger 

under et løpende stønadsforhold som på søk
nadstidspunktet. Det vil si at den Som mottar 
en ytelse må gi trygdeetaten tillatelse til å 
innhente nødvendige opplysninger. 

Utkastets § 20-7 Vedtak som kan ankes til 
Trygderetten 

Et vedtak etter folketrygdloven kan ankes 
til Trygderetten etter bestemmelsene i lov 
16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderet
ten. 

Et vedtak etter kapittel 4 (sykepenger), ka
pittel 5 (stønad ved fødsel, adopsjon og barne
omsorg), kapittel 7 (overgangsstønad ved syk
dom), kapittel 13 (stønad ved helsetjenester) 
eller §§ 14-4 til 14-6 (attføringsstønad) kan 
ikke ankes til Trygderetten før vedtaket er 
prøvd av Rikstrygdeverket etter forvaltnings
loven §§ 28 til 34. 

Merknader 
Bestemmelser om anke over vedtak som er 

gjort i medhold av folketrygdloven står først 
og fremst i lov 16. desember 1966 nr. 9 om 
anke til Trygderetten (ankeloven). Opprinne
lig var det bare denne loven som hadde be
stemmelser om overprøving av vedtak i tryg- . 
desaker. Men ved lov 14. juni 1974 nr. 43 ble 
det også tatt inn bestemmelser om klage i fol
ketrygdloven§ 14-7 nr. 3. I tillegg gjelder for
valtningslovens bestemmelser for visse ved
tak som er gjort i medhold av folketrygdloven. 

Innledning 
Adgangen til å få overprøvet vedtak som er 

gjort av trygdeetaten blir vanligvis kalt anke 
som ved domstolskontroll. Tidligere hadde de 
forskjellige trygdeordningene særskilte anke
nemnder som behandlet klagesaker. Beteg
nelsen anke ble brukt om denne overprøvin
gen. Disse er omtalt i Forvaltningskomitens 
innstilling av 1958, side 411 f. Det blir der vist 
til at det var betegnende for rettstilstanden at 
det ikke var fastsatt noen bestemmelser om 
saksbehandling for disse nemndene. 

I innstillingen til loven om anke til Trygde
retten av 1965 ble det foreslått at betegnelsen 
anke opprettholdes når det gjelder saker som 
skal innbringes for den foreslåtte Trygderet
ten. Dette utvalget la imidlertid til grunn at , 
Trygderetten skulle være en domstol. Det ble 
i denne forbindelse uttalt: 

«En vil i denne forbindelse også nevne at 
Forvaltningskomiten har reist spørsmålet om 
ikke betengelsen «anke» bør søkes forbeholdt 
for rettergang, med den betydning det her 
har, og uttrykket «klage» nyttet konsekvent i 
forvaltningen, se side 14. Etter utvalgets me
ning er «klage» et for lite presist uttrykk og 
lite beldig når det gjelder saker som innbrin
ges for Trygderetten. Det dreier seg i dette 
tilfelle heller ikke om en forvaltningsklage, 
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men om prøving ved et rettspleieorgan. Be
tegnelsen «anke» er dessuten gjennom årtiers 
bruk blitt meget godt innarbeiaet i trygde- og 
pensjonssektoren.» 

Betegnelsene anke og klage er nærmere 
omtalt i Ot.prp. nr. 5 for 1966-67 på side 27: 

«Begjæring om prøving av det omtvistede 
vedtak bør ikke betegnes «klage» som Forvalt-

, ningskomiteen tilrådet nyttet innen forvalt
ningen. Etter departementets oppfatning er 
dette begrep for diffust og passer dårlig på 
omhandlede område. Anke er heller ikke belt 
godt på grunn av begrepets betydning i pro
sessretten, men foreslås likevel nyttet, blant 
annet fordi det er vel innarbeidet i trygde- og 
pensjonssektoren.» 

Betegnelsen anke ble altså brukt fordi den 
var innarbeidet i trygdeterminologien. Årsa
ken til at man mente at betegnelsen klage var 
diffus, var antakelig at forvaltningsloven ennå 
ikke var vedtatt. Den ble vedtatt først i 1967 
og trådte ikke i kraft før i 1970. 

Opprinnelig hadde folketrygdloven ingen 
betemmelser om klage. Grunnen var at tryg
deetatens vedtak bare kunne ankes til Trygde
retten. Det var den gang ikke adgang til å 
klage til trygdens organer. Men i praksis over
prøvet trygdens organer det påankede vedta
ket som et ledd i forberedelsen av anken til 
Trygderetten. Vi viser til framstillingen av 
gangen i ankesaker i NOU 1976:56 om anke 
til Trygderetten, side 7 til 10. Det går fram av 
denne utredningen at sakene ble prøvd på 
nytt i alle instanser fra trygdekontoret til og 
med Rikstrygdeverket. Et underliggende or
gan skulle vurdere saken på nytt og avgi inn
stilling dersom dette organet ikke selv hadde 
truffet det påankede vedtaket. Dersom det var 
Rikstrygdeverket som hadde truffet det påan
kede vedtaket, ble saken under ankebehand
lingen vurdert på nytt både av trygdekonto
ret, trygdesekretariatet, fylkesnemnda og 
Rikstrygdeverket før den ble sendt til Trygde
retten til behandling. Det trygdeorganet som 
hadde truffet det påankede vedtaket, hadde 
etter praksis myndighet til å omgjøre vedtaket 
til gunst for den trygdede. Det samme gjaldt 
overordnet organ. 

Ved lov 14. juni 1974 nr. 43 ble det gitt be
stemmelser om ankebehandling også i folke
trygdloven. Disse bestemmelsene ble tatt inn 
i folketrygdloven § 14-7 nr. 3. 

Det går fram av Ot.prp. nr. 59 for 1973-74 
at formålet med de ovennevnte lovendringene 
var å redusere tilgangen på ankesaker til 
Trygderetten. 

Trygderetten fikk tidlig problemer med 
store restanser. Det samme gjaldt Rikstrygde
verket. Det ble derfor satt i verk forskjellige 
tiltak for å rette opp situasjonen. For eksem-

pel ble det ved lov 9. juni 1972 nr. 40 gitt be
stemmelser om en forenklet ankebehandling 
i særskilte tilfeller. Vi viser til nærmere om
tale i Ot.prp. nr. 59 for 1973-74. 

Da lovendringen i 1972 ikke ga de ønskede 
resultater, startet man på nytt å diskutere 
måter å begrense ankestrømmen til Trygde
retten. Det ble vurdert å innføre ankegebyrer, 
ilegge saksomkostninger eller gi Trygderetten 
adgang til å omgjøre vedtak til ugunst for de 
trygdede. Videre ble det drøftet å unnta visse 
saksgrupper fra behandling i Trygderetten og 
å gjøre Rikstrygdeverket til siste ankeinstans 
i slike saker. Endringen i folketrygdloven § 
14-7 var begrunnet med at visse mindre saker 
skulle unntas fra Trygderettens behandling. 
Men ingen saker ble helt unntatt fra Trygde
rettens prøving. Men ved lovendringen ble 
Trygderettens adgang til å prøve vedtak etter 
folketrygdloven kapittel 2, 3 og 5, med unntak 
av § 5-3, begrenset slik at Trygderetten ikke 
lenger skulle kunne prøve faktum i disse sa
kene. I realiteten ble derfor disse sakene ikke 
unntatt fra Trygderettens prøving. Trygderet
ten kan prøve både lovmessigheten av slike 
vedtak, forvaltningens frie skjønn og om det 
foreligger saksbehandlingsfeil. Dersom Tryg
deretten skulle finne at feil faktum er lagt til 
grunn for et vedtak, vil retten som regel opp
heve vedtaket på grunn av feil i saksbehand
lingen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 14-7 nr. 3 første og andre 

ledd handler om adgangen til å få overprøvet 
vedtak som er gjort av trygdeetaten. Bestem
melsene lyder: 

«Avgjørelser som er truffet av fylkesnemnda 
eller trygdekontoret vedrørende krav om ytel
ser etter kapitlene 2, 3 og 5, dog unntatt krav 
som gjelder yrkesmessig attføring etter § 5-3, 
kan ankes inn for Rikstrygdeverket. Reglene 
i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til 
Trygderetten §§ 10-12, 13 første og annet ledd 
og 14 får tilsvarende anvendelse så langt de 
passer. 

Rikstrygdeverkets avgjørelse av ankesak 
som nevnt i første ledd kan ankes inn for 
Trygderetten. Trygderetten kan dog ikke 
prøve det faktiske grunnlag for Rikstrygde
verkets avgjørelse. Fristen for anke til Trygde
retten er seks uker, jfr. lov av 16. desember 
1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 10.» 

Videre har ankeloven særbestemmelser om 
Trygderettens overprøving av vedtak som .er 
gjort av trygdeetaten. Vi viser til bestemmel
sene i ankeloven § 1. 

Etter ankeloven § 11 skal en anke alltid set
tes fram for trygdekontoret. Videre har anke
loven § 13 bestemmelser om hvem som skal 
behandle anken. Det heter her at den institu-
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sjon hvis vedtak det ankes over, skal ta vedta
ket opp til ny vurdering. Rikstrygdeverket 
skal dessuten prøve vedtak av underordnet 
instans, men ikke vedtak av fylkesnemnda. 
Ankeloven § 13 har ingen uttrykkelig bestem
melse om adgang til å omgjøre vedtak under 
ankeforberedelsen, men dette følger av almin
nelig forvaltningsrettslige prinsipper. 

Det går fram av Rikstrygaeverkets rund
skriv 90-00 om anke av 20. desember 1983, at 
trygdekontoretikke skal behandle anken der
som det påankede vedtaket er truffet av fyl
kesnemnda eller Rikstrygdeverket. Men tryg
dekontoret skal hjelpe til med å forklare 
hvilke rettslige eller faktiske forhold som lig
ger til grunn for vedtaket. 

Dersom det påankede vedtaket er gjort av 
fylkesnemnda, skal nemnda vurdere saken på 
nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, skal sa
ken sendes direkte til Trygderetten. 

Etter folketrygdloven § 14-6 kan Rikstryg
deverket omgjøre vedtak som er gjort av un
derliggende instans. Rikstrygdeverket kan så
ledes omgjøre vedtak som er gjort av trygde
kontorene og fylkesnemndene. Dessuten kan 
Rikstrygdeverket omgjøre eget vedtak når vil
kårene for det foreligger. 

Vedtak i saker etter folketrygdloven kapittel 
2, 3 og 5, dog med unntak av § 5-3, får en 
særskilt ankebehandling i Rikstrygdeverket. 
Rikstrygdeverkets vedtak i slike saker kalles 
kjennelser i stedet for vedtak. Denne begreps
bruken har antakelig en historisk forklaring. 
Rikstrygdeverkets ankeavgjørelser etter den 
gamle syketrygdloven ble kalt kjennelser. 
Men bruken av benevnelsen kjennelse henger 
også sammen med at Trygderettens vedtak 
kalles kjennelse, se ankeloven § 21. I folke
trygdloven § 14-7 nr. 3 er det vist til visse 
bestemmelser i ankeloven, men ikke til § 21 
om kjennelse. 

Det er, som tidligere nevnt, ikke gitt be
stemmelser verken i ankeloven eller folke
trygdloven om vedtak som er gjort av et over
ordnet organ i en ankesak. Da ankeloven el
lers gjelder, antas det at ankelovens bestem
melser om begrunnelse m.v. får anvendelse 
ved ankebehandlingen, og ikke forvaltnings
lovens bestemmelser. 

Forvaltningsloven §§ 28 til 34 har bestem
melser om klage over forvaltningsvedtak. 
Disse bestemmelsene lyder slik: 

«§ 28 (vedtak som kan påklages) 
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller 

annen med rettslig klageinteresse i saken til 
det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er 
nærmest overordnet det forvaltningsorgan 
som har truffet vedtaket (underinstansen). 
Med mindre Kongen annerledes bestemmer, 
kan klageinstansens vedtak i klagesak ikke 
påklages. 

For vedtak truffet av forvaltningsorgan opp
rettet i medhold av lov 12 november 1954 nr. 
1 om styret i kommunene eller lov 16 juni 
1961 nr. 1 om fylkeskommuner, gjelder klage
retten etter første ledd bare vedtak truffet i 
henhold til myndighet delegert fra et statlig 
forvaltningsorgan. 

For særskilte saksområder kan Kongen fast
sette klageregler som utfyller eller avviker fra 
reglene i dette kapittel. Forskrift som begren
ser klageretten eller som ellers vesentlig end
rer reglene til skade for partsinteresser, kan 
bare gis når tungtveiende grunner taler for 
det. · 

§ 29 (klagefrist) 
Fristen for å klage er 3 uker fra det tids

punkt underretning om vedtaket er kommet 
frem til vedkommende part. Skjer underret
ningen ved offentlig kunngjøring, begynner 
klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første 
gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning 
om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt 
han har fått eller burde ha skaffet seg Kjenn
skap til vedtaket. V ed vedtak som går ut på å 
tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for 
andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 
måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. 

Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen 
for vedtaket etter § 24 annet ledd, avbrytes 
klagefristen. Ny klagefrist tar til å løpe fra det 
tidspunkt meddelelse om befVunnelse er 
kommet frem til ham eller han pa annen måte 
er gjort kjent med den. 

Vedkommende underinstans eller klagein
stans kan i særlige tilfelle forlenge klagefirs
ten før denne er utløpet. 

§ 30 (når klagen må være fremsatt) 
For at klage skal være fremsatt i tide, er det 

nok at erklæringen før utløpet av fristen er 
avgitt til posten eller den telegrafstasjon som 
skal sørge for å få sendingen frem til forvalt
ningsorganet, eller til offentlig tjenestemann 
som har fullmakt til å ta imot erklæringen. 
Kommer erklæringen ikke frem, må den gjen
tas innen en uke etter at vedkommende har 
fått vite om dette eller burde ha forstått det 
eller - om den opprinnelige frist er kortere -
innen en frist av samme lengde som denne. 
Fristen regnes overensstemmende med reg
lene i domsstollovens §§ 148 og 149. 

§ 31 (oversitting av klagefristen) 
Selv om klageren har oversittet klagefristen, 

kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan las

tes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller 

b) det av sær1ige grunner er rimelig at kla-, 
gen blir prøvd. 

V ed vurderingen av om klagen bør tas opp 
til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade 
eller ulempe for andre. 

Klagen kan ikke tas under behandling som 
klagesak dersom det er gått mer enn ett år 
siden vedtaket ble truffet. 

§ 32 (klagens adressat, form og innhold) 
Erklæring om klage skal: 
a) fremsettes for det forvaltningsorgan som 

har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er 
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tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av 
vedkommende forvaltningsorgan; 

b) være undertegnet av klageren eller hans 
fullmektig; 

c) nevne det vedtak som det klages over, 
og om påkrevet gi opplysninger tif bedøm
melse av klagerett og av om klagefrist er over
holdt; 

d) nevne den endring som ønskes i det ved
tak det klages over. 

Erklæringene bør også nevne de grunner 
' klagen støtter seg til. 

Inneholder en erklæring om klage feil eller 
mangler, setter forvaltningsorganet en kort 
frist for rettelse eller utfylling. Telegrafisk 
klag:e må uten ugrunnet opphold bekreftes 
skriftlig. 

§ 33 (saksforberedelsen i klagesak) 
Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder 

kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet 
følger av reglene i denne paragraf. 

Underinstansen skal foreta de undersøkel
ser klagen gir grunn til. Den kan oppheve el
ler endre vedtaket dersom den finner klagen 
begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger, skal underinstansen 
avvise saken, ifr, dog § 31. 

Når noen reknes som motpart i saken skal 
underinstansen varsle vedkommende snarest 
mulig, jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig 
skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles kla
gemotparten ved brev, skal kopi av klagen 
vedlegges med mindre parten etter § 19 kan 
nektes adgang til den. 

Blir det ikke truffet avgjørelse om nevnt i 
annet ledd, skal sakens dokumenter sendes 
klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. 
Dersom underinstansen gir til klageinstansen 
uttalelse som partene kan kreve å få se uten 
hinder av§ 19, skal den sende kopi til partene 
med mindre Kongen er klageinstans. 

Klageinstansen skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan 
pålegge underinstansen å foreta nærmere un
dersøkelser m.m.» 

Utvalget finner det ikke hensiktsmessig å 
gi en nærmere redegjørelse for innholdet av 
klagebestemmelene i forvaltningsloven. Vi vil 
bare peke på at forvaltningslovens saksbe
handlingsregler ikke gir klageren vesentlig 
dårligere rettssikkerhet enn ankeloven. 

Som nevnt skal klager som gjelder ytelser 
etter folketrygdlovens saksbehandlingsregler, 
vanligvis behandles etter bestemmelsene i 
ankeloven. 

Visse vedtak behandles likevel etter forvalt
ningslovens klagebestemmelser. Det gjelder 
vedtak etter lovens § 15-5 om trivselsordnin
ger på helseinstitusjon. Institusjonen avgjør 
saker som kan påklages til departementet. Da 
slike vedtak ikke omfattes av ankeloven § 13, 
gjelder forvaltningslovens klagebestemmel
ser. 

Visse vedtak er unntatt fra anke til Trygde
retten med hjemmel i folketrygdloven § 14-7 
nr. 3 siste ledd. Dette gjelder vedtak etter fol
ketrygdloven § 2-13 om bidrag, vedtak om 

dispensasjon fra vilkårene om forutgående 
trygdetid, opphold i Norge m.v. etter lovens 
§§ 8-1, 10-1 og 12-1. Det samme gjelder vedtak 
etter folketrygdloven § 12-1 andre ledd om 
likestilling av samlivsbrudd. med separasjon 
og vedtak om likestilling av botid i Norge før 
1967 med trygdetid, se lovens § 19-3. 

Sosialdepartementet har forutsatt at vedtak 
som er unntatt fra anke til Trygderetten skal 
kunne påklages etter forvaltningslovens be
stemmelser. Vedtak gjort av et trygdekontor 
kan altså påklages til Rikstrygdeverket. V ed
tak som er gjort av Rikstrygdeverket kan på
klages til Sosialdepartementet. Vedtak gjort 
av departementet kan påklages til Kongen 
med mindre vedtaket er unntatt fra klagebe
handling etter forvaltningsloven § 28 siste 
ledd. 

Klagebestemmelsene etter folketrygdloven 
og ankebestemmelsene etter ankeloven er 
stort sett i samsvar med forvaltningslovens 
bestemmelser for såvidt gjelder den overprø 0 

ving som blir gjort i trygdeetaten eller i Sosial
departementet. Det antas· ikke å være noen 
vesentlig forskjell på kvaliteten av saksbe
handlingen når det gjelder ankesaker som 
trygdeetaten behandler etter ankelovens be
stemmelser og de klagesaker som behandles 
etter forvaltningslovens klagebestemmelser. 

Utvalgets forslag 
Utvalget mener det er lite praktisk at klage

behandlingen i trygdeetaten reguleres av to 
regelverk. 

Utvalget legger til grunn at bestemmelsene 
om klage som er gitt i forvaltningsloven, ga
ranterer tilstrekkelig rettssikkerhet. 

Utvalget mener det kan være ønskelig at 
det gjelder forskjellige klage/ankebestemmel
ser for overprøving av vedtak innen selve 
trygdeetaten og for prøving i Trygderetten. 
Dette taler for at klagebehandlingen innen 
trygdeetaten og i · Sosialdepartementet følger 
forvaltningslovens klagebestemmelser. 

Utvalgets forslag vil neppe innebære sær
lige faktiske endringer. Bestemmelsene vil 
imidlertid bli vesentlig forenklet. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
skille mellom vedtak som kan bringes inn for 
Trygderetten, og vedtak som er unntatt fra 
Trygderettens prøving. Utvalget har lagt til 
grunn at alle vedtak i utgangspunktet skal 
kunne overprøves. V ed tak som er omfattet av 
ankelovens bestemmelser, skal som i dag, 
også kunne prøves av Trygderetten. 

Utvalget foreslår at den overprøving som 
gjøres i trygdeetaten kalles klage. Det samsva
rer med forvaltningslovens terminologi. Be
tegnelsen anke skal · forbeholdes prøvingen i 
Trygderetten. En unngår dermed den sam-
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menblandingen av benevnelsene anke og 
klage som preger den gjeldende lov. En enk
lere terminologi på dette området vil gi bedre 
informasjon til publikum. 

Utkastets§ 20-7 gjelder overprøving av ved
tak som kan ankes til Trygderetten. 

I utkastets første ledd er hovedreglen om 
at vedtak etter folketrygdloven kan ankes til 
Trygderetten, slått fast. Det er vist til ankebe
stemmelsene i ankeloven. Dette følger også 
av ankeloven § 1. Men utvalget mener det av 
informasjonshensyn er ønskelig med denne 
presiseringen i utkastet her. 

Etter utkastets andre ledd kan vedtak etter 
lovens kapittel 4, 5, 7 og 13 samt §§ 14-4 og 
14-6 ikke ankes til Trygderetten, før Rikstryg
deverket har prøvet vedtaket. Dette inne
bærer at vedtak i slike saker må påklages til 
Rikstrygdeverket før Trygderetten kan prøve 
saken. Overprøvingen i Rikstrygdeverket skal 
etter forslaget følge forvaltningslovens klage
bestemmelser. 

Utkastets andre ledd svarer stort sett til be
stemmelsene i den gjeldende lovs § 14-7 nr. 
3. Men forslaget innebærer likevel tre mindre 
endringer i forhold til gjeldende rett: 

1) Fristen for å klage etter forvaltningsloven 
er tre uker, mens den er seks uker etter anke
loven. Vi viser til henholdsvis forvaltningslo
ven § 29 første ledd og ankeloven § 10 første 
ledd. Utvalgets forslag vil derfor medføre at 
de vedtak som skal påklages etter forvalt
ningsloven vil ha kortere klagefrist enn i dag. 
Utvalget mener dette kan forsvares da det er 
adgang til å gi oppreisning ved oversittelse av 
fristen i henhold til forvaltningsloven § 31. 
Det er naturlig å ha samme klagefrist i folke- _ 
trygdloven som i forvaltningsloven. Stort sett 
dreier det seg om løpende ytelser etter folke
trygdloven. Dersom klagefristen skulle over
sittes, har man alltid mulighet til å sette fram 
nytt krav om framtidige ytelser. 

Utvalget har vurdert om klagefristens 
lengde av informasjonshensyn bør tas inn i 
selve lovteksten. Utvalget er imidlertid kom
met til at det er viktigere at klagefristen tas 
inn i selve vedtaket, som meddeles trygdesø
keren. 

2) Overprøvingen skal etter utkastet følge 
forvaltningslovens saksbehandlingsregler i 
klagesaker i stedet for ankelovens bestemmel
ser som i dag. I praksis vil dette forslaget ikke 
medføre noen endring i saksbehandlingen. 

3) Etter folketrygdloven § 14-7 nr. 3 andre 
ledd andre punktum kan Trygderetten i dag 
ikke prøve det faktiske grunnlaget for Riks
trygdeverkets avgjørelse i de nevnte sakene. 
Hensikten med denne bestemmelsen var å 
begrense saksmengden i Trygderetten. Men 
da Trygderetten kan prøve alle de andre si-

dene ved disse sakene, virker ikke bestemmel
sen som noen begrensning. Utvalget vil også 
peke på at det er uheldig at Trygderetten skal 
være tvunget til å prøve saker hvor de mener 
det er lagt feil faktum til grunn. I praksis lø
ser imidlertid Trygderetten ofte dette proble
met ved å hjemvise saken til ny behandling 
på grunn av saksbehandlingsfeil. Trygderet
ten kan alltid prøve om saksbehandlingen er 
korrekt. Dersom saken blir brakt inn for de 
alminnelige domstolene kan de prøve om 
trygdeetaten har lagt riktig faktum til grunn, 
og da virker det inkonsekvent at dette ikke 
kan prøves av Trygderetten. Utvalget mener 
derfor at det ikke har noen hensikt å begrense 
Trygderettens prøvingsadgang ved å unnta 
faktum. Bestemmelsen om at Trygderetten 
ikke kan prøve faktum er derfor utelatt i ut
kastet her. 

Utkastets § 20-8 Vedtak som ikke kan ankes 
til Trygderetten 

Departementet kan bestemme at visse ved
tak etter folketrygdloven skal unntas fra anke 
til Trygderetten. Slike vedtak kan påklages til 
det overordnedeforvaltningsorganet etter for
valtningsloven §§ 28 til 34. Klage over vedtak 
etter folketrygdloven §§ 21-5 og 21-6 skal all
tid avgjøres av departementet. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i den 

gjeldende lovs § 14-7 nr. 3 første og fjerde 
ledd. I merknadene til utkastets § 20-7 er det 
gitt en samlet framstilling av bestemmelsene 
om anke/klage i trygderettssaker. 

Innledning 
Etter lovens§ 14-7 nr. 3 siste ledd kan Kon

gen bestemme at visse vedtak skal kunne 
unntas fra anke til Trygderetten, eller at Tryg
deretten bare skal kunne prøve lovmessighe
ten av vedtaket. Med hjemmel i denne be
stemmelsen er en del vedtak helt unntatt fra 
anke til Trygderetten. Dette gjelder vedtak 
etter folketrygdloven § 2-13 om bidrag (se 
kongelig resolusjon den 11. april 1980). Unn
tatt fra anke er også vedtak om dispensasjon 
fra vilkårene om forutgående trygdetid og , 
opphold i Norge etter lovens § 8-1 (se konge
lig resolusjon den 26. mai 1978), § 10-1 (se 
kongelig resolusjon den 26. mai 1978) og § 
12-1 (se kongelig resolusjon den 19. desember 
1980). Det samme gjelder vedtak etter folke
trygdloven § 12-1 andre ledd om likestilling 
av samlivsbrudd med separasjon (se kongelig 
resolusjon den 3. september 1982) samt vedtak 
om likestilling av botid i Norge før 1967 med 
trygdetid etter lovens§ 19-3 (se kongelig reso
lusjon den 19. oktober 1973). 
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V ed tak som er unntatt fra ankebehandling 
i Trygderetten kan være gjenstand for klage
behandling etter forvaltningslovens bestem
melser. Det vil si at slike vedtak kan påklages 
til overordnet forvaltningsorgan. Saksbehand
lingsreglene i forvaltningsloven §§ 23 og 24 
gjelder for slike klagesaker. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har i utkastet skilt mellom vedtak 

som kan prøves av Trygderetten og vedtak 
som er unntatt fra slik prøving. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 20-7. 

Utkastets § 20-8 handler om vedtak som er 
unntatt fra anke til Trygderetten. Slike vedtak 
kan påklages til overordnet forvaltningsorgan 
etter forvaltningslovens bestemmelser. 

I utkastets første punktum er departementet 
gitt myndighet til å bestemme at visse vedtak 
skal unntas fra anke til Trygdretten. Utkastet 
svarer til den gjeldende lovs § 14-7 nr. 3 siste 
ledd. 

Etter utkastets andre punktum kan slike 
vedtak påklages til det overordnede forvalt
ningsorganet etter bestemmelsene i forvalt
ningsloven §§ 28 til 34. 

I utkastets tredje punktum er det presisert 
at klage over vedtak etter utkastets §§ 21-5 
og 21-6 alltid skal avgjøres av departementet. 
Disse bestemmelsene gjelder utbetaling av 
ytelser til langtidspasienter i helseinstitusjon 
og etablering av trivselsordninger ved slike 
institusjoner. Det er nødvendig å presisere 
hvem som er klageinstans i disse sakene, da 
det ikke er trygdeetaten selv, men vedkom
mende helseinstitusjon som avgjør slike saker. 

Utkastets § 20-9 Ankenemnda for sykepen
ger i arbeidsgiverperioden 

En tvist mellom arbeidsgiver og arbeidsta
ker eller mellom arbeidsgiver og trygdekontor 
om rettigheter og plikter i arbeidsgiverperio
den (se § 4-16) kan bringes inn for Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den (se § 19-6). 

Ankenemndas vedtak kan ikke påklages til 
et overordnetforvaltningsorgan eller ankes til 
Trygderetten, men vedtaket kan bringes inn 
for domstolene. 

Merknader 
Bestemmelser om Ankenemnda for syke

penger i arbeidsgiverperioden står i dag i fol
ketrygdloven § 3-9. Nemnda avgjør tvister 
mellorri arbeidsgiver og arbeidstaker samt 
tvister mellom arbeidsgiver og trygdekontor 
for så vidt gjelder rettigheter og plikter etter 
folketrygdloven i den såkalte arbeidsgiverpe
rioden. 

Gjeldende rett 
Folketrygdeloven § 3-9 har bestemmelser 

om Ankenemndas oppnevning og sammen
setning. Disse bestemmelsene er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 19-6. 
Denne paragrafen handler om de administra
tive bestemmelsene om Ankenemnda. 

Etter folketrygdloven § 3-9 fjerde ledd kan 
nemndas vedtak ikke bringes inn for Trygde
retten eller et annet forvaltningsorgan. Det er 
videre presisert i loven at domstolene kan 
prøve lovmessigheten av nemndas vedtak. 
Dette er en lovfesting av det ulovfestede for
valtningsrettslige prinsippet om domstolskon
troll. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har funnet det hensiktsmessig åta 

inn en særskilt bestemmelse om prøving av 
saker for Ankenemnda for sykepenger i ar
beidsgiverperioden etter de foreslåtte bestem
melsene om klage/anke i utkastets §§ 20-7 og 
20-8. Da Ankenemnda også avgjør tvister mel
lom private personer, dreier det seg ikke om 
et vanlig klageorgan. 

I utkastets første ledd er det kort angitt 
hvilke tvister som kan bringes inn for Anke
nemnda for sykepenger i arbeidsgiverperio
den. I utkastets § 19-6 er det foreslått en nær
mere presisering av kompetanseområdet til 
nemnda. 

I utkastets andre ledd er det presisert at 
nemndas vedtak ikke kan påklages til over
ordnet forvaltningsorgan og heller ikke ankes 
til Trygderetten. Vi har funnet det hensikts
messig av informasjonshensyn å nevne dom
stolskontrollen. Forslaget svarer til gjeldende 
rett. 

utkastets § 20-10 Dagpenger under arbeids
løshet 

Søknad om dagpenger under arbeidsløshet 
etter kapittel 6 behandles etter lov 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til åfremme sysselsetting 
§§ 29 til 34. 

Søknad om dagpenger skal vanligvis settes 
fram ved arbeidskontoret på søkerens opp
holdssted. 

Vedtak som er gjort av distriktets arbeids
og tiltaksnemnd, kan påklages til fylkets næ
rings- og sysselsettingsstyre. Vedtak som er 
gjort av dette styret, kan påklages til Arbeids
direktoratet. Vedtak som er gjort av Arbeids
direktoratet, kan ankes til Trygderetten. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 4-8, 

som henviser til sysselsettingsloven. 
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GjeLdende rett 
Etter folketrygdloven § 4-8 skal søknad om 

ytelse under arbeidsløshet fremmes for, be
handles av og avgjøres av de organer som er 
opprettet i medhold av lov 27. juni 1947 nr. 9 
om tiltak til å fremme sysselsetting. 

Sysselsettingsloven kapittel V har spesielle 
saksbehandlingsregler vedrørende krav om 
stønad etter folketrygdloven kapittel 4. Sys
selsettingsloven § 29 har bestemmelser om 
hvor krav om dagpenger skal settes fram. 
Vanligvis skal det innleveres til arbeidsfor
midlingen på oppholdsstedet. Sjømenn i uten
riksfart som oppholder seg i utlandet, skal 
vanligvis sette fram kravet overfor vedkom
mende norske konsulat. Arbeidsdirektoratet 
har gitt nærmere regler for framgangsmåten 
ved framsetting og behandling av krav om 
stønad etter folketrygdloven kapittel 4. 

Sysselsettingsloven §§ 30 til 32 har særlige 
bestemmelser om overprøving av vedtak etter 
folketrygloven kapittel 4. Sysselsettingsloven 
bruker benevnelsen «anke» om slik overprø
ving og ikke «klage» som brukes i forvalt
ningsloven. Vedtak om stønad gjort av distrik
tets arbeids- og tiltaksnemnd kan ankes inn 
for fylkets nærings- og sysselsettingsstyre. 
Nærings- og sysselsettingsstyrets vedtak kan 
ankes videre inn for Arbeidsdirektoratet. I sa
ker som gjelder stønad etter folketrygdloven 
§ 4-1 bokstav b til e (tilskottsordningene) er 
Arbeidsdirektoratet øverste klageinstans. 
Krav om dagpenger under arbeidsløshet kan 
også ankes til Trygderetten. 

Det gjelder særlige ankebestemmelser for 
saker om stønad til sjømenn i utenriksfart. I 
praksis kan vedtak som er truffet av et konsu
lat i utlandet, ankes direkte til Arbeidsdirekto
ratet. 

Sysselsettingsloven § 31 har bestemmelser 
om hvem som kan anke og om ankefristen. 
Foruten den som direkte berøres av vedtaket, 
kan også et medlem av distriktets arbeids- og 
tiltaksnemnd og sekretæren for nemnda anke. 
Ankefristen er seks uker. 

Lovens § 32 har bestemmelser om at gjen
nomføringen av et vedtak kan utsettes. Det 
gjelder dersom fylkesarbeidssjefen eller et 
medlem av fylkets nærings- og sysselsettings
styre finner at et vedtak som er gjort av di
striktets arbeids- og tiltaksnemnd eller av sek
retæren, er i strid med sysselsettingsloven el
ler folketrygdloven kapittel 4. 

Sysselsettingsloven §§ 33 og 34 har bestem
melser som i hovedsak svarer til forvaltnings
lovens bestemmelser. Sysselsettingsloven § 
33 presiserer at arbeidsformidlingen har rett
ledningsplikt og plikt til å sørge for sakens 
opplysning. Videre bestemmer sysselsettings
loven § 34 at søknad skal avgjøres uten ugrun-

net opphold, at søkeren skal ha skriftlig mel
ding om vedtaket og at arbeidsformidlingen 
har plikt til å begrunne vedtaket dersom søk
naden helt eller delvis avslås. 

Utvalget har drøftet om saksbehandlings
reglene i utkastet også bør få anvendelse på 
saker om dagpenger under arbeidsløshet. Der
med ville en få generelle saksbehandlingsreg
ler for alle ytelser fra folketrygden. Dagpenger 
under arbeidsløshet står imidlertid i en sær
stilling i forhold til de andre ytelsene i loven. 
Det skyldes først og fremst at denne ytelsen 
henger nær sammen med diverse sysselset
tingstiltak, og at den administreres av arbeids" 
markedsetaten. Det er bare selve utbetalingen 
som skjer gjennom trygdeetaten. Selv om 
saksbehandlingsreglene for dagpenger under 
arbeidsløhet skulle omfattes av utkastet, 
måtte det likevel tas inn særlige bestemmel
ser om hvor krav skal settes fram og særlige 
ankebestemmelser. Sysselsettingsloven er ar
beidsmarkedsetatens lovgivning. Utvalget an
tar derfor at det er mest hensiktsmessig at 
saksbehandlingsreglene fortsatt står i syssel
settingsloven. Utvalget vil peke på at det er 
behov for å harmonisere sysselsettingslovens 
saksbehandlingsregler med forvaltningslo
vens bestemmelser. Dersom dette blir gjen
nomført, vil også saksbehandlingsreglene for 
dagpenger stort sett svare til utvalgets forslag 
til saksbehandlingsregler for de øvrige ytel
sene etter folketrygdloven. Det ligger imidler
tid utenfor utvalgets mandat å fremme kon
krete forslag om revisjon av sysselsettingslo
ven. 

UtvaLgets forsLag 
Utkastets§ 20-10 er en henvisningsbestem

melse som er tatt med av informasjonshensyn. 
Utkastets første Ledd viser bare til sysselset

tingslovens bestemmelser. Utvalget har fun
net det hensiktsmessig å nevne de viktigste 
saksbehandlingsreglene i utkastets andre og 
tredje ledd. Disse bestemmelsene er ikke ut
tømmende, men vil være av informasjons
verdi for publikum. 

Utkastets andre Ledd viser hvor krav om 
dagpenger vanligvis skal settes fram. Vi viser 
forøvrig til merknadene til utkastets § 20-3 der ' 
utvalget har omtalt den tilsvarende bestem
melsen for de øvrige ytelsene etter folketrygd
loven. · 

Utkastets tredje Ledd handler om de spesi
elle bestemmelsene for overprøving av vedtak 
om dagpenger under arbeidsløshet. Bestem
melsen er bare ment som en henvisning til 
sysselsettingsloven, og er for så vidt unødven
dig. Den er tatt med her for å gi en oversikt 
over klageinstansene og saksgangen. 
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Utkastets§ 20-11 Saksbehandling i avgiftssa
ker m.m. 

For saker som behandles av ligningsmyn
dighetene etter kapittel 23, gjelder ikke bestem
melsene i kapitlet her, og heller ikke bestem
~elsene i forvaltningsloven. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 17-5 

'og presiserer at de alminnelige saksbehand
lingsreglene som gjelder i trygdesaker, ikke 
kommer til anvendelse når ligningsmyndig
hetene behandler saker etter folketrygdloven. 

Folketrygdloven § 17-5 lyder: 

«Saksbehandlingsres-lene i kapittel 14 eller 
i forvaltningsloven melder ikke saker som 
behandles av ligningsmyndighetene etter 
dette kapittel.» 

Utvalget finner det mest naturlig at denne 
bestemmelsen tas inn i utkastet til nytt saks
behandlingskapittel. Det går fram av utkastets 
kapittel 23 hvilke saksbehandlingsregler som 
skal gjelde når ligningsmyndighetene be
handler saker etter denne loven. Vi viser til 
dette kapitlet med tilhørende merknader. 

utkastets § 20-12 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter om behand

ling av saker etter denne loven. 

Merknader 
Etter den gjeldende lovs kapittel 14 er det 

flere bestemmelser om forskriftsfullmakter. 
Utvalget antar at det fortsatt vil være behov 
for å fastsette nærmere bestemmelser om 
saksbehandlingen på enkelte områder. Vi fo
reslår derfor en generell forskriftshjemmel i 
utkastets § 20-12. Utvalget forutsetter at det 
for eksempel gis saksbehandlingsregler for 
Ankenemnda i sykepengeperioden. 

Bestemmelser som foreslås flyttet 
Følgende bestemmelser foreslås flyttet til 

andre kapitler i utkastet. Bestemmelsene er 
nærmere kommentert under behandlingen av 
de aktuelle kapitlene: 

1) Folketrygdloven § 14-4 
Bestemmelsen . gjelder fylkesnemndenes 

kompetanse, og omtales i merknadene til ut
kastets § 19-3 om de nye fylkestrygdekonto
rene. 

2) Folketrygdloven § 14-5 
Bestemmelsen gjelder trygdekontorenes 

kompetanse, og omtales i merknadene til ut
kastets § 19-4 om trygdekontorene. 

3) Folketrygdloven § 14-6 første og andre ledd 
Bestemmelsen gjelder Rikstrygdeverkets 

kompetanse, og omtales i merknadene til ut
kastets § 19-2 om Rikstrygdeverket. 

4) Folketrygdloven § 14-9 
Bestemmelsen inneholder i hovedsak be

stemmelser om foreldelse. Disse passer syste
matisk bedre i utkastets kapittel 21 om utbeta
ling, og er foreslått tatt inn i utkastets§ 21-15. 

Bestemmelsen i lovens § 14-9 andre ledd 
om meldefrist for yrkesskader foreslås flyttet 
til utkastets kapittel 17 om stønad ved yrkes
skade. Se utkastets § 17-10. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
1) Folketrygdloven § 13-13 om ugildhet 

Bestemmelsen svarer til reglene i forvalt
ningsloven kapittel II. Vi viser til nærmere 
omtale i merknadene til utkastets § 20-2 

2) Folketrygdloven § 14-1 om veildnings- og 
utredningsplikt 

Bestemmelsene svarer til forvaltningsloven 
§§ 11 og 17. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til utkastets § 20-2. 

3) Folketrygdloven § 14-2 nr. 1 tredje ledd ly
der slik: 

«Kravet settes fram skriftlig på skjema fast
satt av Rikstrygdeverket. Krav om stønad et
ter kapittel 2 og 3 kan dog settes fram munt
lig med mindre Rikstrygdeverket bestemmer 
noe annet. Sammen med kravet skal følge de 
opplysninger, erklæringer og attester som 
Rikstrygdeverket eller trygdekontoret kre
ver.» 

Etter utvalgets mening er det ikke hensikts
messig å lovfeste at krav skal settes fram 
skriftlig på fastsatt skjema. Rikstrygdeverket 
må fastlegge slike rutiner i sine rundskriv. 

Det følger av trygdeetatens veilednings- og 
utredningsplikt at disse skal sørge for at kra
vet blir satt fram på riktig måte. I forskrifte
nes § 5 til forvaltningsloven § 11 er det for 
eksempel presisert at forvaltningsorganer bør 
være behjelpelig med å fylle ut skjemaer og 
andre dokumenter. 

Utvalget vil videre peke på at det ikke er 
nødvendig å lovfeste at opplysninger, erklæ
ringer og attester som trygdeetaten krever, 
skal følge med kravet. Dersom søkeren ikke 
gir de opplysninger som kreves, kan det med
føre at saken avvises fordi trygdeetaten ikke 
har tilstrekkelige opplysninger til å avgjøre 
kravet. På den annen side har trygdeetaten 
selv plikt til å påse at saken blir tilstrekkelig 
opplyst i medhold av forvaltningsloven § 17. 

Bestemmelsen anses etter dette som over
flødig. 

4) Folketrygdloven § 14-2 nr. 2 første ledd gjel
der trygdedes plikt til å melde fra om sykdom. 
Bestemmelsen lyder: 
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«Trygdet som blir syk eller skadet, skal så 
snart råd er, gi trygdekontoret melding om 
dette. Oppholder han seg i riket, skal meldin-
gen gis innen 14 dager.» · 

· Bestemmelsen kom inn i folketrygdloven i 
forbindelse med at syketrygden i 1970 ble tatt 
inn i folketrygdloven. Bestemmelsen svarer 
til syketrygdloven § 74 nr. 1. · 

Hensikten med meldingsfristen i syketrygd
loven var at trygdekassene snarest mulig 
skulle bli i stand til å avgjøre om rett til stø
nad forelå. Dessuten skulle trygdekassene 
treffe nødvendige forføyninger i forbindelse 
med sykebehandlingen, for eksempel om gar
anti til sykehus, kursteder og fysikalske insti
tutter. Meldeplikten ble også begrunnet med 
at trygdekassene skulle kunne føre nødvendig 
kontroll. Det var etter syketrygdloven et vil
kår for stønad at melding forelå. Dersom den 
trygdede unnlot å sende melding i rett tid, 
kunne dette føre til tap av rett til stønad, se 
syketrygdloven § 77 bokstav b. Vi viser for 
øvrig til Ohldieck, Litlere og R. Rygh: Kom
mentarer til lov om syketrygd, side 266 og 
267. Denne besternmelsen ble ikke nærmere 
vurdert i Ot.prp. nr. 42 for 1969-70, i forbin
delse med at syketrygdloven ble tatt inn i fol
ketrygdloven. 

Det er etter gjeldende rett ikke noe alminne
lig vilkår om meldeplikt for å få rett til stønad 
etter folketrygdloven. Rikstrygdeverket opp
lyser at bestemmelsen i lovens § 14-2 nr. 2 
første ledd ikke er blitt brukt i praksis. Be
stemmelsen kan således anses som overflødig, 
og foreslås opphevet av forenklingsgrunner. 

5) FoLketrygdLoven § 14-6 tredje Ledd om Riks
trygdeverkets omgjøringsadgang. Bestemmel
sen svarer til forvaltningsloven §§ 34 og 35. 
Vi viser til nærmere omtale i merknadene til 
utkastets § 20-2. 

6) FoLketrygdLoven § 14-7 nr. 1 om vedtak og 
underretning om vedtak. Bestemmelsen sva
rer til forvaltningsloven §§ 11 a, 23 og 27. Vi 
viser til merknadene til utkastets § 20-2. 

7) FoLketrygdLoven § 14-7 nr. 2 gjelder begrun
nelse av vedtak m.v. og svarer til forvaltnings
loven §§ 24, 25 og 27 tredje ledd. Vi viser til 
nærmere omtale i merknadene til utkastets § 
20-2. 

8) FoLketrygdLoven § 14-8 har bestemmelser 
om tap eller begrensning av en trygdets rettig
heter. Bestemmelsen lyder slik: 

«Krav om ytelser etter denne lov kan avslås 
og tilkjente ytelser kan tilbakeholdes helt el
ler delvis dersom den trygdede mot bedre vit
ende gir uriktige opplysninger eller fortier 

vesentlige opplysninger av betydning for ret
tigheter og plikter etter denne lov eller uten 
rimelig ~nn unnlater å etterkomme påbud 
som er gitt i eller med hjemmel av denne lov. 

Det samme gjelder hvis en trygdet som op
pebærer stønad etter kapittel 2,S-,5,8 eller 11, 
uten rimelig grunn unnlater å etterkomme 
legens råd, neKter å gjennomgå attføring eller 
gjør seg skyldig i grov skjødes1øshet med hen
syn til siri helse.» 

Bestemmelsen var opprinnelig å finne i fol
ketrygdloven § 15-7. Den ble ikke kommen
tert i forbindelse med at folketrygdloven ble 
innført. I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 side 103 
heter det: 

«Til§§ 15-6, 15-7 og 15-8. Disse bestemmel
ser er i overensstemmelse med gjeldende be
stemmelser og praksis1 og en har ikke noe 
spesielt å bemerke til aem.» 

De tidligere bestemmelsene det siktes til, 
er blant annet§ 19 i lov 6. juli 1957 om alders
trygd og § 21 i lov 22. januar 1960 om uføre
trygd. Syketrygdloven 2. mars 1956 hadde 
også en tilsvarende bestemmelse i § 77. I 
denne bestemmelsen het det at trygdekassen 
kunne «helt eller delvis nekte stønad til den 
trygdede i slike tilfelle.» 

Da syketrygden ble tatt inn i folketrygdlo
ven i 1970, ble bestemmelsen flyttet til folke
trygdloven § 14-8. Departementet uttalte at 
bestemmelsen systematisk best passet i folke
trygdloven kapittel 14. Kapitteloverskriften 
ble endret samtidig, og det ble presisert at 
kapitlet også handler om «begrensning og tap 
av rettigheter». Videre ble paragrafens andre 
ledd utvidet til også å omfatte stønad etter 
folketrygdloven kapitlene 2, 3 og 11. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 14-8 første ledd første 

alternativ gjelder trygdet som mot bedre vit
ende gir uriktige opplysninger, eller fortier 
vesentlige opplysninger. Det er altså et vilkår 
at den trygdede bevisst har forholdt seg som 
beskrevet. Videre må de uriktige opplysnin
gene ha vært «av betydning for rettigheter og 
plikter 'etter denne lov». Det innebærer at de 
uriktige opplysningene har ført til, eller kunne 
ført til et feilaktig vedtak om å tilstå ytelser. 
I de tilfellene § 14-8 kommer til anvendelse ' 
kan ytelsen avslås, eller tilkjente ytelser kan 
helt eller delvis holdes tilbake. 

Begrepet «tilbakehold» er her brukt i en noe 
annen betydning enn for eksernpel i folke
trygdloven § 15-1 nr. 6, der det heter at en 
ytelse etter folketrygdloven kan «holdes til
bake i inntil tre uker» dersom trygdekontoret 
har grunn til å anta at arbeidsgiver, pensjons
ordning eller offentlig myndighet har grunn
lag for å kreve refusjon i ytelsen. I denne for-
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bindelse er det tale om tilbakehold i betydnin
gen å utsette utbetalingen. 

Lovens § 14-8 er blitt tolket slik at dersom 
den trygdede bevisst har gitt uriktige opplys
ninger om forhold som har betydning for stø
nadskravet, kan den trygdede med hjemmel 
i denne paragrafen nektes ytelse som ved
kommende ellers ville hatt krav på. Uttrykket 
tilbakeholdes brukes altså her i betydnigen 

' «tap av rettighet». Denne tolkningen antas å 
ha støtte både i forarbeidene og praksis etter 
den gamle syketrygdloven. Vi viser til en ge
nerell drøftelse av folketrygdloven § 14-8 i to 
artikler av Erling Moss i Sosial Trygd nr. 6 
og nr. 7-8 for 1974. 

Stønad kan også avslås eller tilbakeholdes 
dersom den trygdede «uten rimelig grunn» 
unnlater å etterkomme påbud etter loven. Vi 
viser til lovens § 14-8 første ledd, andre alter
nativ. 

Etter folketrygdloven § 14-8 andre ledd kan 
ytelser avslås helt eller holdes tilbake når en 
person som mottar stønad etter kapitlene 
2,3,5, 8 eller 11 «uten rimelig grunn» unnlater 
å etterkomme legens råd, nekter å gjennomgå 
attføring eller gjør seg skyldig i grov skjødes
løshet med hensyn til sin helse. 

På bakgrunn av enkelte ankesaker etter den 
gamle syketrygdloven § 77 drøfter Moss i de 
nevnte artiklene hva som kan anses som «ri
melig grunn». Han konkluderer med at tryg
dedes egen vurdering av sitt eget sykdomstil
felle og de tiltak han eller hun mener er ade
kvat behandling, ikke gir «rimelig grunn» til 
å unnlate å etterkomme trygdekontorets og 
legens påbud når disse går ut på noe annet. 
Det samme gjelder trygdedes personlige sym
patier og antipatier mot spesielle leger og hel
seinstitusjoner. Dernest skal det nokså mye til 
for at det skal anses som rimelig grunn at det 
ikke «passer» for den trygdede å bli innlagt 
på sykehus. 

Utvalgets vurdering 
Folketrygdloven § 14-8 har et visst pønalt 

preg. Loven har også andre bestemmelser som 
er av samme karakter. Når det gjelder dagpen
ger under arbeidsløshet, finnes det for eksem
pel en tilsvarende regel i folketrygdloven § 
4-10. Denne bestemmelsen er nærmere kom
mentert i utkastets kapittel 6 om dagpenger 
under arbeidsløshet. Lovens § 15-8 ligner på 
§ 14-8. Denne bestemmelsen gjelder tilbake
kreving av feilutbetalte ytelser når det er noe 
å bebreide stønadsmottakeren. Denne bestem
melsen kan brukes i tillegg til lovens § 14-8. 
Vi viser til nærmere omtale av § 15-8 i utkas-
tets § 21-16. · 

Folketrygdloven § 14-8 bør ses i sammen
heng med § 14-2 nr. 2 og § 18-1, som gjelder 

medlemmets plikt til å gi de opplysninger 
trygdeetaten trenger for å fatte vedtak, herun
der plikten til å la seg undersøke av lege eller 
annen sakkyndig. 

Det at kravet kan avslås når en person ikke 
har rett til en ytelse kan ikke sies å være noen 
egentlig sanksjon, og har neppe noen selv
stendig betydning. Det følger allerede av de 
øvrige bestemmelsene i folketrygdloven og 
forvaltningsloven at lovens vilkår må være 
oppfylt for at ytelser skal kunne tilstås og fort
satt løpe. På den andre siden har trygdeetaten 
plikt til av eget tiltak å sørge for sakens opp
lysning. Vi viser til folketrygdloven § 14-1 
andre ledd. 

Det andre alternativet i første ledd kan ikke 
sies å ha noen selvstendig betydning. En per
son som søker stønad, plikter å gi de opplys
ninger trygdeetaten trenger for å kunne treffe 
en riktig avgjørelse, herunder å la seg under
søke av lege eller annen sakkyndig. Vi viser 
til folketrygdloven§ 14-2 nr. 2 andre og tredje 
ledd. Dersom søkeren ikke etterkommer tryg
dekontorets anmodning om å skaffe fram de 
nødvendige opplysninger, kan saken avvises. 
Resultatet blir da at ytelsen ikke gis før saken 
er så godt opplyst at trygdeetaten kan gjøre 
vedtak. 

Folketrygdloven § 14-8 andre ledd regnes i 
hovedsak som unødvendig og følger av de 
enkelte stønadskapitler. For å få stønad etter 
kapittel 5 om attføring, er det for eksempel 
et vilkår at vedkommende fortsatt er under 
behandling eller attføring med sikte på bed
ring av arbeidsevnen eller funksjonsevnen. 
For å få rett til uførepensjon etter folketrygd
loven kapittel 8 er det et vilkår at vedkom
mende har gjennomgått behandling, arbeids
trening, opplæring eller annen form for attfø
ring. Dersom vedkommende ikke har forholdt 
seg som beskrevet i disse kapitlene, fyller han 
eller hun ikke vilkårene for trygdeytelsen. 

Når det gjelder retten til medisinsk stønad 
og sykepenger etter henholdsvis lovens kapi
tel 2 og 3, må det skilles mellom skjødesløs
het før og etter sykdommens inntredelse. Sy
kepenger og medisinsk stønad kan ikke nek
tes selv om en sykdom eller skade for eksem
pel skyldes hasardiøs sportsutøvelse, råkjø
ring, røyking eller lignende eller det dreier 
seg om annen selvforskyldt skade eller syk
dom. 

Men sykepenger kan bli nektet en person 
som ikke retter seg etter legens råd eller er 
skjødesløs med sin helse etter at sykdommen 
har inntrådt. Som eksempel kan nevnes at en 
sykmeldt person har blitt nektet sykepenger 
i en uke fordi vedkommende hadde deltatt i 
et orienteringsløp til tross for at personen var 
sykmeldt på grunn av et skadet kne. Her 
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kunne nok sykepenger vært nektet fordi ved
kommende ikke var helt arbeidsufør på grunn 
av sykdom, se § 3-2. På bakgrunn av opplys
ninger fra Rikstrygdeverket har imidlertid ut
valget inntrykk av at trygdekontorene er tilba
keholdne med å nekte stønad under henvis
ning til at legens råd ikke har vært fulgt, eller 
at vedkommende har vært skjødesløs med sin 
helse. 

Lovens § 14-8 har først og fremst selvsten
dig betydning når det gjelder nekting av fram
tidige løpende ytelser som den trygdede ellers 
ville ha krav på. Utvalget mener dette er en 
administrativ sanksjon som er betenkelig. 
Selv kortvarig nekting kan få alvorlige konse
kvenser for den enkelte. Ut fra et rettssikker
hetssynspunkt bør en derfor være tilbakehol
den med denne form for reaksjoner. 

Utvalget mener det ikke skulle være noe 
stort behov for gjeldende bestemmelse. Ifølge 
folketrygdloven § 14-8 første ledd første alter
nativ, kreves det at den trygdede bevisst har 
gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplys-

ninger. Dette er forhold som kan rammes av 
straffeloven § 270 om bedrageri. Dersom det 
foreligger mistanke om slike forhold, mener 
utvalget at det i stedet for en administrativ 
reaksjon bør begjæres påtale etter straffelo
ven. 

Utvalget mener at bestemmelsene i gjeld
ende lovs § 14-8 i det vesentligste bør opphe
ves både ut fra prinsipielle grunner og av for
enklingshensyn. Utvalget er likevel kommet 
til at gjeldende rett bør opprettholdes når det 
gjelder tap av retten til sykepenger i visse til
feller. Det foreslås derfor tatt inn en særskilt 
bestemmelse i utkastets kapittel 4 om tap av 
retten til sykepenger dersom en sykmeldt per
son ikke retter seg etter legens råd, eller viser 
skjødesløshet med hensyn til sin helse. Se 
utkastets § 4-6. 

9) Folketrygdloven § 14-10 Bestemmelsen 
gjelder partsoffentlighet og svarer til forvalt
ningsloven §§ 18 til 21. Vi viser til merkna
dene til utkastets § 20-2. 
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KAPITTEL 21 

Utbetaling 

OVERSIKT 
Bestemmelser om utbetaling av ytelser står 

i dag hovedsakelig i folketrygdloven kapittel 
15. 

Utvalget har så langt det har vært mulig 
forsøkt å utforme kapitlet som et rent utbeta
lingskapittel. Bestemmelser som direkte gjel
der selve utbetalingen samt bestemmelser 
som har nær sammenheng med utbetalingen 
er derfor samlet i kapitlet her. Enkelte be
stemmelser i lovens kapittel 15 er imidlertid 
av mer materiellrettslig karakter. Det gjelder 
for eksempel lovens § 15-5 nr. 2, som gir ad
gang for visse helseinstitusjoner til å opprette 
felles trivselsordninger for pasientenes mid
ler. Men da bestemmelsen har nær sammen
heng med bestemmelsene om utbetaling til 
helseinstitusjoner, er det mest hensiktsmessig 
å ha den her. Det vises til utkastets § 21-6. 
Bestemmelsene om frister og foreldelse står i 
dag i lovens kapittel 14 om saksbehandling. 
Disse er heller ikke utbetalingsregler. Men de 
har så nær sammenheng med utbetalingsreg
lene at utvalget har funnet det naturlig å plas
sere bestemmelsene i utkastets kapittel 21. 

Etter hovedregelen skal · utbetaling skje til 
den som etter folketrygdloven har rett til pen
sjonen eller stønaden. Men i en del tilfeller 
skal utbetalingen likevel skje til andre. Det 
gjelder dersom en av foreldrene har rett til 
barnetillegg til alders- eller uførepensjon, og 
den andre av foreldrene har den daglige om
sorgen for barnet. I disse tilfellene utbetales 
tillegget direkte til den som har omsorgen, 
eventuelt til bidragsfogden. Videre skjer utbe
taling av trygdens stønader ved helsetjenester 
direkte til behandler eller forhandler dersom 
disse har direkte oppgjør med trygden. Når 
arbeidsgiveren betaler full lønn under syk
dom, utbetales sykepengene direkte til ar
beidsgiveren. Når pasienter som er innlagt i 
helseinstitusjon for langtidspasienter ikke er 
istand til å disponere midlene selv, får helsein
stitusjonen utbetalingen. Dessuten kan utbe
taling skje til andre enn den som har rett til 
pensjon eller stønad dersom vedkommende 
på grunn av sykdom eller rusmiddelmisbruk 
ikke er istand til å disponere midlene selv. 

Utvalget har redigert kapitlet slik at bestem
melsene om hvem betalingen skal skje til, er 
tatt inn i syv særskilte paragrafer. Denne inn
delingen antas å lette oversikten. Deretter føl-

ger bestemmelser om tilbakehold av ytelser, 
og fradrag for utbetalt ektefelletillegg og bar
netillegg ved etterbetaling. Til slutt er det tatt 
inn bestemmelser om utbetalingsterminer, 
avrunding av stønadsbeløp, periodisering, for
eldelse, tilbakekreving og renter. 

Folketrygdloven kapittel 15 inneholder en
kelte bestemmelser som det ikke er naturlig 
å ha i utbetalingskapitlet. Bakerst i merkna
dene til dette kapitlet har utvalget foreslått å 
ta inn en oversikt over de bestemmelser som 
foreslås flyttet til andre kapitler. Dette gjelder 
bestemmelser om virkningstidspunktet når 
den trygdede samtidig fyller vilkårene for rett 
til sykepenger og uførepensjon, samt særskilte 
klagebestemmelser for pasienter som er inn
lagt i helseinstitusjon. Videre har vi tatt inn 
en oversikt over de bestemmelsene som utval
get mener er overflødige og som foreslås opp
hevet. Dette gjelder bestemmelser om legiti
masjon, om arbeidsgiverens krav på trygde
ytelser når den trygdede har delvis uførepen
sjon, og om avgjørelse av tvist mellom ar
beidstaker og arbeidsgiver. 

Utkastets§ 21-1 Innledning· 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

utbetaling av ytelser etter denne loven. 
Bestemmelser om 

- hvem ytelsen utbetales til (hovedregel), står 
i§ 21-2 

- utbetaling av barnetillegg står i § 21-3 
- utbetaling ved direkte oppgjør står i § 21-4 
- utbetaling til arbeidsgiver står i § 21-5 
- utbetaling til helseinstitusjon for langtids-

pasienter står i § 21-6 
- felles trivselsordninger for langtidspasien-

ter står i § 21-7 
- utbetaling til sosialkontor o.a. står i§ 21-8 
- utsatt utbetaling står i§ 21-9 
- fradrag ved etterbetaling står i § 21-10 
- utbetalingsterminer står i§ 21-11 
- avrunding av ytelser står i § 21-12 
- utbetaling i den måneden rett til en ytelse 

oppstår eller opphører, står i§ 21-13 
- frister for framsetting av krav står i§ 21-14 
- foreldelse står i§ 21-15 
- tilbakekreving etter feilaktig utbetaling står 

i § 21-16 
- renter står i§ 21-17. 
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Merknader 
Bestemmelsen er ny og angir kort hva kapit

let handler om. 
Utvalget har fulgt samme prinsipp her som 

ellers i utkastet, og starter med en innled
ningsbestemmelse. I stønadskapitlene har ut
valget foreslått at innledningsbestemmelsene 
skal angi formålet med de ulike kapitlene. Det 
er ikke naturlig med noen formålsangivelse i 
de administrative kapitlene. Men det er hen
siktsmessig at det innledningsvis blir antydet 
hva kapitlet inneholder samt at det gis en inn
holdsfortegnelse. 

Utkastets første ledd presiserer at dette ka
pitlet har bestemmelser om utbetaling av ytel
ser etter denne loven. Utvalget har brukt be
grepet ytelse som en fellesbenevnelse på stø
nad og pensjon. 

I utkastets andre ledd har vi tatt inn en over
sikt over hvor i kapitlet de enkelte bestem
melser er å finne. De sju første • paragrafene 
gjelder hvem ytelsene skal utbetales til. Utval
get har drøftet om disse paragrafene kan slås 
sammen i innholdsfortegnelsen. Men det gir 
bedre informasjon å ha en detaljert oppreg
ning, som foreslått. 

utkastets§ 21-2 Hovedregel om hvem ytel
sen utbetales til 

Ytelsen utbetales til den som har rett til ytel
sen. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til lovens§ 15-6 første 

ledd. 

Gjeldende rett 
Som regel skal en trygdeytelse utbetales til 

den som har rett til ytelsen. Dette følger i dag 
av folketrygdloven § 15-6 første ledd, som ly
der: «Utbetaling av ytelse skjer til den beretti
gede.» 

Vanligvis følger det av folketrygdloven 
hvem som har rett til en ytelse. Unntak gjel
der for stønad i forbindelse med gravferd, se 
nedenfor. Den som har rett til en ytelse er den 
som har satt fram krav om ytelsen, som selv 
fyller vilkårene for rett til ytelsen og som har 
fått vedtak om at ytelsen skal gis. 

Etter vanlige juridiske prinsipper kan en 
myndig · person opptre ved fullmektig. Det 
kreves ikke at fullmakten skal være skriftlig. 

Forvaltningsloven 10. februar 1967 har en 
særskilt bestemmelse om advokat eller annen 
fullmektig i § 12. Rikstrygdeverkets praksis 
når det gjelder utbetaling av trygdeytelser er 
imidlertid mer restriktiv enn ovennevnte 
rettsregler tilsier. Vi viser til Rikstrygdever
kets rundskriv 15-6 av 6. september 1982 om 
utbetaling av ytelser til den berettigede. Det 

går fram av dette rundskrivet at forfalte ytel
ser vanligvis bare utbetales til fullmektig mot 
skriftlig fullmakt. Det kreves ikke skriftlig 
fullmakt når det gjelder advokater som opp
trer som fullmektig. 

Utvalget vil peke på at det etter de alminne
lige rettsregler som gjelder for fullmaktsfor
hold, ikke skilles mellom utbetaling av for
falte og uforfalte ytelser. Det er her ikke snakk 
om overdragelse av rettigheter, men utbeta
ling til en · fullmektig. En fullmektig opptrer 
alltid på fullmaktsgiverens vegne. En utbeta
ling til en persons fullmektig vil derfor være 
likestilt med betaling til personen selv. Utbe
taling til fullmektig omfattes derfor ikke av 
bestemmelsene i folketrygdloven§ 15-6 tredje 
ledd om utbetaling til andre enn den som har 
rett til ytelsen. 

Muntlig fullmakt godtas sjelden av trygde
etaten. Ifølge rundskrivet godtas bare muntlig 
fullmakt til den stønadsberettigetles ektefelle 
samt barn under 18 år dersom det dreier seg 
om beløp opp til 200 kroner. 

Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmå
ten for tvistemål (tvistemålsloven) § 47 har en 
særskilt bestemmelse om fullmakt for pro
sessfullmektig til å få utbetalt det parten har 
krav på etter en eventuell rettsak. Paragrafen 
handler om hvilken fullmakt en prosessfull
mektig har ikraft av en alminnelig prosessfull
makt. En slik fullmakt kan imidlertid begren
ses av parten. Det følger av ovennevnte be
stemmelse at en trygdeytelse skal utbetales til 
prosessfullmektigen i en trygdesak, dersom 
vedkommende har alminnelig prosessfull
makt. 

Etter det ulovfestede prinsipp om negotio
rum gestio kan en person handle på en annens 
vegne, for å ivareta dennes interesser når 
denne selv er avskåret fra det. Dersom den 
som har rett til en ytelse ikke er i stand til å 
ivareta sine interesser kan den som ordner 
opp, kreve å få utbetalt trygdeytelser til seg. 
Det kan for eksempel være aktuelt for perso
ner som er alderssløve og mottar trygd. Men 
det gjelder bare dersom den som handler på 
vegne av den som har rett til ytelsen, trenger 
den aktuelle trygdeytelse for å ivareta den 
trygdedes interesser. Dersom den som har rett , 
til ytelsen er i stand til å gi en fullmakt, kan 
ikke noen handle etter prinsippet om negotio
rum gestio. Dette prinsippet er lovfestet når 
det gjelder ektefeller. Det vises til § 9 første 
ledd i lov 20. mai 1927 om ektefellers formues
forhold, som lyder slik:: 

«Er den ene ektefelle under samlivet ved 
sykdom eller fravær hindret fra å vareta sine 
anliggender, uten at nogen er satt til å dra 
omsorg for dem, kan den annen ektefelle på 
hans vegne foreta sådanne forføininger,_ som 
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ikke uten ulempe kan opsettes, oppebære 
hans inntekter og, hvis det er uomgjengelig 
nødvendig for å skaffe midler til familiens 
underhold, avhende eller pantsette hans eien
deler». 

Dersom den som har rett til en ytelse retts
gyldig har inngått avtale eller bestemt at ret
ten til ytelsen skal overdras til andre, skal 
utbetaling skje til den som er berettiget etter 

1 avtalen. Dette følger av alminnelige avtale
rettslige prinsipper. 

Forfalte krav på ytelser kan fritt overdras. 
Men uforfalte krav kan i utgangspunktet ikke 
overdras. Dette følger av lov 14. august 1918 
om rettergangsordningens ikrafttredelse § 12. 
Unntak gjelder i særlige tilfeller ved overdra
gelse til arbeidsgiver. Dette er nærmere om
talt i merknadene til utkastets § 21-5. 

Dersom den som har rett til en ytelse er 
umyndig, gjelder lov 22. april 1927 nr. 3 om 
vergemål for umyndige. Det er da vergen som 
i utgangspunktet handler på vedkommendes 
vegne. Vi viser til vergemålsloven § 38 . Dette 
gjelder også ved utbetaling av trygdeytelser. 

Det er her ikke hensiktsmessig å omtale i 
detalj bestemmelsene som gjelder ved verge
mål. Det skal bare nevnes at umyndige omfat
ter mindreårige og umyndiggjorte. Mindre
årige er personer som ikke har fylt 18 år, se 
vergemålsloven § 1. Umyndiggjorte er perso
ner som er satt under vergemål i henhold til 
lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse. 

Vergemålsloven kapittel 4 har bestemmel
ser om den umyndiges handleevne. Etter § 33 
rår en mindreårig selv over de midler som 
vedkommende har tjent ved egen virksomhet 
etter fylte 15 år. Men rådigheten kan i visse 
tilfeller tas fra vedkommende. 

Sykepenger, dagpenger under arbeidsløshet 
og fødselspenger skal s;\ledes vanligvis utbe
tales til den umyndige selv, da disse ytelser 
skal erstatte egen arbeidsinntekt. 

Etter vergemålsloven gjelder det tilsva
rende bestemmelser for disponering av lønns
inntekt for umyndiggjorte. Sykepenger, dag
penger under arbeidsløshet og fødselspenger 
skal derfor utbetales til den umyndiggjorte, 
dersom vedkommende rår over lønnsinntek
ten sin. Ellers skal trygdeytelsene utbetales til 
vergen. 

Enkelte lovbestemmelser hjemler utbeta
ling til andre enn den som har rett til en 
ytelse. Det gjelder for eksempel: 

- lov 26. februar 1932 nr. 1 om edruskapsvern 
§ 6, 

- lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og 
innkreving av skatt § 4, 

- lov 17. juli 1953 nr. 14 om barnevern § 66, 
- lov 5. juni_ 1964 nr. 2 om sosial omsorg § 3, 

- lov 8. juni 1984 om fordringshaveres dek
ningsrett § 2-5. 

Utvalget finner det ikke hensiktsmessig å 
omtale disse bestemmelsene nærmere. Vi vi
ser til Rikstrygdeverkets rundskriv 15-6 av 6. 
september 1982. 

Etter Rikstrygdeverkets praksis utbetales 
gravferdshjelpen til den gjenlevende ektefel
len, til den som besørger begravelsen eller til 
den som etter attest fra skifteretten er legiti
mert. Rikstrygdeverket legger til grunn for sin 
praksis at den som faktisk sørger for og beta
ler for begravelsen skal ha rett til stønaden. 
Vi viser til Rikstrygdeverkets rundskriv 
Kom/sak 09-00 av 29. desember 1979. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende lovs § 15-6 

første ledd, og presiserer at utbetaling av ytel
ser skal skje til den som har rett til ytelsen. 
Dette er hovedregelen for utbetaling av folke
trygdytelser. Vi viser til framstillingen av 
gjeldende rett foran. 

Utvalget vil peke på at det ikke er nødven- . 
dig med særbestemmelser for gravferdsstø
nad. · Gravferdsstønaden går inn i boet som 
andre utestående fordringer og disponeres av 
gjenlevende ektefelle, arvingene eller skifte
retten. 

Utkastets§ 21-3 Utbetaling av barnetillegg 
Dersom den som har rett til barnetillegg et

ter § 10-13 eller 12-8, ikke har den daglige 
omsorgen for barnet, utbetales barnetillegget 
til den som har den daglige omsorgen. 

Hvis den som har den daglige omsorgen for 
barnet, mottar barnebidragfra den andre av 
foreldrene gjennom bidragsfogden, kan bi
dragsfogden kreve å få utbetalt barnetillegget 
fra trygden. Barnetillegget går da til fradrag 
i barnebidraget fra den andre av foreldrene. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 15-6 

andre ledd. 

Gjeldende rett 
Ektefelletillegg og barnetillegg er pensjons

komponenter som følger retten til den aktu
elle pensjonen. Disse tilleggene blir derfor 
som regel utbetalt sammen med pensjonen. 
Se merknadene til utkastets § 21"2. 

Folketrygdloven § 15-6 andre ledd har visse 
særbestemmelser om utbetaling av barnetil
legg. Bestemmelsen lyder: 
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«Barnetillegg etter §§ 7-8 og 8-8 for barn 
som pensjonisten ikke selv har omsorgen for, 
utbetales direkte til den som har omsorgen for 
barnet eller til vergen. I de tilfelle pensjonis
tens betaling av barnebidrag skjer gjennom 
bidragsfogden, skal barnetillegg betafes til bi
dragsfogden dersom han krever det. Det utbe
talte beløp går til fradrag i underholdsbidrag 
pensjonisten plikter å betale for barnet.» 

Etter folketrygdloven § 15-6 andre ledd 
første punktum skal barnetillegg etter §§ 7-8 
og 8-8 for barn som pensjonisten ikke har 
omsorgen for, utbetales direkte til den som 
har omsorgen for barnet eller til vergen. Det 
utbetalte beløpet skal gå til fradrag i det un
derholdsbidraget pensjonisten plikter å betale 
for barnet. · 

Folketrygdloven § 15-5 omfatter barnetil
legg til alders- og uførepensjon. 

Det er noe uklart om gjeldende lov også 
omfatter barnetillegg til attføringspenger. 
Barnetillegg er nevnt i folketrygdloven § 5-5, 
men beregningen skjer etter kapittel 8. 

Folketrygdloven § 15-6 får ikke anvendelse 
på barnetillegg til dagpenger under arbeids
løshet. Det følger av folketrygdloven § 4-11 
at bestemmelsen i§ 15-6 andre ledd ikke gjel-
der slikt barnetillegg. · 

Videre er det i § 15-6 andre ledd en særre
gel om at barnebidraget skal utbetales til bi
dragsfogden, i de tilfellene betaling av barne
bidrag skjer gjennom denne, og bidragsfogden 
krever det. Bestemmelsen kom inn ved lov 
12. desember 1986 nr. 64. Det går fram av 
Ot.prp. nr. 7 for 1986-87 at bidragsfogdene 
ønsket barnetillegget utbetalt direkte til seg. 
Dette ble begrunnet med at det varslet som 
trygdekontorene tidligere sendte bidragsfog
dene om at utbetaling av barnebidrag skulle 
skje til den som har omsorgen for barnet, ikke 
ble ansett tilstrekkelig til å holde regnskapene 
ajour. 

Utvalgets forslag 
Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 

lovs § 15-6 andre ledd. Bestemmelsen er bare 
ment å gjelde når det er en av foreldrene som 
har den daglige omsorgen for barnet. Den skal 
således ikke gjelde dersom fosterforeldre eller 
slektninger har den daglige omsorgen. 

Utkastets andre ledd svarer til lovens § 15-6 
andre ledd andre og tredje punktum. Vi viser 
til framstillingen av gjeldende rett foran. 

Utvalget har vurdert om det er nødvendig 
med en særskilt bestemmelse om utbetaling 
av barnetillegg. Det er plikten til å betale un° 
derholdsbidrag etter barneloven som er det 
avgjørende. Dersom den bidragspliktige ikke 
oppfyller sine forpliktelser, kan bidragsfogden 
med hjemmel i lov 9. desember 1955 nr. 5 om 

innkreving av underholdsbidrag m.v, (innkre
vingsloven), foreta trekk i lønn, pensjoner, 
herunder trekk i barnetillegg. Vi viser til inn
krevingsloven§ 10 nr. 4. Det kan også utbeta
les bidragsforskott med hjemmel i lov 17. feb
ruar 1989 nr. 2 om bidrasforskott. Dersom den 
bidragspliktige forsømmer å betale barnebi
drag i rett tid, kan bidragsfogden med hjem
mel i innkrevingsloven § 10 kreve trekk i tryg
deytelser. Gjeldende lovs § 15-6 andre ledd 
skulle således være overflødig. Utvalget har 
likevel ut fra informasjonshensyn beholdt be
stemmelsene i gjeldende lov. 

Utvalget har foreslått at bestemmelsen i ut
kastets andre ledd bare skal gjelde barnetil
legg til alderspensjon og uførepensjon etter 
utkastets kapittel 10 og 12. Utvalget mener at 
bestemmelsen om utbetaling av barnetillegg 
av praktiske grunner bør begrenses til lang
tidsytelser. 

Etter utvalgets forslag er det nå klart at be
stemmelsen ikke skal gjelde barnetillegg til 
attføringspenger. 

utkastets§ 21-4 utbetaling ved direkte opp
gjør 

Stønad ved helsetjenester etter kapittel 13 
utbetales til lege, fysioterapeut eller annen 
behandler, forhandler av medisiner, tekniske 
hjelpemidler o.a. eller eier av transportmid
del, såfremt vedkommende har rett til direkte 
oppgjør med trygden. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. Den lovfester gjeld

ende praksis med direkte utbetaling av stønad 
ved helsetjenester (medisinsk stønad) etter 
folketrygdloven kapittel 2. 

Gjeldende rett 
Som det går fram av innledningen til utkas

tets kapittel 13 om stønad ved helsetjenester, 
er det etter ordlyden i kapittel 2 i dag den 
trygdede som har rett til ytelser etter folke
trygdloven. Unntak gjelder bare ved skyss
godtgjørelse til behandlingspersonell etter lo
vens § 2-6 nr. 3. Her går det klart fram av lov
teksten at det er behandleren som har rett til 
ytelsen. I forskrifter som er gitt med hjemmel ' 
i de enkelte bestemmelsene om stønad i kapit
tel 2, er det imidlertid tatt inn regler om di
rekte oppgjør. Det innebærer at trygdekonto
ret kan inngå avtale med den enkelte behand
ler og forhandler om at trygdens godtgjø
relse/refusjon skal utbetales direkte til disse. 

I dag har nesten alle behandlere og apoteker 
slike avtaler med trygdeetaten. De trygdede 
kan i praksis ikke forlange en avtale om di
rekte oppgjør satt til side. Dette innebærer at 
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ordningen med direkte oppgjør faktisk er obli
gatorisk. Utvalget har i utkastets kapittel 13 
foreslått at denne praksisen blir lovfestet. Vi 
foreslår tatt inn i kapittel 13 bestemmelser om 
obligatorisk direkte oppgjør for de fleste kate
gorier behandlere og forhandlere av medisi
ner, tekniske hjelpemidler m.v. Det foreslås 
dessuten en adgang for trygdeetaten til å 
inngå avtaler om direkte oppgjør der ordnin-

, gen ikke er obligatorisk. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert hvor bestemmelsene 

om direkte oppgjør bør plasseres. Da ordnin
gen har en sentral plass når det gjelder finan
sieringen av helsetjenester, mener utvalget 
det er naturlig at utkastets kapittel 13 om stø
nad ved helsetjenester har de materielle be
stemmelsene om direkte oppgjør. Ordningen 
med direkte oppgjør er valgt som en mellom
løsning, istedet for å gjøre behandlere og for
handlere til stønadsberettigede etter utkastets 
kapittel 13. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til dette kapittel. 

Da utkastets kapittel 21 bare inneholder ut
betalingsbestemmelser, mener utvalget det er 
naturlig å ta inn en særskilt paragraf i dette 
kapittel om utbetaling til behandlere, for
handlere eller eiere av transportmidler, ved 
direkte oppgjør. Det vises ellers til omtalen 
av gjeldende rett foran. 

utkastets § 21-5 Utbetaling til arbeidsgiver 
En arbeidsgiver som betaler full lønn for et 

tidsrom da medlemmet har rett til en ytelse til 
livsopphold etter kapittel 4, 5 eller 7, kan 
kreve å få ytelsen utbetalt til seg. Arbeidsgive
ren skal også ha refundert innbetalt arbeids
giveravgift av et beløp som svarer til trygde
ytelsen. 

Merknader 
Utkastet skal erstatte bestemmelsene i fol

ketrygdloven § 15-7. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-7 lyder: 

«Arbeidsgiver som betaler full lønn for et 
tidsrom hvor arbeidstakeren ikke er i arbeid, 
kan enten kreve utbetalt til seg sykepenger, 
fødselspenger etter § 3-21 nr. 1-5 eller om
sorgspenger ved adopsjon etter § 3-21 A nr. 
1-4 som den trygdede har rett til for samme 
tidsrom eller ff.iøre tilsvarende fradrag i løn
nen. Arbeidsgiveravgift på grunnlag av et be
løp tilsvarende nevnte trygdeytelser refunde
res av folketrygden. 

Dersom en trygdet som har rett til delvis 
uførepensjon i henhold til kapittel 11 får tilba
kefall, er arbeidsgiverens rett etter første ledd 
begrenset til det beløp som kontantstønaden 
forhøyes med på grunn av tilbakefallet. 

Tvist mellom en arbeidstaker og en arbeids
giver om fradrag i lønn etter første og annet 
ledd avgjøres av Rikstrygdeverket.» 

Hovedregelen i norsk rett er at uforfalte 
fordringer på lønn eller annen ytelse til livs
opphold ikke rettsgyldig kan overdras til 
andre. Dette følger av lov 14. august 1918 nr. 
4 om rettergangsordningens ikrafttredelse § 
12 første ledd. Denne bestemmelsen bygger 
på tilsvarende bestemmelser i eldre lovgiv
ning. Hensynet bak forbudet mot overdra
gelse av uforfalte fordringer på lønn m.v. er å 
beskytte innehaverne av slike fordringer mot 
fristelsen til å disponere på forhånd over mid
ler som utgjør vedkommendes eksistens
grunnlag. 

Bestemmelsen i folketrygdloven § 15-7 
hjemler adgang for arbeidsgiver som betaler 
full lønn for et tidsrom hvor arbeidstakeren 
ikke er i arbeid til å kreve utbetalt til seg visse 
trygdeytelser eller gjøre tilsvarende fradrag i 
lønnen, Bestemmelsen gjelder arbeidsgiver 
som betaler full lønn til en arbeidstaker selv 
om vedkommende for eksempel fyller vilkå
rene for rett til sykepenger. Med «full lønn» 
menes 100 prosent dekning av den lønn ved
kommende hadde før han eller hun ble ar
beidsufør. Hvis arbeidsgiveren for eksempel 
bare dekker den del av lønnen som overstiger 
seks ganger folketrygdens grunnbeløp, er ikke 
dette full lønn. 

Denne bestemmelsen ble tatt inn i folke
trygdloven i 1970 da syketrygden ble tatt inn 
i folketrygdloven. De tidligere syketrygdlo
vene hadde tilsvarende bestemmelser. Dess
uten er det slike bestemmelser i yrkesskade
trygdloven 12. desember 1958 § 11 nr. 2 og i 
krigspensjoneringslovene 13. desember 1946 
nr. 21 og nr. 22 §§ 3 og 6 nr. 1. 

Etter innføringen av sykelønnsordningen i 
folketrygdloven i 1978, har alle arbeidstakere 
fått en lovfestet rett til sykepenger fra arbeids
giveren i arbeidsgiverperioden. Det vil si 
«lønn» fra arbeidsgiveren i de første to syke
fraværsukene. Vi viser til folketrygdloven § 
3-5 nr. 2. Etter § 3-5 nr. 1 har en trygdet som 
arbeider i en annens tjeneste rett til sykepen
ger med 100 prosent av inntektsgrunnlaget 
som nevnt i lovens § 3-4 første ledd bokstav 
a. I følge denne bestemmelsen skal den gjen
nomsnittlige inntekten i de siste fire ukene før 
arbeidsuførheten inntrådte, legges til grunn 
ved beregningen av sykepengenes størrelse. 

Mange arbeidsavtaler har bestemmelser om 
rett til full lønn under sykdom. Ved sykefra~ 
vær i arbeidsgiverperioden får slike avtaler 
bare betydning dersom lønnen overstiger sy
kepengene i arbeidsgiverperioden. Det er 
praktisk når medlemmets lønn overstiger seks 



674 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

ganger folketrygdens grunnbeløp, som utgjør 
høyeste sykepengegrunnlag i dag. Vi viser til 
lovens § 3-4. 

Arbeidsavtaler om full lønn under sykdom 
hadde større betydning før 1978. Slike avtaler 
var også meget utbredt og de var derfor en 
medvirkende årsak til at vi fikk en lovfestet 
rett til sykepenger på 100 prosent av inntekts
grunnlaget fra arbeidsgiver i arbeidsgiverpe
rioden. 

Da retten til ytelser til livsopphold under 
sykdom ble gitt uavhengig av om den syke 
fikk lønn i følge arbeidsavtale, var det behov 
for en lovhjemmel slik at arbeidsgiverne 
kunne få trygdeytelsene utbetalt til seg. For
budet i loven om rettergangsordningens 
ikrafttredelse og i tilsvarende bestemmelser 
tidligere, var inntil lovendringen i 1975 til hin
der for at det ble inngått avtaler om overdra
gelse av krav på trygdeytelser mot utbetaling 
av full lønn. Det var på denne bakgrunnen at 
det i trygdelovgivningen ble tatt inn en hjem
mel til å kreve trygdeytelser utbetalt · til ar

. beidsgiveren. Disse lovbestemmelsene gav 
arbeidsgiveren direkte hjemmel til å kreve 

- ytelser utbetalt til seg. 
Ved lov 13. juni 1975 ble loven om retter

gangsordningens ikrafttredelse § 12 endret. 
Det ble da lovfestet en generell adgang til å 
overdra uforfalte krav på lønn, trygdeytelser 
til livsopphold m.v. Disse bestemmelsene ble 
tatt inn i paragrafens andre og tredje ledd. 

Den nevnte lovs § 12 andre ledd gir adgang 
til å overdra uforfalt fordring på trygd eller 
annen ytelse som nevnt i lov om fordringsha
vernes dekningsrett § 2-5 andre ledd boksta
vene b, c og e, dersom ytelsen er bestemt til 
vanlig underhold. Fordringen kan bare over
dras til pensjonsinnretning, arbeidsgiver eller 
offentlig myndighet når disse yter lønn, stø
nad til vanlig underhold eller lignende ytelser 
til vedkommende for samme tidsrom. 

Av henvisningen til lov 8. juni 1984 nr. 59 
om fordringshavernes dekningsrett § 2-5 
andre ledd bokstavene b, c og e følger det at 
disse ytelsene kan overdras i de tilfeller som 
er nevnt ovenfor. Bestemmelsen omfatter: 

«b) pensjon eller vartpenger som en arbeids-
giver betaler eller har sikret sine ansatte 
eller deres etterlatte med eller uten fra
drag i lønnen, 

c) annen pensjon, stønad, livrente eller føde
råd, ... 

d) ... 
e) pensjon eller annen ytelse etter lovgivnin

gen om offentlig trygd eller lignende.» 

Ifølge § 12 tredje ledd i loven om retter
gangsordningens ikrafttredelse kan overdra
gelser som nevnt også skje ved bestemmelse 
i tariffavtale eller offentlig lønnsregulativ. Det 

ble i høringsrunden til endringsforslaget til 
denne bestemmelsen reist spørsmål om avta
ler om overdragelse av uforfalte fordringer på 
trygdeytelser skulle kunne inngås allerede 
ved arbeidsforholdets begynnelse. Likeledes 
ble det reist spørsmål om bestemmelser om 
slik overdragelse skulle kunne tas inn i tariff
avtale eller lignende, idet tariffavtale ses som 
en del av den individuelle arbeidsavtalen. Pre
siseringen i tredje ledd ble tatt med for å 
unngå mulige tvilsspørsmål. 
· Det er presisert i Ot.prp. nr. 27 for 1974-75 
at bestemmelsene i § 12 andre og tredje ledd 
i loven om rettergangsordningens ikrafttre
delse ikke tar sikte på å avgjøre i hvilken ut
strekning en trygdet har krav på lønn eller 
stønad under sykdom. Bestemmelsene tar 
heller ikke sikte på å avgjøre om den som yter 
slik lønn eller stønad har krav på refusjon i 
trygde- eller pensjonsytelser. Det er videre 
understreket at endringsforslaget legger for
holdene til rette for at avtaler om overdragel
ser (refusjon) kan inngås . 

Da folketrygdloven§ 15-7 bare hjemler ad· 
gang for arbeidsgiver til å kreve sykepenger, 
fødselspenger og adopsjonspenger utbetalt til 
seg, må det foreligge avtale om overdragelse 
for at arbeidsgiver kan kreve andre folke
trygdytelser utbetalt. Det vil i praksis si attfø
ringspenger etter kapittel 5 og uførepensjon 
etter kapittel 8. 

Det følger videre av § 15-7 første ledd at 
arbeidsgiveravgift på grunnlag av et beløp 
som svarer til trygdeytelsen, blir refundert av 
trygden. 

Etter folketrygdloven § 16-3 første ledd fast
settes arbeidsgiveravgiften «i prosent av det 
beløp arbeidsgiveren plikter å innberette som 
lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller 
oppdrag i og utenfor tjenesteforhold for ved
kommende år». Den lønnen arbeidsgiveren 
betaler under en arbeidstakers sykefravær er 
i realiteten sykepenger, og ikke lønn for ar
beid. Det foreligger således ingen lovbestemt 
plikt til å betale arbeidsgiveravgift av slik 
lønn. Det følger imidlertid av Rikstrygdever
kets rundskriv 15-07 av 7. august 1978 at det 
er en forutsetning at en arbeidsgiver som beta
ler lønn under sykdom, nedkomst eller adop- , 
sjon skal trekke skatter og avgifter, og innbe
tale de trukne beløp til skattemyndighetene, 
som om det var en vanlig lønnsutbetaling. Så 
vidt utvalget kjenner til følger arbeidsgiverne 
alltid denne framgangsmåten. Det skyldes 
antakelig at det også fra arbeidsgiverens syns
punkt er praktisk at de samme trekk/innbeta
linger gjøres ved sykdom m.m. som ellers. Det 
har etterhvert blitt vanlig at lønnsutbetalinger 
går over EDB. Det vil således være enklere å 
fortsette de vanlige. rutiner, mot refusjon fra 
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trygden, enn stadig å måtte gå inn i systemet 
og endre. I de tilfellene lønnen blir utbetalt 
delvis etterskottsvis og delvis forskottsvis, vil 
de ordinære trekk allerede være gjort dersom 
arbeidstakeren skulle bli syk i den perioden 
det er betalt forskottslønn for. I slike tilfeller 
må det alltid gis refusjon. Ifølge Rikstrygde
verkets rundskriv skal refusjon av trygdeytel
ser og arbeidsgiveravgift skje meget raskt. En 

' arbeidsgiver kan kreve å få utbetalt 85 prosent 
av refusjonskravet straks han har satt fram 
krav om refusjon. Trygdekontoret skal der
etter foreta et endelig oppgjør innen en uke. 
Tidsfaktoren skulle således ikke ha stor betyd
ning for arbeidsgiveren. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Vi viser 

til framstillingen foran. 
Utvalget har foreslått å sløyfe bestemmel

sen om trekk i lønn. Adgangen til å trekke i 
lønn under sykdom og annet fravær følger av 
arbeidsavtalen og alminnelige rettsgrunnset
ninger. Retten til lønn etter en arbeidsavtale 
vil alltid være betinget av at arbeidstakeren 
stiller sin arbeidskraft til disposisjon. Det 
skulle derfor være unødvendig å lovfeste ad
gangen til slikt fradrag i lønn. Dette går fram 
også av merknadene i Ot.prp. nr. 27 for 
1974-75 om endringene i§ 12 i loven om ret
tergangsordningens ikrafttredelse. 

I utkastetsførste punktum har utvalget fore
slått at § 21-5 skal få anvendelse på alle kort
tidsytelser til livsopphold. Det vil si sykepen
ger etter utkastets kapittel 4, ytelser ved fød
sel og barneomsorg etter utkastets kapittel 5 
og overgangsstønad ved sykdom (attførings
penger) etter utkastets kapittel 7. Attførings
penger er ikke nevnt i loven i dag. Men utval
get mener det er praktisk åta med denne ytel
sen, da den i mange tilfeller kan anses som 
fortsatte sykepenger. Utvalget har vurdert om 
også uførepensjon etter utkastets kapittel 10 
burde tas med. Det kan være aktuelt for perso
ner som har kombinert arbeid og trygd, for 
eksempel en halvdagsjobb og halv uførepen
sjon. I slike tilfeller bør det inngås en avtale 
om trygde- og lønnsforholdene. Det er således 
ikke naturlig at uførepensjon tas med i lov
teksten. Dersom en arbeidstaker med kombi
nasjonen arbeid og trygd skal få utbetalt full 
lønn fra arbeidsgiver, mot at denne får refu
sjon fra trygden, må det således inngås avtale 
om en slik ordning. 

I utkastets andre punktum har utvalget pre
sisert at det bare er allerede innbetalt arbeids
giveravgift som skal refunderes. Som nevnt 
under framstillingen av gjeldende rett foran, 
foreligger det ingen plikt for arbeidsgiver til 
å foreta innbetaling av arbeidsgiveravgift ved 

utbetaling av lønn under sykdom. Men i prak
sis foretas alltid slik innbetaling. Dersom ar
beidsgiveren likevel ikke har innbetalt avgif
ten, vil vedkommende etter ordlyden i utkas
tet heller ikke ha krav på refusjon. 

Utvalget har foreslått at bestemmelsene i 
gjeldende lovs § 15-7 andre og tredje ledd 
oppheves, da bestemmelsene er uaktuelle. Vi 
viser til nærmere omtale av bestemmelsene 
under punktene 2 og 3 bakerst i merknadene 
til dette kapitlet. 

utkastets § 21-6 utbetaling til helseinstitu
sjon for langtidspasienter 

For den som er innlagt i en helseinstitusjon 
for langtidspasienter, og som ikke er i stand 
til å disponere ytelsen selv, skal ytelsen utbe
tales til institusjonen. Helseinstitusjonen skal 
forvalte midlene til beste for den som har rett 
til ytelsen. Lov 22. april 1927 nr. 3 om verge
mål for umyndige skal ikke gjelde for trygde
midler som forvaltes av helseinstitusjoner. 
Denne paragrafen gjelder barefor trygdemid
ler opptil grunnbeløpet. 

Bestemmelsene i paragrafen omfatter lang
tidspasienter som er innlagt i en institusjon 
som går inn under lov 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. eller lov 28. april 1961 nr. 2 om 
psykisk helsevern. Departementet kan gi for
skrifter om at bestemmelsene også skal om
fatte langtidspasienter som er innlagt i andre 
institusjoner enn de som går inn under disse 
lovene. Departementet kan gjøre unntak for 
institusjoner som går inn under disse lovene. 

Departementet gir forskrifter om hvem som 
skal gjøre vedtak etter denne paragrafen om 
disponering av trygdemidler på vegne av pa
sienter, og om forvaltning og regnskap. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs§ 15-5 

nr. 1, med tilhørende forskrifter. Bestemmel
sene gir helseinstitusjoner fullmakt til å dispo
nere kontantytelser for langtidspasienter som 
ikke er istand til å disponere midlene selv. 

Historikk 
Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966 hadde 

§ 15-5 denne ordlyd: 

«Kongen fastsetter regler om utbetaling av 
ytelser etter denne lov til trygdet som får helt 
eller delvis fri kur og pleie i sykehus eller som 
får annen forpleining for offentlig regning, og 
om hvor stor del av ytelsene som skal gå til 
dekning av forpleiningsutgiftene. 

Det samme gjelder for person som er an
brakt i noen av fengselsvesenets anstalter.» 

I medhold av denne paragrafen ble det ved 
kongelig resolusjon den 9. desember 1966 fast
satt midlertidige bestemmelser om utbetaling 
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av ytelser fra folketrygden til trygdet som får 
fri kur og pleie i helseinstitusjon m.v. Disse 
forskriftene fastsatte hvor stor andel av tryg
deytelsen som skulle utbetales til en trygdet 
som var innlagt i helseinstitusjon over lengre 
tid. 

Ved lov 16. juni 1971 nr. 71 ble§ 15-5 opphe
vet, som følge av at det ble tatt inn bestem
melser om utbetaling av reduserte ytelser un
der opphold i helseinstitusjon i de enkelte stø
nadskapitlene i folketrygdloven. Samtidig ble 
det vedtatt en ny § 15-5. Paragrafen som har 
stått uendret siden 1971, regulerer dispone
ring av den reduserte ytelsen som utbetales 
til pasienten. Lovbestemmelsen gjelder to for
skjellige forhold. For det første gir den helse
institusjoner for langtidspasienter adgang til å 
disponere kontantytelser fra folketrygden på 
vegne av pasienter som ikke kan disponere 
midlene selv, se § 15-5 nr. 1. For det andre 
gjelder lovbestemmelsen etablering av frivil
lig eller tvungen felles trivselsordning ved 
helseinstitusjoner for langtidspasienter, se 
§15-5 nr. 2 og 3. 

Forarbeidene til lovens § 15-5 finnes i Inn
stilling om kontantytelser fra folketrygden for 
trygdede som får fri kur og pleie, avgitt 15. 
oktober 1969 av et utvalg oppnevnt av Sosial
departementet, i Ot.prp. nr. 20 for 1970-71 og 
i Innst.O. nr. XV for 1970-71. 

Utvalget vil her i hovedsak bare omtale lo
vens § 15-5 nr. 1. I merknadene til utkastets 
§ 21-7 vil § 15-5 nr. 2 og 3 bli kommentert. 

Forarbeidene omtaler i hovedsak spørsmå
let om utbetaling av ytelser når en trygdet får 
fri kur og pleie i sykehus m.v. eller får annen 
forpleining for offentlig regning. Utvalget har 
foreslått å ta inn særskilte bestemmelser om 
reduksjon av ytelser under institusjonsopp
hold i de enkelte stønadskapitlene. Vi viser til 
merknadene til de enkelte bestemmelser om 
institusjonsopphold i stønadskapitlene. 

Utvalget, som avga innstilling i 1969, vur
derte også spørsmålet om disponering av den 
trygdedes reduserte ytelse under institusjons
opphold. Departementet uttalte i den forbin
delse blant annet: 

«For så vidt gjelder utbetaling av trygde
midler til trygdede som er under forplemmg, 
har det meldt seg som et særskilt spørsmål å 
finne en hensiktsmessig løsning i de tilfelle 
hvor den forpleiede p.g.a. sin tilstand, vanlig
vis psykiske lidelser, ikke kan nyttiggjøre seg 
midlene. Det har her foregått en oetydelig 
oppsamling av midler som på denne måte er 
mer eller mindre båndlagt, og det er uheldig 
at midlene ikke kan nyttes etter sin hensikt. 
Det melder seg her spørsmål om innføring av 
en ordning hvoretter utbetalingen etter noen 
tid kan stoppes eller begrenses ytterligere, 
evt. med rett til tilbakebetaling dersom den 
trygdede på et senere tidspunkt kan gjøre seg 

n_ytte av midlene, eller en ordning hvoretter 
slike midler kan nyttes til felles formål for de 
forpleiede innen vedkommende institusjon. 
En ber om at utvalget vurderer også disse 
spørsmål. I denne forbindelse vil en for øvrig 
peke på bestemmelsen i§ 18 i lov om psykisk 
helsevern, som gtr fylkesmannen adgang til, 
«når noe annet ville være åpenbart urimelig», 
å kreve det offentliges utgifter helt eller del
vis dekket av den sinnslidendes dødsbo». 

Ovennevnte utvalg uttalte i sin innstilling 
at bestemmelser om disponering av pasienters 
midler under opphold i helseinstitusjon, mest 
naturlig hører hjemme i helselovgivningen. 
Utvalget kom likevel til at bestemmelsene 
skulle tas inn i folketrygdloven, fordi det ikke 
ble ansett hensiktsmessig å ha slike bestem
melser i sykehusloven. Det fantes dessuten 
ikke spesiallover som slike bestemmelser 
kunne tas inn i, bortsett fra lov om psykisk 
helsevern. Utvalget pekte på at den forpleides 
helsetilstand og alder vil innvirke på hans re
elle behov for kontantytelser under langvarige 
institusjonsopphold. Dette var særlig aktuelt 
for pasienter som på grunn av sin psykiske 
tilstand ikke var istand til å sørge for sine 
personlige behov på en forsvarlig måte, eller 
delta i trivselstiltak. Siden disse pasienter også 
ble tilstått avkortet trygdeytelse, ble beløpene 
i praksis satt inn på bankkonti og som mer 
eller mindre ble stående ubrukt. Dette førte 
igjen til en viss oppsamling av midler, som 
pasienten selv ikke fikk glede av. Utvalget 
antok at dette ofte kunne skyldes det forhold 
at institusjonen ikke i tilstrekkelig grad var 
blitt satt istand til å disponere midlene til 
beste for pasienten. Det ble særlig pekt på 
økonomiske og bemanningsmessige proble
mer ved institusjonen. Videre var det ofte for
bundet med praktiske problemer å innhente 
samtykke fra pårørende eller verge for pasien
ter som ikke kunne disponere midlene selv. 

Den betydelige oppsamlingen av pensjons
midler tydet etter utvalgets syn på at pasien
tene hadde stort behov for bistand fra andre 
for å nyttiggjøre seg sine trygdeytelser. Det 
gjaldt særlig de pasientene som selv ikke 
kunne disponere sine midler og som derfor 
var avhengig av bistand fra institusjonen, på- , 
rørende eller verge. Ansvaret for disse pasien
tenes trivsel burde etter utvalgets mening na
turlig ligge hos vedkommende helseinstitu
sjon. Innhenting av samtykke fra pårørende 
eller verge for å kunne disponere midler på 
vegne av pasientene kunne ofte virke som en 
bremse på institusjonens mulighet til å yte 
effektiv bistand. Utvalget konkluderte derfor 
med at det for pasienter som selv ikke kunne 
disponere sine midler, burde gis en alminnelig 
fullmakt for institusjonen til å disponere pasi-
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entenes pensjonsutbetalinger på vegne av 
disse. 

Utvalget frarådet imidlertid departementets 
forslag om at utbetaling av den reduserte ytel
sen etter en tid kunne stoppes eller begrenses 
ytterligere. Det ble i den forbindelse vist til 
at også disse gruppene ville ha aktverdige 
behov for kontantytelser. 

Helseinstitusjoner innen det psykiske helse
' vern ga i sine høringsuttalelser stort sett til
slutning til utvalgets forslag vedrørende dis
ponering av pasientenes trygdemidler. 

Justisdepartementet uttalte blant annet i sin 
høringsuttalelse at bestemmelsene i verge
målsloven i noen grad skulle kunne imøte
komme de behov som var tilstede når det 
gjaldt disponering av midler for pasienter som 
ikke var istand til å disponere -midlene selv. 
Departementet viste i denne forbindelsen sær
lig til vergemålsloven §§ 16 og 90 a om opp
nevning av hjelpeverge i ymse høve. Justisde
partementet hevdet dessuten at det prinsipielt 
sett kunne reises innvendinger mot at den 
institusjonen som pasientene stod i et avhen
gighetsforhold til, skulle forvalte deres egen 
pensjonsinntekt. Men departementet var like
vel innforstått med at sterke praktiske grun
ner talte for innføringen av slike ordninger. 

Sosialdepartementet sluttet seg stort sett til 
prinsippene som var lagt til grunn for utval
gets forslag til lovregulering på området. De
partementet mente det var naturlig og prak
tisk at institusjonens ledelse som ellers hadde 
det fulle ansvaret for pasientenes velferd og 
trivsel, også burde ha bemyndigelse til å dis
ponere midler på vegne av pasienter som ikke 
var istand-til å disponere midlene selv. · 

I Ot.prp. nr: 20 for 1970-71 side 23 ble det 
presisert at pasienter som kunne anses kom
petente til fullt ut å råde over sine midler, 
skulle ha rett til det, eventuelt med den be
grensning at det var etablert obligatorisk triv
selsordning ved institusjonen. Det var depar
tementets oppfatning at institusjonens be
myndigelse til å disponere en pasients midler 
også skulle gjelde i de tilfellene det var opp
nevnt verge eller hjelpeverge for vedkom
mende. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-5 nr. 1 lyder: 

«Helseinstitusjon for langtidspasienter, her
under privat forpleiningssted hvor forplei
ningsutgifter dekkes etter denne lov, skal ha 
fullmakt til å disponere kontantytelser etter 
denne lov for pasient som ikke er i stand til å 
disponere midlene selv. Midlene skal nyttes 
slik at de kommer pasienten personlig til 
gode. Oppsparte midler som overstiger 3/4 av 

folketrygdens grunnbeløp, forvaltes ikke av 
institusjonen. Reglene i loven om vergemål 
for umyndige får ikke anvendelse på midler 
som institusjonen forvalter.» _ 

Den nye § 15-5 ble vedtatt ved lov 16. juni 
1971 nr. 71. Sosialdepartementet har dessuten 
fastsatt to forskriftssett den 20. mars 1973 med 
hjemmel i lovens § 15-5 nr. 4. Forskriftene 
gjelder disponering av kontantytelser fra fol
ketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for 
langtidspasienter og trygdede i private forplei
ningssteder hvor forpleiningsutgiftene dekkes 
etter lov om psykisk helsevern og lov om sy-
kehus. · 

Bestemmelsene får anvendelse på «helsein
stitusjon for langtidspasienter, herunder pri
vat forpleiningssted hvor forpleiningsutgif
tene dekkes etter denne lov». Trygdelovutval
get vil -her bemerke at det i dag gis rammetil
skott til fylkeskommunene over folketrygdens 
budsjett til delvis dekning av utgiftene til de 
aktuelle institusjoner. Det er derfor ikke na
turlig å si at utgiftene dekkes etter «denne 
lov» Utgiftene blir dekket etter lov om psykisk 
helsevern og etter sykehusloven. 

I ovennevnte forskrifter er det presisert 
hvilke institusjoner som regnes som helsein
stitusjoner for langtidspasienter. Disse er: 

- psykiatriske institusjoner, unntatt barne- og 
ungdomspsykiatriske behandlingsinstitusjo
ner med mindre departementet gir særskilte 
bestemmelser om dette, 

- institusjoner for psykisk utviklingshem
mede, 

- institusjoner for epileptikere, 
- somatiske sykehjem 

Departementet kan bestemme at forskrif
tene også skal omfatte andre internatinstitu
sjoner for langtidspasienter. Likeledes kan det 
bestemmes at internatinstitusjoner som nevnt 
ovenfor skal unntas fra forskriftene. 

I forskriftene om private forpleiningssteder 
er det presisert at bestemmelsene likevel ikke 
kommer til anvendelse i de tilfeller hvor en 
pasient forpleies av sine foreldre eller barn 
eller av verge. 

Etter § 15-5 nr. 1 har de aktuelle institusjo
nene og forpleiningsstedene fullmakt til å dis
ponere kontantytelser for pasienter som ikke 
er istand til å disponere midlene selv. Hoved
gruppene av personer det her gjelder er psy
kisk utviklingshemmede og sinnslidende. Det 
er i loven videre presisert at midlene skal 
komme pasienten personlig til gode. Opps
parte midler som overstiger 3/4 av folketryg
dens grunnbeløp skal ikke forvaltes av institu
sjonen. Bakgrunnen for denne begrensningen 
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er at helseinstitusjoner ikke skal kunne for
valte og disponere midler utover det som må 
regnes som en rimelig reserve for pasientens 
framtidige behov. Ifølge forarbeidene er det 
ingen grunn til at disposisjoner som ikke har 
noen tilknytning til institusjonsoppholdet, 
skal foretas av institusjonen. 

Det presiseres i § 15-5 nr. 1 at vergemålslo
ven ikke får anvendelse på midler som institu
sjonen forvalter. Det vil si at institusjonen kan 
disponere det aktuelle beløp uten å måtte inn
hente samtykke fra eventuell verge eller over
formynderi. 

Forskriftene har utfyllende og meget om
fattende bestemmelser om hvordan pasien
tens midler skal forvaltes. Her skal kort rede
gjøres for hovedprinsippene i forskriftene. 

Kontantytelser etter folketrygdloven skal 
innbetales til bank på egen rentebærende 
konto for hver enkelt pasient. Kontoen skal 
stilles til pasientens disposisjon. Men helsein
stitusjonen skal disponere kontantytelsene for 
de pasientene som ikke selv er istand til å dis
ponere midlene. Det er som regel den ledende 
lege ved institusjonen som skal avgjøre hvilke 
pasienter dette skal gjelde for. Utvalget vil 
peke på at det rettssikkerhetsmessig er beten
kelig med uformelle legeavgjørelser her. 

Forskriftene presiserer at midlene skal dis
poneres slik at de kommer pasienten person
lig til gode. Midlene kan ikke nyttes til dek
ning av driftsutgifter. Det beløp som oversti
ger tre firedeler av folketrygdens grunnbeløp 
skal settes på særskilt konto, hvis de ikke kan 
overføres til overformynderiet. Den særskilte 
konto for overskytende midler kan imidlertid 
også ifølge forskriftene disponeres av institu
sjonen i enkelttilfeller. Det gjelder hvis pasi
enten har behov for utbetalinger som ikke kan 
dekkes over vedkommendes ordinære konto. 
Utvalget vil her bemerke at denne bestem
melsen i forskriftene strider mot loven. 

Forskriftene regulerer også forholdet ved 
pasientens død. Eventuelle bankbøker skal da 
overlates til lensmannen eller skifteretten. 
Institusjonen skal føre særskilt regnskap for 
den enkelte pasient over bruken av de midler 
som tas ut av de enkelte pasientkonti. Regn
skapet skal undergis vanlig revisjon. Utskrift 
av revidert regnskap og av bankkonto skal 
sendes nærmeste pårørende eller verge en 
gang i året. 

Utvalget vil bemerke at Sosialdepartemen
tet også har fastsatt forskrifter om disponering 
av kontantytelser fra folketrygden under opp
hold i sykehjem og boform . for heldøgnsom
sorg og pleie. Disse forskriftene er fastsatt 
med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 
6-8 nr. 3, jfr. § 6-9, og har i hovedsak tilsva
rende innhold som ovennevnte forskrifter. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men lov

teksten er forkortet av forenklingshensyn. 
Utvalget har delt gjeldende lovs § 15-5 i to 
paragrafer. Utkastets § 21-6 her gjelder ad
gang for helseinstitusjon til å forvalte en pasi
ents midler dersom vedkommende ikke er 
istand til det selv. I utkastets § 21-7 er det 
tatt inn bestemmelser om felles trivselsord
ninger. 

Utvalget har bare tatt med de viktigste be
stemmelsene i utkastet her. Det gjelder hvilke 
typer institusjoner bestemmelsen gjelder for, 
personkretsen og hvor stort beløp institusjo
nen kan disponere over med hjemmel i denne 
paragrafen. 

Utkastets første ledd svarer til lovens § 15-5 
nr. 1 og har bestemmelser om personkretsen, 
hvor stort beløp institusjonen kan disponere, 
at midlene skal disponeres til beste for pasien
ten og at vergemålsloven ikke skal gjelde for
valtningen av disse midlene. 

Utvalget foreslår at det maksimale beløpet 
som institusjonen kan disponere heves fra 75 
prosent av grunnbeløpet til grunnbeløpet. En 
slik bestemmelse er lettere å huske, og det 
fører til at institusjonen kan disponere et noe 
større beløp. Dermed kan man også avskaffe 
den uholdbare bestemmelsen i forskriftene 
om at institusjonen også kan disponere over 
den særskilte kontoen, se foran. 

Utkastets andre ledd gjelder spørsmålet om 
hvilke institusjoner som er omfattet. 

Utkastets tredje ledd inneholder en for
skriftsfullmakt. Utvalget antar at det som i 
dag vil være behov for å gi utfyllende forskrif
ter. 

Utvalget vil peke på at forslaget for så vidt 
også omfattes av utkastets § 21-8, som gjelder 
utbetaling til andre enn den stønadsberetti
gede i de tilfeller vedkommende ikke er i 
stand til å forvalte stønader selv. Siden det i 
dag finnes særskilte bestemmelser om utbeta
ling av ytelser til pasienter i langtidsinstitusjo
ner, har utvalget ikke funnet det riktig å endre 
lovens system. 

Utkastets§ 21-7 Felles trivselsordninger for 
langtidspasienter 

Ved helseinstitusjoner for langtidspasienter 
kan det opprettes felles trivselsordninger som 
blir betalt med en del av pasientenes trygde
midler. Tilskottet fra den enkelte pasient kan 
ikke settes høyere enn et beløp som på årsba
sis svarer til 6,25 prosent av grunnbeløpet. 

Bestemmelsene i denne paragrafen omfatter 
institusjoner som går inn under lov 19. juni 
1969 nr. 57 om sykehus m.v. eller lov 28. april 
1961 nr. 2 om psykisk helsevern. Departemen
tet kan gi forskrifter om at bestemmelsene 
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også skal gjelde for langtidspasienter som er 
innlagt i andre institusjoner enn de som går 
inn under disse lovene. Departementet kan 
gjøre unntak for institusjoner som går inn 
under disse lovene. 

Departementet · gir forskrifter om felles triv
se lsord ninger. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 15-5 

nr. 2 og 3, samt forskrifter fastsatt av Sosialde
partementet 20. mars 1973 med hjemmel i lo
vens § 15-5 nr. 4. 

Historikk 
Bestemmelsene om trivselsordninger ble 

tatt inn i folketrygdloven § 15-5 ved lov 16. 
juni 1971 nr. 71. Bakgrunnen for opprettelsen 
av felles trivselsordninger er hovedsakelig å 
finne i Innstilling om kontantytelser fra folke
trygden for trygdede som får fri kur og pleie, 
avgitt 15. oktober 1969 av et utvalg oppnevnt 
av Sosialdepartementet. 

Utvalget drøftet i sin innstilling blant annet 
spørsmålet om pasienters bruk av egne tryg
deytelser til felles trivselstiltak for langtidspa
sienter. Ved en rekke helseinstitusjoner der 
pasienter var innlagt til varig forpleining eller 
til forpleining over et forholdsvis langt tids
rom, ville det være behov for særskilte triv
selstiltak med sikte på å oppmuntre og aktivi
sere pasientene. Som eksempel på trivselstil
tak nevnte utvalget svømmehall, sportsutstyr, 
lekeapparater, hobbyrom, radio, fjernsyn, 
musikkanlegg, feriereiser, leie eller kjøp av 
feriested og underholdning. Etter utvalgets 
syn burde trivselsgoder som var av varig ka
rakter naturlig høre inn under det tilbudet 
som knyttet seg til institusjonen. Men det var 
vanskelig å trekke noen generell grense. Ut
valget mente at «trivselstiltak i prinsippet må 
begrenses til å gjelde tiltak som ligger utenfor 
rammen av trivselsgoder som naturlig bør 
høre med ved vedkommende art institusjon». 

Etter utvalgets syn burde bruk av pasienters 
pensjonsmidler til felles trivselstiltak være en 
frivillig sak for vedkommende pasient. Prinsi
pielt sett ville en obligatorisk ordning kunne 
føles som et overgrep for åndsfriske mennes
ker, selv om ordningen tok sikte på å legge 
forholdene best mulig til rette for pasientene. 
Utvalget mente likevel at praktiske hensyn 
ville veie så tungt ved den enkelte helseinstic 
tusjon at det likevel burde etableres obligato
riske trivselsordninger. 

Uttalelser fra helseinstitusjoner innen det 
psykiske helsevern gav stort sett full tilslut
ning til utvalgets forslag om å opprette felles 
trivselsordninger. Det ble framholdt at det 
rådde stor usikkerhet på området og at det var 

nødvendig å få klare regler. Disse institusjoner 
gikk imidlertid inn for å gjøre de felles triv
selsordningene obligatoriske. 

Sosialdepartementet var enig med utvalget 
i at trivselsordninger i hovedsak burde bygges 
på frivillig tilslutning, men det burde likevel 
være anledning til å etablere obligatoriske 
ordninger hvor særlige grunner talte for det. 
Departementet framhevet at det vanligvis 
ville være mest hensiktsmessig at samtlige 
eller flest mulig pasienter, eventuelt en avde
ling, var med i trivselsordningen. Det ville 
virke urimelig eller uheldig å utelukke en 
pasient fordi vedkommende ikke hadde ytt 
bidrag til trivselsordningen. Det ble derfor 
foreslått at departementet kunne bestemme 
at det skulle opprettes obligatoriske felles triv
selsordninger, men med anledning til å unnta 
enkelte pasienter fra ordningen hvis særlige 
grunner tilsa det. 

Gjeldende rett 
Lovens § 15-5 nr. 2 gjelder opprettelse av 

frivillige trivselsordninger for pasienter i hel
seinstitusjoner for langtidspasienter. Trivsels
ordningene skal finansieres av pasientenes 
egne midler. I merknadene til utkastets§ 21-6 
er det gjort rede for hvilke institusjoner det 
gjelder. Det vises til framstillingen der. Folke
trydloven § 15-5 nr. 2 lyder: 

«Hvis pasienter i helseinstitusjon for lang
tidspasienter eller pasientforening, foreldre
forening eller lignende som er opprettet ved 
institusJonen, ønsker opprettet felles trivsels
ordning finansiert av pasienten selv, skal insti
tusjonens ledelse medvirke til å få etablert en 
slik ordning. Ledelsen kan også selv ta initiati
vet til å få opprettet felles trivselsordning som 
nevnt. 

Institusjonenes ledelse skal utarbeide ved
tekter for trivselsordningen, herunder om 
størrelsen av pasientenes tilskott til felles 
trivselskonto og om disponering av midlene. 
Er det ved institusjonen opprettet forening 
som nevnt i foregående ledd, skal utarbeider:
sen av vedtekter skje i samarbeid med foren
ingen. 

Tilskott til trivselskonto fra den enkelte pa
sient kan ikke settes høyere enn et beløp som 
på årsbasis svarer til 6,25 prosent av folketryg
dens grunnbeløp. 

For pasient som nevnt i nr. 1 første punktum 
kan institusjonens ledelse - etter å ha innhen
tet uttalelse fra verge eller pårørende - treffe 
beslutning om at vedkommende skal være 
med i felles trivselsordning ved institusjonen. 

Vedtektene for felles trivselsordning skal 
godkjennes av departementet.» 

Etter § 15-5 nr. 2 første ledd skal institusjo
nens ledelse medvirke til å få opprettet felles 
trivselsordning, dersom pasienten selv, pasi
entforening, foreldreforening eller lignende 
ønsker det. For pasienter i private forplei-
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ningssteder, kan departementet samtykke i at 
det for to eller flere forpleiningssteder blir 
opprettet . tilsvarende felles trivselsordninger. 

Når det ønskes opprettet slike trivselsord
ninger har institusjonens ledelse plikt til å 
utarbeide vedtekter for trivselsordningen, 
herunder størrelsen av den enkelte pasients 
tilskott. Vedtektene skal godkjennes av depar
tementet. Tilskottet fra den enkelte pasient 
kan ikke settes høyere enn et beløp som på 
årsbasis svarer til 6,25 prosent av folketryg
dens grunnbeløp. 

Med hjemmel i lovens § 15-5 nr. 2 fjerde 
ledd kan institusjonen beslutte at en pasient 
som ikke er istand til å disponere midlene 
selv, se § 15-5 nr. 1, skal være )ned i felles 
trivselsordning ved institusjonen. I disse tilfel
lene må uttalelse fra verge eller pårørende 
innhentes . før beslutning treffes . . 

Etter § 15-5 nr. 2 femte ledd skal departe
mentet godkjenne vedtektene for en felles 
tri vselsordning. 

Folketrygdloven § 15-5 nr. 3 handler om 
opprettelse av tvungne felles trivselsordnin~ 
ger for pasienter. Denne bestemmelsen lyder: 

«Departementet kan bestemme at det ved 
helseinstitusjon for langtidspasienter, herun
der ved avdeling eller annen gruppering in
nen slik institusjon, skal opprettes obligato
risk felles trivselsordning for pasientene. In
stitusjonens ledelse kan likevel bestemme at 
en pasient skal være fritatt for å være med i 
fellesordningen, hvis særlige grunner taler for 
det. 

Bestemmelsene i nr. 2 annet, tredje og 
femte. ledd gjelder tilsvarende.» 

Av forarbeidene til lovens § 15-5 nr. 3 går 
det fram at det var behov for å kunne etablere 
tvungne ordninger i enkelte tilfeller, fordi fel
les trivselstiltak forutsetningsvis skulle være 
til glede for flest mulig av pasientene. Det 
ville derfor være uhensiktsmessig for institu
sjonen at enkelte pasienter ikke deltok i triv
selstiltak fordi de ikke var villige til å yte bi
drag til felleskontoen. I loven er det likevel 
presisert at institusjonens ledelse kan be
stemme at en pasient skal være fritatt fra å 
være med på ordningen, hvis særlige grunner 
taler for det. Slike særlige grunner kan for 
eksempel være at pasientens helsemessige til
stand er slik at vedkommende åpenbart ikke 
kan ha noen glede av ordningen. 

Det er gitt felles bestemmelser for frivillige 
og obligatoriske trivselsordninger forsåvidt 
gjelder maksimumsbeløp for den enkelte pasi
ent, institusjonens plikt til å utarbeide vedtek
ter og godkjenning av vedtektene. 

Forskriftene har utfyllende bestemmelser 
om felles trivselsordninger som er opprettet i 
medhold av § 15-5 nr. 2 og 3. Trivselsordnin-

gene skal forvaltes av institusjonene, med bi
stand av et trivselsråd, se forskriftenes § 4 nr. 
1. Forskriftene har også bestemmelser om 
trivselsrådets sammensetning og funksjon. 

Videre er det i forskriftene gitt anvisning 
på hvordan midlene skal nyttes. Trivselsmid
lene skal stå på særskilt bankkonto, og det 
skal føres regnskap for bruken av midlene. 
Regnskapet skal undergis vanlig revisjon. 

Forskriftene har også en bestemmelse om 
hva vedtektene for trivselsordningen skal in
neholde. I forskriftenes § 4 nr. 5 heter det: 

«Vedtektene for trivselsordningen skal all
tid angi: 
1. Formålet med trivselsordningen. 
2. Den institusjon, avdeling- eller pasientgrup

pering som trivselsordnmgen omfatter. 
3. Størrelsen av innskudd, som pr. år ikke 

må overstige 6,25% av folketrygdens grunn
beløp. 

4. Trivselsrådets størrelse og sammensetning, 
dets oppgaver og regler for dets virksom
het. 

5. Regler i tilknytning til opphør av medlem
skap i og om opphør av trivselsordningen. 

Vedtektene skal godkjennes av departe
mentet.» 

Institusjonens ledelse skal hvert år sende 
rapport til fylkeslegen - i Oslo stadsfysikus -
om de trivselstiltak som er gjennomført fore
gående år, samt sende med utdrag av regnska
pet for felleskontoen. Vi viser til forskriftenes 
§ 6. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett, men lov

teksten er vesentlig forenklet i forhold til den 
gjeldende lov. 

Utvalget mener det er tilstrekkelig å angi i 
loven hva slags institusjoner trivselsordnin
gene skal gjelde for samt en grense for hvor 
stort tilskott som kan kreves av hver pasient. 
Det er derfor behov for å gi utfyllende forskrif
ter på området. 

Etter utkastets første ledd første punktum 
kan det opprettes felles trivselsordninger som 
blir betalt med en del av pasientens trygde
midler ved helseinstitusjoner for langtidspasi
enter. 

Utkastets første ledd andre punktum har en 
bestemmelse om maksimum tilskott fra den ' 
enkelte pasient. Det er som etter gjeldende 
rett 6,25 prosent av folketrygdens grunnbeløp. 

I utkastets andre ledd nevnes de vanligste 
institusjonene som har langtidspasienter. De
partementet er gitt fullmakt til å gi forskrifter 
om at bestemmelsene i en felles trivselsord
ning også skal gjelde for langtidspasienter 
som er innlagt i andre institusjoner enn de 
som går inn under sykehusloven og loven om 
psykisk helsevern. Videre er departementet 
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gitt fullmakt til å gjøre unntak for institusjo
ner som omfattes av denne loven. 

I utkastets tredje ledd gis departementet 
fullmakt til å gi forskrifter. 

Utkastets § 21-8 utbetaling til sosialkontor 
o.a. 

Dersom en person ikke er i stand til å dispo
nere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, 

' psykisk utviklingshemning, alvorlig mental 
svekkelse, hjerneskade, eller misbruk av berus
ende eller bedøvende midler, kan ytelsen utbe
tales til en annen person eller til et sosialkon
tor. 

Ytelsen skal disponeres til beste for den som 
har rett til den. 

Departementet gir forskrifter om utbetaling 
og forvaltning av ytelser etter denne para
grafen. 

Merknader 
Utkastet svarer stort sett til den gjeldende 

lovs § 15-6 tredje ledd om utbetaling til andre 
enn den som har rett til ytelsen. 

Innledning 
Lovens § 15-6 tredje ledd lyder: 

«Rikstrygdeverket eller den det bemyndiger 
kan ellers når særlige grunner tilsier det, be
stemme at utbetaling skal skje til en annen 
person enn den berettigede eller til en institu-
sjon.» · 

Denne bestemmelsen gir adgang til å utbe
tale ytelser fra folketrygden til andre enn den 
som har rett til ytelsen når særlige grunner 
tilsier det. Bestemmelsen er uklar. Den sier 
ikke noe om i hvilke situasjoner trygdeytelser 
skal utbetales til andre. Den sier heller ikke 
noe om forholdet til vergemålsreglene. I reali
teten inneholder § 15-6 tredje ledd en bestem
melse om partiell umyndiggjøring. 

Forarbeidene gir ikke svar på hvordan 
denne bestemmelsen skal anvendes. I merk
nadene til § 15-6 i Ot.prp.nr. 17 for 1965-66 
er det bare henvist til dagjeldende bestemmel
ser og praksis uten å angi hvilke bestemmel
ser det dreier seg om. De tidligere lovene om 
alderstrygd og uføretrygd hadde begge be
stemmelser som gikk ut på at betaling skulle 
skje til den berettigede eller til den trygdekas~ 
sens styre bestemte. Det ble ikke angitt i de 
nevnte lovene hva det skulle legges vekt på 
ved utbetaling til andre enn den som hadde 
rett til ytelsen. Vi viser til § 18 i loven om 
alderstrygd av 6. juli 1957 og § 19 i loven om 
uføretrygd av 22. januar 1960. 

Gjeldende rett 
Bestemmelsen i folketrygdloven § 15-6 

tredje ledd er nærmere omtalt i Rikstrygde-

verkets rundskriv til § 15-6 av 6. september 
1982. Det er her skilt mellom to situasjoner: 

«1. Utbetaling av ytelser når den berettigede 
er ute av stand til å ivareta sine interesser 
på grunn av sinnssY,kdorri, psykisk utvik
lingshemming, senilitet o.l., men ikke er 
umyndiggjort. 

2. Utbetaling av ytelser til personer som ikke 
er umyndiggjort men som på grunn av 

· alkoholisme, narkomani e.l. ikke er i stand 
til å disponere sine ytelser forsvarlig.» 

Det er presisert i rundskrivet at det bare er 
aktuelt å bruke § 15-6 tredje ledd dersom 
mottakeren av en ytelse ikke er umyndig
gjort. Utvalget mener at bestemmelsen i § 
15-6 tredje ledd neppe heller kan benyttes 
dersom det er oppnevnt hjelpeverge for ved
kommende etter vergemålsloven § 90 a. Det 
må i alle fall være tilfelle når hjelpevergen 
er oppnevnt for å ivareta den trygdedes inte
resser i sin alminnelighet eller særskilt med 
hensyn til forvaltning av trygdemidler. Der
som mottakeren av en ytelse har verge eller 
hjelpeverge, opptrer disse på hans eller hen
nes vegne, og det er ikke behov for en sær
skilt hjemmel i folketrygdloven om utbetaling 
til andre. 
, Lovens § 15-6 tredje ledd er i utgangspunk
tet ikke aktuell dersom pensjonisten eller den 
som mottar ytelsen, er mindreårig og har 
verge. 

En mindreårig rår selv over midler han eller 
hun har tjent ved egen virksomhet etter fylte 
15 år, se vergemålsloven § 33, som lyder: 

«En mindreårig rår selv over midler som 
han har tjent ved egen · virksomhet efter det 
fylte 15de år, eller som vergen eller nogen 
annen har latt ham få til egen rådighet. V er
gen kan ta fra ham rådigheten, dersom hensy
net til den mindreåriges tarv krever det. Er 
den mindreårige over 15 år og sørger for seg 
selv, trengs samtykke fra overformynderiet.» 

Når en mindreårig rår over sin egen arbeids
inntekt, må vedkommende også kunne rå over 
den trygdeytelse som skal erstatte arbeidsinn-

. tekten, f.eks. sykepenger. En 16-åring som er 
i arbeid og blir sykmeldt, rår således også 
over sykepengene selv, uten medvirkning av 
vergen. Dersom den mindreårige ikke anses 
istand til å ivareta sine interesser når det gjel
der disponeringen av trygdeytelsene, kan ver
gen ta fra vedkommende rådigheten i med
hold av vergemålsloven § 33 andre ledd. Men 
hvis vergen ikke griper inn, legger utvalget 
til grunn at det kan treffes vedtak om utbeta
ling til andre enn den mindreårige, for eksem
pel sosialkontoret, i medhold av lovens § 15-6 
tredje ledd. 

Nærmere om Rikstrygdverkets praksis: 
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Utbetaling ved sinnssykdom, psykisk utvik
lingshemming, senilitet m. v. 

Det går ikke klart fram av Rikstrygdever
kets rundskriv når det er aktuelt med utbeta
ling til andre. Rundskrivet handler først og 
fremst om saksbehandlingen i slike saker og 
hvem ytelsene i tilfelle skal utbetales til. 

Ifølge rundskrivet er det trygdesjefen som 
skal treffe vedtak om at en ytelse skal utbeta
les til en annen person eller til en institusjon. 
Slikt vedtak skal treffes hvis den som har rett 
til en ytelse, må antas å være ute av stand til 
å ivareta sine interesser på forsvarlig måte på 
grunn av sinnssykdom, psykisk utviklings
hemning, senilitet, alderdomssvekkelse eller 
andre lignende tilstander. Før det gjøres ved
tak skal det foreligge erklæring fra lege, og 
den som har rett til ytelsen skal ha anledning 
til å uttale seg dersom dette er mulig. 

Dersom den som har rett til ytelsen bor sam
men med sin ektefelle, er det vanlig at støna
den utbetales til denne. Bor vedkommende 
hos et av barna, utbetales ytelsene i alminne
lighet til den han eller hun bor hos. De øvrige 
barna eller eventuelt andre nære slektninger 
skal da gis anledning til å uttale seg. 

Når det gjelder enslige for øvrig, utbetales 
ytelsene som oftest til den som har omsorgen 
for stønadsmottakeren. Det innhentes i så fall 
uttalelse fra nære slektninger. 

I rundskrivet nevnes også en ordning med 
at stønadsbeløpene kan settes inn på bank
konto i den trygdedes navn. Dette er imidler
tid ingen utbetaling til andre enn den som har 
rett til ytelsen. 

Når den som har rett til · ytelsen er innlagt 
i pleiehjem e.l. for egen regning, blir ytelsen 
utbetalt til en slektning. 

I medhold av § 15-6 tredje ledd er det også 
hjemmel til å bestemme at ytelsen skal utbe
tales til en institusjon. I praksis gjøres det 
derfor også vedtak om utbetaling til pleiehjem 
eller lignende, ifølge rundskrivet. Folketrygd
loven § 15-5 har en selvstendig hjemmel for 
at helseinstitusjon for langtidspasienter kan 
disponere kontantytelser etter denne lov. Det 
ser ut til at disse to bestemmelsene langt på 
vei dekker samme situasjon. Men § 15-5 er 
begrenset til helseinstitusjoner for langtidsin
stitusjoner og gjelder også når den som har 
rett til ytelsen er umyndig. Vi viser til nær
mere omtale av§ 15-5 i merknadene til utkas
tets § 21-6 om utbetaling til helseinstitusjon 
for langtidspasienter. 

Det går fram av rundskrivet til § 15-6 at ytel
sen også kan utbetales til sosialstyret eller 
sosialkontoret. Dette gjøres dersom den som 
har rett til ytelsen erfaringsmessig disponerer 
sin pensjon på en slik måte at han eller hans 
familie stadig må ha sosialhjelp i tillegg til 
pensjonen. 

Utbetaling ved alkoholisme, narkomani m. v. 
Frivillig forvaltning 

Når en pensjonist på grunn av alkoholisme, 
narkomani o.l. antas å være ute av stand til å 
disponere sine ytelser til beste for seg selv og 
personer han plikter å forsørge, skal trygde
kontoret i følge rundskrivet, først forsøke å 
komme fram til en frivillig ordning. Pensjo
nisten blir bedt om å underskrive en erklæ
ring om at han samtykker i at ytelsene blir 
utbetalt til en annen person eller til en institu
sjon, vanligvis sosialkontoret. Ved hjelp av en 
sosialkurator eller lignende blir så ytelsene i 
tilfelle forvaltet til beste for den trygdede. 

Det · går fram av rundskrivet at ytelsen i 
disse tilfellene ikke skal utbetales til ektefelle 
eller barn. Det vises til at det ved alkoholisme 
og narkomani vil være et avhengighetsforhold 
mellom misbrukeren og de nære pårørende 
som taler mot at ytelsen utbetales til disse. 

Utvalget vil peke på at det ikke er nødven
dig med hjemmel i lov når den trygdede gir 
andre fullmakt til å få utbetalt ytelsen. Det 
kan neppe være meningen at ytelsene skal 
overdras i disse tilfellene. En slik overdragelse 
vil dessuten være i strid med§ 12 i loven om 
rettergangsordningens ikrafttredelse. Vi viser 
til nærmere omtale av denne paragrafen i 
merknadene til utkastets§ 21-5 om utbetaling 
til arbeidsgiver. 

Slike frivillige ordninger omfattes derfor 
ikke av lovens § 15-6 tredje ledd. Et annet 
spørsmål er når det i realiteten dreier seg om 
en frivillig ordning. Av hensynet til rettssik
kerheten mener utvalget det er betenkelig at 
forvaltningen benytter seg av slike såkalte fri
villige ordninger. 

Tvungen forvaltning 
Dersom det ikke er mulig å komme fram til 

en frivillig ordning, gjør Rikstrygdeverket 
vedtak om at ytelsen skal utbetales til en an
nen person enn den berettigede eller til en 
institusjon, «når særlige grunner tilsier det». 
Det legges i praksis vekt på følgende forhold: 

- om kronisk alkoholisme eller narkomani er 
diagnostisert av lege, 

- om alkoholismen eller narkomanien har, 
medført alvorlige medisinske følger, eller 
det foreligger overveiende fare for slike føl
ger, 

- om alkoholismen eller narkomanien har 
medført et sikkert sosialt forfall, f.eks. med 
hensyn til arbeid og bopel, 

- om pensjonisten uten effekt har vært inn
lagt en eller flere ganger i kuranstalt. 

Bestemmelsene i trygdelovgivningen om 
utbetaling av ytelser til andre enn den som 
har rett til en ytelse, har allerede vært utredet 
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flere ganger. Vi viser til Fleischer-komiteens 
innstilling av 28. februar 1967 om pensjon til 
uføre sjømenn med fartstid under krigen 
1939-1945. I en innstilling av 7. oktober 1970 
ble det foreslått en særskilt lov om utbetaling 
og forvaltning av pensjons- og trygdeytelser i 
visse tilfeller. 

Ved kongelig resolusjon den 22. september 
1972 ble det nedsatt et utvalg til å utrede 

' spørsmålet om endring i bestemmelsene om 
umyndiggjøring m.v. Dette utvalget skulle 
også vurdere om bestemmelsene i folketrygd
loven § 15-6 tredje ledd og tilsvarende bestem
melser burde erstattes med særskilte støttetil
tak. Utvalget avgav sin innstilling i desember 
1979. Vi viser til NOU:1979:57 om Lov om 
innskrenkninger i persons råderett m.v. Det 
forslås her nye bestemmelser om umyndiggjø
ring. I utkastets kapittel Ill er det foreslått et 
særskilt kapittel om rådighetsinnskrenknin
ger i forbindelse med visse pensjons- og tryg
deytelser. Bestemmelsene er ment å erstatte 
folketrygdlovens § 15-6 tredje ledd og tilsva
rende betemmelser ellers i trygde- og pen
sjonslovgivningen. I innstillingen foreslås det 
både frivillig og tvungen rådighetsinnskrenk
ning. Det angis .her klarere kriterier for rådig
hetsinnskrenkninger enn bestemmelsene i 
folketrygdloven § 15-6. Det følger av utkastets 
§ 44 første ledd i innstillingen at bestemmel
sene om rådighetsinnskrenkning skal brukes 
dersom «myndig person (som) bruker sine 
pensjons- eller trygdeytelser til åpenbar skade 
for seg selv eller person han plikter å forsørge 
eller faktisk forsørger» . Ved tvungen rådig
hetsinnskrekning utbetales pensjonen til en 
tilsynsfører. 

Vedtak om tvungen rådighetsinnskrenk
ning skal etter forslaget treffes av Rikstrygde
verket. V ed taket skal kunne klages inn for 
vergemålsretten. 

Trygdelovutvalget har fått opplyst at Justis
departementet arbeider med en lovproposi
sjon om lov om innskrenkninger i persons 
råderett m.v. Det er foreløpig uklart hva for
slagene vil gå ut på og når de vil foreligge. 

Dersom det blir vedtatt generelle lovbe
stemmelser om rådighetsinnskrenkninger i 
forbindelse med pensjons- og trygdeutbetalin
ger, vil det ikke lenger være behov for be
stemmelser tilsvarende folketrygdloven § 15-6 
tredje ledd. 

Da Justisdepartementet i forbindelse med 
ovennevnte lovarbeider vil vurdere inngående 
om det er behov for særskilte bestemmelser 
om rådighetsinnskrenkning med hensyn til 
trygdeutbetalinger, finner Trygdelovutvalget . 
det ikke hensiktsmessig å drøfte dette spørs
målet nærmere. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag bygger på den gjeldende 

lovs § 15-6 tredje ledd. 
I utkastets første ledd er det regnet opp de 

tilstander som den stønadsberettigede må 
være i, for at bestemmelsen skal komme til 
anvendelse. Denne presiseringen er i samsvar 
med gjeldende praksis. Bestemmelsen blir 
dermed mer opplysende enn gjeldende lov. 
Utvalget har dessuten presisert at ytelsen kan 
utbetales til et sosialkontor, og ikke til en «in
stitusjon» som det står i loven i dag. Det er 
fordi utbetalingen ofte skjer til sosialkontoret. 

Lovutkastet skal i utgangspunktet ikke 
komme til anvendelse på personer som er 
umyndige i henhold til vergemålsloven. Det 
vil si mindreårige og umyndiggjorte. Dette 
gjelder likevel ikke dersom en mindreårig 
mottar trygdeytelser som erstatter arbeidsinn
tekt vedkommende rår over selv i henhold til 
vergemålsloven § 33. Vi viser til omtale av 
dette spørsmålet i framstillingen av gjeldende 
rett foran. 

I utkastets andre ledd er det presisert at 
ytelsen skal disponeres til beste for den som 
har rett til ytelsen. Denne bestemmelsen indi
kerer at det ikke skal skje noen overdragelse 
av ytelsen i disse tilfellene. · 

I utkastets tredje ledd er det tatt inn en 
hjemmel for departementet til å fastsette nær
mere forskrifter. Det antas å være behov for 
utfyllende bestemmelser på området. 

U.tkastets § 21-9 utsatt utbetaling 
Er det grunn til å anta at en arbeidsgiver, 

en pensjonsordning eller en offentlig myndig
het har krav på refusjon i en persons ytelser 
etter denne loven, kan trygdens organer gjøre 
den som har krav på refusjon, kjent med ved
kommendes rettigheter uten hinder av taus
hetsplikten. Utbetaling av ytelsen kan i tilfelle 
utsettes i opptil tre uker. 

Merknader · 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 15-1 

nr. 6. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-1 nr. 6 lyder: 

«Er det grunn til å anta at arbeidsgiver, pen
sjonsordmng eller offentlig myndighet har 
grunnlag for å kreve refusjon i yte1se etter 
Ioven her kan trygdekontoret, i den utstrek
ning Rikstrygdeverket bestemmer, uten hin
der av bestemmelsen i§ 18-4 nr. 1 første ledd, 
gjør vedkommende kjent med den trygdedes 
rettigheter. Ytelsen kan i så fall holdes tilbake 
i inntil tre uker etter at opplysningen er kom
met fram til vedkommende.» 
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Bestemmelsen i folketrygdloven § 15-1 nr. 
6 hjemler adgang til å utsette utbetaling av 
en trygdeytelse. Bestemmelsen handler også 
om unntak fra taushetsplikten og er således 
ikke bare en utbetalingsregel. 

Lovens § 15-1 nr. 6 ble vedtatt ved lov 14. 
juni 1974 nr. 45. Det skjedde samtidig som 
man forberedte endringer i § 12 i loven om 
rettergangsordningens ikrafttredelse, som 
skulle åpne adgang til å overdra uforfalte krav 
på trygdeytelser i visse situasjoner. Denne lov
endringen ble imidlertid ikke vedtatt før året 
etter. Vi viser til lov 13. juni 1974 nr. 37. 

Endringen i folketrygdloven § 15~6 er om
talt i Ot.prp.nr. 51 for 1973-74, se punkt III. 
Her omtales både arbeidsgivers krav på syke
penger, og krav om refusjon i andre trygde
ytelser. Innføringen av bestemmelsene i § 15-1 
nr. 6 er begrunnet med hensynet til gjen
nomføring av denne refusjonsordningen. Det 
vil si at en arbeidsgiver får overdratt krav på 
uforfalte trygdeytelser. Vi viser til nærmere 
omtale i merknadene til utkastets § 21-5. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Det er 

stort sett bare gjort språklige forenklinger. 
Utvalget har erstattet «tilbakehold» med be
tegnelsen «utsatt utbetaling», som må regnes 
som mer dekkende. Det er her bare tale om 
en utsettelse av utbetalingen. 

Utvalget har sløyfet bestemmelsen om at 
treukersperioden regnes fra det tidspunktet 
opplysningene er kommet fram til vedkom
mende. Av hensyn til den som har rett til ytel
sen bør denne perioden være lett å beregne. 
Ved en slik utsatt utbetaling bør utsettelsen 
regnes fra det tidspunktet ytelsen skulle vært 
utbetalt. Det er således uten betydning når 
trygdens organer sender melding til arbeidsgi
veren m.v., og når meldingen kommer fram 
til denne. Det vil dessuten være upraktisk 
dersom trygdens organer må undersøke om 
meldingen er kommet fram før treukersperio
den begynner å løpe. 

Utkastets§ 21-10 Fradrag ved etterbetaling 
Når en forsørger har fått utbetalt ektefelle

tillegg eller barnetillegg, og den forsørgede 
selv. får rett til overgangsstønad eller pensjon 
i et tidsrom som tillegget gjelder for, skal det 
gjøres fradrag i overgangsstønaden eller pen
sjonen med et beløp som svarer til tillegget 
som er utbetalt tilforsørgeren for samme tids
rom. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 14-9 

sjette ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 14-9 sjette ledd lyder: 

«Ved etterbetaling av pensjon, overgangs
stønad eller attføringspenger skal det gjøres 
fradrag for forsørgingstillegg som er utbetalt 
til forsørging av vedkommende for de samme 
tidsrom. Det gjelder likevel ikke dersom for
sørgingstillegget ikke er kommet vedkomm
ende til gode.» 

Bestemmelsen gjelder for de tilfellene den 
trygdede får etterbetalt pensjon, overgangs
stønad eller attføringspenger for et tidsrom 
det allerede er utbetalt forsørgingstillegg for 
vedkommende. Etter denne bestemmelsen 
kan det trekkes for utbetalt forsørgingstillegg 
ved etterbetaling av slike trygdeytelser til den 
forsørgede. Bakgrunnen for bestemmelsen er 
å hindre at trygden dekker den forsørgetles 
behov for ytelser til livsopphold to ganger. 

Følgende eksempel kan tjene som illustra
sjon: En alderspensjonist som forsørger sin 
ektefelle har i medhold av folketrygdloven § 
7-7 rett til forsørgertillegg. Alderspensjon med 
forsørgertillegg ble tilstått vedkommende fra 
1. januar 1990. Den Lapril 1990 ble ektefellen 
tilstått uførepensjon med virkning fra 1. feb
ruar 1990. I den etterbetalte uførepensjonen 
skal det da trekkes fra et beløp som svarer til 
forsørgertillegget til alderspensjonen som ble 
utbetalt for februar og mars. 

Lovens§ 14-9 sjette ledd ble innført ved lov 
21. desember 1979 nr. 82. Før man fikk denne 
bestemmelsen ble det i praksis gjort fradrag 
for et beløp som svarte til tidligere utbetalt 
ektefelletillegg når den ektefellen som det ble 
gitt tillegg for, selv fikk etterbetalt en trygde
ytelse. Til tross for at den forsørgetles pensjon 
og ektefelletillegget formelt sett var ytelser til 
to forskjellige personer, ble det antatt at det 
var naturlig å behandle ektefellene som en 
enhet i denne sammenheng. Det ble særlig 
lagt vekt på den gjensidige underholdsplikt 
ektefeller har etter lov 20. mai 1927 nr. 2 om 
ektefellers formuesforhold. Det vises til Ot. 
prp. nr. 10 for 1979-80 side 8. 

Tidligere praksis gjaldt ikke trekk i pensjon 
m.v. til barn, selv om det for samme tidsrom 
var utbetalt barnetillegg for vedkommende.' 
Dette ble først og fremst begrunnet med at 
det ikke forelå noen gjensidig forsørgelses
plikt mellom barn og foreldre. Det ble derfor 
antatt at man ikke kunne trekke uten lov
hjemmel. 

Ved loven av 1979 ble det innført en hjem
mel til å trekke i etterbetaling av pensjon, 
overgangsstønad og attføringspenger. Be
stemmelsen var ment å gjelde trekk for utbe
talt ektefelletillegg og barnetillegg. 
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Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett. 

I dag er denne regelen bortgjemt i § 14-9 sjette 
ledd i folketrygdloven. Denne paragrafen er 
svært uoversiktelig og gjelder ellers i det ve
sentligste foreldelse av retten til trygdeytel
ser. Bestemmelsen om trekk ved etterbetaling 
av ytelser har ikke særlig tilknytning til de 
vanlige bestemmelsene pm foreldelse, men 

' ligner mer på en samoJdningsbestemmelse. 
Det er derfor etter utvalgets mening naturlig 
at bestemmelsen tas inn i en egen paragraf. 

Utvalget har som i dag presisert at bestem
melsen bare gjelder ved etterbetaling av ytel
ser. Ellers følger det av stønadskapitlene i lo
ven at det ikke ytes ektefelletillegg dersom 
den forsørgede får alders- eller uførepensjon, 
se utkastets§ 10-12 andre ledd og§ 12-7 andre 
ledd. Videre ytes det ikke barnetillegg dersom 
barnet får rett til barnepensjon, se utkastets § 
10-13 tredje ledd og § 12-8 tredje ledd, når 
denne er større enn grunnbeløpet. I disse til
fellene er ikke vilkåret om faktisk forsørgelse 
oppfylt. 

Utvalget har funnet det naturlig å endre 
rekkefølgen i oppregningen av hvilke ytelser 
det skal gjøres trekk i. Ytelser som skal utbe
tales i en overgangsperiode kommer først, 
mens pensjon, som er en varig ytelse, kommer 
til slutt. Begrepet overgangsstønad omfatter 
både overgangsstønad ved sykdom og over
gangsstønad til dem som har aleneomsorg for 
barn. Dessuten har utvalget av informasjons-

. hensyn uttrykkelig nevnt ektefelletillegg og 
barnetillegg i utkastet, i stedet for fellesbeteg
nelsen «forsørgingstillegg» som brukes i dag. 

Utvalget foreslår å sløyfe unntaket i siste 
punktum i gjeldende lov om at trekk ikke 
skal gjennomføres dersom forsørgingstillegget 
ikke er kommet den forsørgede til gode. 
Denne bestemmelsen gir anvisning på en 
skjønnsmessig vurdering som utvalget mener 
vil være vanskelig å praktisere. Forarbeidene 
sier ikke noe om hvilke situasjoner det er 
tenkt på. I Rikstrygdeverket kjenner man ikke 
til noe tilfeller der denne bestemmelsen er · 
blitt brukt. Vi regner derfor med at den er av 
liten praktisk betydning. Bestemmelsen fore
slås opphevet av forenklingsgrunner. 

Utkastets§ 21-11 Utbetalingsterminer 
Følgende ytelser utbetales som engangsbe

løp: 
a) engangsstønad ved fødsel (§ 5-6) 
b) engangsstønad ved adopsjon(§ 5-8) 
c) stønad ved helsetjenester (kapittel 13) 
d) fødselsstønad til enslig mor (§ 15-4) 
e) gravferdsstønad (§ 16-2) 
f) stønad til båretransport (§ 16-3) 
g) stønad ved dødsfall i utlandet (§ 16-4). 

Følgende ytelser gis pr. dag og utbetales et
terskottsvis hver 14. dag: 
a) sykepenger (kapittel 4) 
b) fødselspenger (§§ 5-2 til 5-4) 
c) adopsjonspenger(§ 5-7) 
d) omsorgspenger ved barns sykdom(§§ 5-9, 

5-10 og 5-12) 
e) opplæringspenger ved kurs for foreldre 

med et funksjonshemmet barn (§ 5-13) 
f) dagpenger under arbeidsløshet (kapittel 6). 

Følgende ytelser gis pr. måned og utbetales 
innen utgangen av måneden: 
a) overgangsstønad ved sykdom (kapittel 7) 
b) overgangsstønad til enslig mor eller far 

(kapittel 8) 
c) overgangsstønad til tidligere familiepleier 

(kapittel 9) 
d) uførepensjon (kapittel 10) 
e) etterlattepensjon (kapittel 11) 
f) alderspensjon (kapittel-12) 
g) hjelpestønad (§§ 14-10 til 14-12) 
h) grunnstønad(§ 14-13) 
i) stønad til barnetilsyn (§ 15-5). 

Følgende ytelser kan utbetales enten som 
engangsbeløp eller som løpende ytelser: 
a) attføringsstønad (§§ 14-4 til 14-6) 
b) utdanningsstønad m.m. (§ 15-6) 
c) menerstatning ved yrkesskade (kapittel 

18). 
Dersom stønadsmottakeren eller pensjonis

ten er bosatt i utlandet, kan ytelsen utbetales 
i andre terminer enn det som følger av denne 
paragrafen . 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 15-1 

nr. 1 til 3 og § 15-4. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 15-1 har diverse bestem

melser om utbetalingsterminer, utbetalings
tidspunkter m.v. 

Bestemmelsene i § 15-1 om at en stønad 
· ytes pr. dag er utmålingsbestemmelser. Slike 

bestemmelser går indirekte fram av stønads
kapitlene. 

Bestemmelser om at ytelser utbetales hver 
14. dag, hver måned eller som engangsbeløp, 
er imidlertid rene utbetalingsbestemmelser. 

Folketrygdloven § 15-1 nr. 1 lyder: 

«Sykepenger, fødselspenger, omsorgspen
ger ved adopsjon, attføringspenger og annen 
attføringsstønad som er fastsatt med bestemte 
satser pr. dag, unntatt attføringspenger i ven
tetid før uførepensjon kan tilstås, utoetales fra 
og med den dag retten til ytelser oppstår og 
opphører straks denne rett faller bort. Ytelsen 
utbetales etterskottsvis etter regler som fast
settes av Rikstrygdeverket.» 
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Etter § 15-1 nr. 1 skal sykepenger, fødsels
penger, omsorgspenger ved adopsjon, attfø
ringspenger og annen attføringsstønad som er 
fastsatt med bestemte satser pr. dag, utbetales 
fra og med den dagen retten til ytelsen opp
står. Unntak er gjort for attføringspenger i 
ventetid på uførepensjon. Utbetaling av oven
nevnte ytelser opphører straks retten til ytel
ser faller bort. 

Denne bestemmelsen sier bare at en ytelse 
skal utbetales når retten til ytelsen oppstår og 
at slik utbetaling skal stoppes når retten til 
den aktuelle ytelsen faller bort. Det går ikke 
fram av lovteksten at det gjelder terminvise 
ytelser. Dette går imidlertid indirekte fram. 
Etter lovens § 15-1 nr. 1 andre punktum skal 
disse ytelsene utbetales etterskottsvis etter 
bestemmelser som fastsettes av Rikstrygde
verket. 

Folketrygdloven § 15-1 nr. 2 lyder: 

«Medisinsk stønad m .v. etter kapittel 2 og 
gravferdshjelp og engangsstønad utbetales 
uten ugrunnet opphold når det er godtgjort 
at vilkårene for stønad er til stede.» 

Folketrygdloven§ 15-1 nr. 2 gjelder utbeta
ling av medisinsk stønad m.v. etter lovens 
kapittel 2 samt gravferdshjelp og engangsstø
nad. Med gravferdshjelp skal forstås stønad 
etter folketrygdloven kapittel 9. Med engangs
stønad skal forstås de øvrige stønader som 
utbetales som engangsbeløp. Dette gjelder 
følgende stønader: 

- engangsstønad ved hjemmefødsel, se lovens 
§ 2-4 

- fødselspenger i form av engangsstønad ved 
fødsel, se lovens § 3-21 nr. 6 

- omsorgspenger i form av engangsstønad ved 
adopsjon, se lovens § 3-21 A nr. 5, jf. § 3-21 
nr. 6 

- nedkomststønad til enslig mor, se § 12-2, jf. 
§ 10-2 

- utdanningsstønad til enslig mor eller far, se 
§ 12-3. 

Det sies i § 15-1 nr: 2 at disse stønadene 
skal «utbetales uten ugrunnet opphold når det 
er godtgjort at vilkårene for stønad er til
stede». Det følger av alminnelige juridiske 
prinsipper at oppfyllelse av en forpliktelse 
skal skje ved forfall. Det at forvaltningen skal 
handle uten ugrunnet opphold følger også av 
bestemmelsene i folketrygdloven § 14-7 første 
ledd og forvaltningsloven § 11 a, for så vidt 
gjelder det å treffe vedtak. Det følger imidler
tid indirekte av disse lovbestemmelsene at 
trygdeetaten ikke kan vente med å utbetale 
allerede forfalte ytelser. En fordring etter fol
ketrygdloven som skal ytes med et engangs-

beløp, regnes som forfalt når den trygdede har 
satt fram krav og fått vedtak om ytelse. Når 
det gjelder fordringer på løpende ytelser må 
dessuten den enkelte termin være forfalt. 

Folketrygdloven § 15-1 nr. 3 første ledd ly
der: 

«Pensjon, grunnstønad, hjelpestønad, attfø
ringspenger i ventetid før uførepensjon kan 
tilstås, stønad til barnetilsyn og overgangsstø
nad gis i alminnelighet fra og med den kalen
dermåned den trygdede fyller vilkårene for 
rett til ytelser og utbetales etterskottsvis pr. 
måned. Uførepensjon etter kapittel 8 eller 11 
utbetales likevel først fra og med den kalen
dermåned pensjonen får virkning, jfr. § 14-9. 
Tilsvarende gjelder når en trygdet med gra
dert uførepensjon tilstås uførepensjon for tap 
av restervervsevnen.» 

Etter folketrygdloven § 15-1 nr. 3 første 
punktum skal pensjon, grunnstønad, hjelpe
stønad, attføringspenger i ventetid på uføre
pensjon, stønad til barnetilsyn og overgangs
stønad i alminnelighet gis fra og med den 
måned den trygdede fyller vilkårene for rett 
til ytelsen. Slik ytelse skal utbetales etter
skottsvis pr. måned. Det at vilkårene for rett 
til en ytelse er oppfylt innebærer nettopp at 
ytelsen skal utbetales. Det sentrale i denne 
bestemmelsen må derfor være at de nevnte 
ytelsene skal utbetales etterskottsvis pr. må
ned. Dette er således en ren utbetalingsbe
stemmelse. Når det gjelder disse ytelsene, sies 
det ikke noe i loven om hvilke perioder som 
de beregnes for. 

I § 15-1 nr. 3 andre punktum er det gitt en 
bestemmelse som gjelder forholdet mellom 
sykepenger og uførepensjon. Det er i bestem
melsen vist til lovens § 14-9 der det går fram 
at uførepensjon utbetales først når sykepenge~ 
perioden er over. Bestemmelser om forholdet 
mellom de to ytelsene er foreslått tatt inn i 
stønadskapitlene i utkastets §§ 4-41 og 4-43 
om sykepenger og § 10-17 om uførepensjon. 

Folketrygdloven § 15-1 nr. 4 lyder: 

«Rikstrygdeverket kan gi regler om at utbe
taling i enkelte tilfelle kan foretas på annen 
måte enn fastsatt i denne paragraf.» 

Rikstrygdeverket har med hjemmel i denne 
bestemmelsen den 22. august 1979 gitt for
skrifter. Disse forskriftene inneholder bare 
mindre endringer i forhold til de øvrige be
stemmelsene i loven. 

Folketrygdloven § 15-4 første ledd lyder: 

«Bor den trygdede i utlandet, kan Rikstryg
deverket bestemme at ytelser som nevnt i § 
15-1 nr. 3, skal utbetales i andre terminer eller 
at den trygdede i stedet for terminvis ytelse 
skal få et engangsbeløp.» 
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Når den trygdede bor i utlandet, kan Riks
trygdeverket altså bestemme at pensjon, 
grunnstønad, hjelpestønad, attføringspenger i 
ventetid på uførepensjon, stønad til barnetil
syn og overgangsstønad kan utbetales i andre 
terminer enn vanlig eller at ytelsen skal utbe
tales som engangsbeløp. 

Folketrygdloven§ 15-4 andre ledd innehol
der en fullmaktsbestemmelse som ikke er 

' brukt. 

Utvalgets forslag 
Utkastet er ment å erstatte den gjeldende 

lovs § 15-1 punktene 1 til 3 og § 15-4. Gjeld
ende bestemmelser er uoversiktlige og uklare. 
Utvalget har derfor funnet det nødvendig å 
foreta omfattende redaksjonelle endringer. 
Det er lagt vekt på at utkastet skal inneholde 
rene utbetalingsregler. 

I utkastet er det gitt en oversikt over hvor 
i stønadskapitlene de materielle bestemmelser 
på området er å finne. 

Utvalget har inndelt paragrafen her i fem 
ledd. 

Utkastets første ledd handler om stønadene 
som ytes med et engangsbeløp. Disse støna
dene skal etter alminnelige prinsipper utbeta
les uten ugrunnet opphold ved forfall. 

Utkastets andre ledd gjelder korttidsytelser 
til livsopphold. Disse ytelsene gis pr. dag og 
skal utbetales etterskottsvis hver 14. dag. 

Utkastets tredje ledd gjelder ytelser som gis 
i en overgangsperiode og langtidsytelser. Ut
valget har også tatt med overgangsstønad ved 
sykdom i oppregningen, da den systematisk 
passer bedre her enn under første ledd. Disse 
ytelsene utbetales etterskottsvis hver måned. 
I dag utbetales slike ytelser i praksis den 20. 
i hver måned. I realiteten utbetales disse ytel
sene delvis etterskottsvis og delvis forskotts
vis. For å få rett til en ytelse må det godtgjø
res at vedkommende fyller vilkårene for rett 
til ytelsen. I prinsippet bør derfor ytelsen ut
betales etterskottsvis. Utvalget har derfor fo
reslått at ytelsen skal utbetales etterskottsvis. 
Utvalget har ikke funnet det hensiktsmessig 
å lovfeste en bestemt utbetalingsdato, men 
forutsetter at gjeldende praksis opprettholdes. 

Utkastets fjerde ledd handler om ytelser 
som i enkelte tilfeller ytes som engangsbeløp 
og i andre tilfeller som løpende ytelse. 

Utkastets femte ledd handler om pensjonis
ter som er bosatt i utlandet. Ytelsene til disse 
kan utbetales i andre terminer enn nevnt i 
utkastets første, andre, tredje og fjerde ledd. 

Utkastets§ 21-12 Avrunding av ytelser 
Terminbeløp og dagsatser avrundes til nær

meste hele krone. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 15-1 

nr. 5 og gjelder avrunding av pensjons- og stø
nadsbeløp. Lovens § 4-3 nr. 5 har en tilsva
rende avrundingsbestemmelse for dagpenger 
under arbeidsløshet. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-1 nr. 5 lyder: 
«Terminbeløp avrundes til nærmeste hele 

krone. For sykepenger og attføringspenger 
avrundes dog dagsatsen til nærmeste hele 
krone.» 

For ytelser som er fastsatt med en bestemt 
sats pr. dag, er det dagsatsen som skal avrun
des. For ytelser som er fastsatt til bestemte 
satser pr. termin er det dette terminbeløpet 
som skal avrundes .til hele kroner. Ved avrun
dingen skal vanlige forhøyningsregler brukes. 
Det innebærer at 103,49 kroner avrundes til 
103 kroner, og 103,50 kroner avrundes til 104 
kroner. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer til gjeldende rett. Etter ut

valgets mening er avrundingsreglene egentlig 
utmålingsregler, som systematisk passer i de 
enkelte stønadskapitlene. Men det er uhen
siktsmessig å ta inn slike regler i hvert av stø
nadskapitlene. Avrundingsreglene har også 
nær tilknytning til bestemmelsene om utbeta
ling og utbetalingsterminer. Det er derfor fo
reslått tatt inn en egen paragraf om avrunding 
umiddelbart etter bestemmelsene om utbeta
lingsterminer. 

Utkastets§ 21-13 utbetaling i den måneden 
rett til en ytelse oppstår 
eller opphører 

En ytelse som gis pr. måned, se§ 21-11 tredje 
og fjerde ledd, utbetales for hele måneden selv 
om stønadsmottakeren eller pensjonisten fyl
ler vilkårene bare i en del av måneden. 

Likevel skal en ytelse som gis pr. måned, 
utbetales bare for den del av måneden ved
kommende fyller vilkårene, dersom han eller 
hun for en deL av samme måned har fått utbe
talt en ytelse som gis pr. dag, se§ 21-11 andre 
ledd. 

Merknader 
Bestemmelser om utbetaling av ytelser for 

den måneden retten til en ytelse oppstår eller 
opphører, står i dag i den gjeldende lovs §§ 
15-1 nr. 3 og 15-3 nr. 1 og 2. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-1 nr. 3 første ledd er 

gjengitt i merknadene til utkastets § 21-11. 
Etter folketrygdloven§ 15-1 nr. 3 første ledd 
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blir det i ahninnelighet gitt pensjon, over
gangsstønad, attføringspenger i ventetid på 
pensjon, grunnstønad, hjelpestønad og stønad 
til barnetilsyn fra og med den måneden den 
trygdede fyller vilkårene for rett til ytelsen. 
Det utbetales altså full månedstermin selv om 
vedkommende bare fyller vilkårene for den 
aktuelle ytelsen i deler av en måned. For eks
empel vil en person som fyller 67 år den 20. 
januar få alderspensjon for hele januar. 

Uførepensjon etter kapittel 8 og 11 blir like
vel utbetalt først fra og med den måneden en 
eventuell sykepengeperiode opphører, der
som den trygdedes sykepenger er minst like 
høye som uførepensjonen med lovbestemte 
tillegg. Tilsvarende gjelder når en trygdet 
med gradert uførepensjon får uførepensjon for 
restarbeidsevnen. 

Unntaket som gjelder uførepensjon ble tatt 
inn i folketrygdloven ved lov 14. desember 
1984 nr. 79. Bakgrunnen for endringen var å 
hindre dobbel dekning i de tilfellene en per
son for eksempel mottok sykepenger for deler 
av en måned, og deretter ble tilstått uførepen
sjon for eksempel fra midten av en måned. 
Etter de vanlige bestemmelsene skulle uføre
pensjonen i slike tilfeller utbetales for hele 
måneden. Endringen kom inn av innsparings
hensyn. Vi viser til Ot.prp. nr. 7 for 1984-85. 

Etter gjeldende rett utbetales ytelser som 
er fastsatt som dagsatser, det vil si sykepen
ger, fødselspenger, attføringspenger og dag
penger ved arbeidsløshet fra og med den da
gen retten til ytelsen oppstår og opphører 
straks denne retten faller bort. Ved at uføre
pensjon gis for hele kalendermåneder mens 
sykepenger gis fra første hele fraværsdag, 
ville vedkommende før nevnte lovendring i 
1984 kunne få sykepenger som ikke ble sam
ordnet med uførepensjon. Lovendringen førte 
til at virkningstidspunktet for uførepensjon 
ble forskjøvet til den kalendermåneden syke
pengene opphørte. Det ble presisert i proposi
sjonen at bestemmelsen bare skulle gjelde når 
sykepengene var like store eller større enn 
uførepensjonen. Det ble viciere vist til at det 
var fastsatt forskrifter om beregning av syke
penger med hjemmel i folketrygdloven § 3-3 
nr. 2 for trygdede som har eller får uførepen
sjon, og at disse forskriftene gir tilstrekkelig 
hjemmel til å avkorte sykepengene i den 
første måneden som uførepensjonen kommer 
til utbetaling. Likeledes hjemler den adgang 
til samordning av sykepenger og uførepensjon 
i de tilfellene sykepengene er lavere enn ufø
repensjon. 

Folketrygdloven § 15-1 nr. 3 andre ledd ly
der: 

«Slik løpende ytelse opphører ved utgangen 
av den kalendermåned hvori retten til ytelser 

faller bort. Hvis en pensjon avløses av en an
nen pensjon, stopper dog utbetalingen fra det 
tidspunkt den nye ytelse tar til å løpe.» 

Etter § 15-1 nr. 3 andre ledd blir utbetalin
gen av en ytelse stanset ved utgangen av den 
kalendermåneden retten til ytelsen faller bort. 
Hvis en pensjon avløses av en annen pensjon, 
stopper utbetalingen likevel fra det tidspunk
tet den nye ytelsen tar til å løpe, for eksempel 
når en uførepensjonist blir alderspensjonist. 

Folketrygdloven § 15-3 lyder: 

«l. Bestemmelsene i § 15-1 nr. 1 og 3, får 
tilsvarende anvendelse når en ytelse blir satt 
opp eller ned på grunn av endrede forhold. 
Blir ytelsene satt opp, gjelder bestemmelsene 
i § 14-9 tilsvarende. 

2. Mottar to ektefeller begge alderspensjon 
eller uførepensjon eller mottar den ene alders
pensjon og den annen uførepensjon og den 
ene ektefelle dør, skal pensjonen til den gjen
levende ektefelle omregnes fra og med den 
måned hvori ektefellen dør.» 

Den gjeldende lovs § 15-3 nr. 1 presiserer 
at bestemmelsene om utbetalingsterminer i 
lovens § 15-1 nr. 1 og 3 får tilsvarende anven
delse når en ytelse blir satt opp eller ned på 
grunn av endrede forhold. Det presiseres vi
dere at foreldelsesreglene i lovens § 14-9 gjel
der tilsvarende når ytelsen blir satt opp. 

Lovens § 15-3 nr. 2 regulerer de tilfellene 
der begge ektefellene mottar pensjon, og den 
ene dør. Den gjenlevendes pensjon blir da 
omregnet fra og med den måneden ektefellen 
dør. 

Utvalgets forslag 
Utvalget vil peke på at bestemmelsen i lo

vens § 15-1 nr. 3 følger indirekte av utkastets 
§ 21-11 om utbetalingsterminer. Det er der 
presisert at overgangsstønad, pensjon m.v. 
ytes i månedsterminer. Av informasjonshen
syn har utvalget imidlertid funnet det hen
siktsmessig å ta med en klar regel om dette i 
loven. 

I utkastets første Ledd presiseres det at ytel-
. ser som utbetales pr. måned gis for hele måne
der, selv om vedkommende bare fyller vilkå
rene i deler av en måned. Utkastet svarer i 
hovedsak til den utbetalingsregelen som kom
mer til uttrykk i den gjeldende lovs § 15-1 nr.' 
3. 

Utkastet her handler om hva som skal skje 
i den terminen da retten til ytelsen oppstår 
eller opphører, og det er forsøkt utformet som 
en ren utbetalingsbestemmelse. Bestemmel
sen har nær tilknytning til bestemmelsene om 
utbetalingsterminer i utkastets § 21-11. 

I stedet for å regne opp alle aktuelle ytelser 
i utkastets første ledd, har utvalget funnet det 
mest hensiktsmessig å vise til utkastets 
§ 21-11 tredje og fjerde ledd. Det følger av 
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disse bestemmelsene hvilke ytelser det gjel
der. 

Gjeldende lovbestemmelse er ikke absolutt, 
idet det heter at utbetaling «i alminnelighet» 
skal skje som beskrevet. Utvalget mener dette 
er uheldig lovteknikk, som gir usikker infor
masjon til publikum. 

Utvalget har i utkastets andre ledd foreslått 
at ytelser i tilståelsesmåneden ytes med for-

' holdsmessig beløp, dersom vedkommende 
har fått utbetalt andre ytelser fra folketrygden 
for deler av kalendermåneden. En person som 
har mottatt sykepenger og blir tilstått uføre
pensjon fra den 15. i en måned, skal således 
bare få utbetalt uførepensjon med halvt beløp 
for denne første måneden. 

Etter utvalgets mening er den gjeldende 
lovs § 15-1 nr. 3 første ledd andre og tredje 
punktum ikke rene utbetalingsregler. I reali
teten gir bestemmelsene anvisning på å for
skyve virkningstidspunktet for rett til uføre
pensjon for den som blir tilstått slik pensjon 
fra midten av en måned i visse tilfeller. Slik 
loven er utformet vil en trygdet som for eks
empel fyller vilkårene for rett til uførepensjon 
fra midten av en måned tape retten til denne 
pensjonen i en halv måned dersom vedkom
mendes eventuelle sykepenger for den første 
halvdelen av måneden er minst like høy som 
uførepensjonen for hele måneden. 

Bestemmelsen er egentlig en samordnings
bestemmelse, som regulerer tilfeller der en 
person har rett til to eller flere ytelser for 
samme tidsrom. Bestemmelser om samord
ning tar først og fremst sikte på situasjoner 
der en trygdet fyller vilkårene for flere ytelser 
som skal dekke samme stønadsbehov samti
dig. I det nevnte eksemplet fyller vedkom
mende vilkårene for rett til en ytelse etter ett 
kapittel (sykepenger) bare for en viss del av 
måneden, og rett til en annen ytelse (uføre
pensjon) for resten av måneden. Men ved
kommende fyller ikke vilkårene for sykepen
ger i den siste halvdelen av måneden, fordi 
sykepengeperioden utløper midt i måneden. 

Utvalget mener det er uheldig at trygden 
utbetaler dobbelt i perioder. Dette problemet 
bør løses ved at det i overgangsterminen gis 
forholdsmessig ytelse, i stedet for å utsette 
virkningstidspunktet som i dag. · 

Andre ledd er mest aktuelt i de tilfellene 
en person har fått utbetalt sykepenger eller 
attføringspenger for deler av en måned, og 
blir tilstått uførepensjon fra samme måned. 
Bestemmelsen kan imidlertid også være aktu
ell for alderspensjon og sykepenger eller dag
penger under arbeidsløshet. 

Utkastets'§ 21-14 Frister for framsetting av 
krav .· 

For å få en ytelse etter denne loven må den 
som har rett til ytelsen, sette fram krav. 

Krav om en ytelse som utbetales som et en
gangsbeløp, se § 21-11 første og fjerde ledd, 
må settes fram innen seks måneder etter at 
vedkommende fikk rett til ytelsen. 

En ytelse som gis pr. dag eUer pr. måned, 
se § 21 "11 and re, tredje og fjerde ledd, gis for 
tidsrom etter at kravet ble satt fram. Dessuten 
kan ytelsen gis for opptil tre måneder før kra
vet ble satt fram. 

En ytelse kan gis for opptil tre år før kra
vet ble satt fram, dersom den som har rett til 
ytelsen, ikke har vært i stand til å sette fram 
krav tidligere. Det samme gjelder dersom ved
kommende ikke har satt fram krav tidligere 
fordi trygdens organer har gitt misvisende 
opplysninger. 

Merknader 
Bestemmelser om frister for å sette fram 

krav om de forskjellige ytelsene etter folke
trygdloven, er i dag å finne i folketrygdloven 
§ 14-9 første, tredje og fjerde ledd. 

Gjeldende rett 
For å få ytelser etter folketrygdloven må 

vedkommende sette fram krav. Dette går ikke 
klart fram av lovteksten i dag, men det forut
settes i flere paragrafer i lovens kapittel 14. 
Dette går også fram av forarbeidene til folke
trygdloven, se Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 side 
60. Det heter her: «Forutsetningen for at pen
sjon m .v. skal utbetales fra og med den kalen
dermåned retten til ytelsen oppsto er at den 
trygdede har meldt sitt krav på ytelse innen 
en rimelig frist». Disse fristbestemmelsene ble 
den gang tatt inn i lovens § 15-2, som stort 
sett svarer til gjeldende bestemmelser i§ 14-9. 
Disse bestemmelsene omtales som foreldel
sesregler. Men de er av en annen karakter enn 
bestemmelsene som finnes i lov 18. mai 1979 
nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelses
loven). Foreldelses- eller fristbestemmelsene 
i folketrygdloven gjelder frist for å kreve rett 
etter folketrygdloven. Folketrygdlovens stø
nadsbestemmelser innebærer at de stønadsbe
rettigede har latente stønadsrettigheter. For 
at disse rettighetene skal føre til utbetalinger, 
må vedkommende sette fram krav innen fris
tene i folketrygdloven § 14-9. Rett til utbeta
ling oppstår først når trygdeetaten har gjort 
vedtak om. at ytelsen skal gis. Det er først ved 
spørsmålet om foreldelse av denne retten at 
den alminnelige foreldelseslovens bestem
melser kommer inn i bildet. Folketrygdlovens 
foreldelses- eller fristbestemmelser erstatter 
altså ikke bestemmelsene i foreldelsesloven 
så lenge kravet ikke er satt fram og det ikke 
er gjort vedtak. De gjelder et tidligere sta
dium. 

En kan sammenligne foreldelses- eller frist
bestemmelsene i folketrygdloven med for eks
empel reklamasjonsfristene etter kjøpsloven 
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(lov 13. mai 1988 nr. 27). Kjøpsloven har be
stemmelser om kjøpers rettigheter overfor sel
ger når det er mangel ved en salgsgjenstand. 
Dersom kjøperen skal få et krav mot selgeren 
i mangelstilfeller, må kjøperen etter kjøpslo
ven § 32 innen rimelig tid meddele selgeren 
at han vil påberope seg mangelen, og vanlig
vis senest innen 2 år. Reklamasjonsfristen 
gjelder i tillegg til foreldelsesreglene i forel
delsesloven. Dette innebærer at dersom kjø
peren har reklamert i tide, vil han ha et krav 
mot selgeren. Dette kravet kan foreldes etter 
de alminnelige foreldelsesregler. På samme 
måte må en stønadsberettiget sette fram krav, 
innen en viss frist for å få en fordring mot 
trygden. Det er således bare den fordring som 
er et resultat av trygdeetatens vedtak som for
eldes etter foreldelseslovens bestemmelser. 

Historikk 
Utvalget vil her gi en kort oversikt over de 

frist- og foreldelsesbestemmelser som 'tidli
gere gjaldt i trygdelovgivningen i tillegg til 
de alminnelige foreldelsesreglene. 

Syketrygdloven§ 74 hadde en særskilt mel
deregel. Når en trygdet ble syk eller skadet, 
skulle han gi trygdekassen melding innen 14 
dager. Trygdekassen hadde etter lovens § 75 
plikt til å vurdere om melderen hadde krav 
på ytelser. Det ser altså ut til at det ikke var 
noe vilkår om framsetting av krav; meldingen 
ble ansett som krav. Etter lovens § 76 kunne 
krav på stønad ikke gjøres gjeldende hvis det 
var gått seks måneder etter at det kunne vært 
satt fram. Det ble den gang ikke skilt mellom 
løpende ytelser og ytelser som ble gitt som 
engangsbeløp. 

Etter alderstrygdloven av 1957 § 5 andre 
ledd kunne alderspensjonen ikke ytes for len
ger tid tilbake enn de tre siste kalendermåne
dene før den måneden da kravet ble mottatt 
av trygdeetaten. Det var adgang til å dispen
sere fra denne fristen i særlige tilfeller. 

Yrkesskadetrygdloven av 1958 har bestem
melser om meldeplikt ved skader i § 34. Men 
de sier ingen ting om konsekvensene hvis ar
beidsgiveren ikke overholder fristen. Videre 
har lovens § 39 en foreldelsesfrist på ett år for 
krav på stønad etter loven. Fristen regnes fra 
skadetidspunktet. Denne bestemmelsen er 
nærmere omtalt i merknadene til utkastets § 
17-10 om melding av yrkesskade. 

Uføretrygdloven av 1960 og attføringsloven , 
av 1960 hadde ingen særskilte frister. 

Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966, ble 
det tatt inn særskilte «foreldelsesbestemmel
ser» i § 15-2. 

I Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 side 60 ble det 
pekt på at de dagjeldende trygdelover hadde 
meget strenge foreldelsesregler og at ytelser i 

alminnelighet ikke ble etterbetalt for mer enn 
tre måneder tilbake. Det ble lagt vekt på at 
de strenge foreldelsesreglene hang sammen 
med at trygdesystemet den gang til dels var 
behovsprøvet og bare sikret de trygdede ytel
ser på et visst minstestandardnivå. Det ble 
videre pekt på at den nye folketrygdordnin
gen skulle bygge på opptjening av rettigheter. 
Dette talte etter departementets mening for 
at alderspensjon, barnepensjon og engangs
stønad skulle kunne ytes for inntil tre år før , 
søknadstidspunktet. Man mente at man av 
praktiske grunner ikke kunne anvende disse 
reglene for de øvrige ytelsene etter den fore
slåtte folketrygdloven. Kontrollvanskelighe
tene ble særlig framhevet. 

Etter lovens § 15-2 skulle alderspensjon, 
barnepensjon og engangsstønad ikke ytes for 
lenger tid tilbake enn tre år før den kalender
månden da kravet ble satt fram. Andre ytelser 
etter loven skulle ikke kunne gis for lengre 
tid tilbake enn tre måneder før søknadstids
punktet. Men det var dispensasjonsadgang fra 
tremånedersfristen, dersom den trygdede 
kunne godtgjøre at vilkårene for rett til ytelser 
forelå fra et tidligere tidspunkt. Ytelse kunne 
i tilfelle gis for inntil tre år tilbake. I praksis 
innebar denne dispensasjonsregel, at ytelser 
generelt kunne gis for et tidsrom på inntil tre 
år før søknadstidspunktet. Det vil si at krav 
om ytelse måtte gjøres gjeldende innen tre år. 
Dette svarte til den foreldelsesfristen som 
gjaldt for slike krav etter den gamle foreldel
sesloven, jf. lov 27. juli 1896. Rikstrygdever
kets praksis var så liberal med hensyn til dis
pensasjon fra tremånedersfristen, at en treårs 
frist ble hovedregelen for disse ytelsene. 

«Foreldelsesreglene» i folketrygdloven § 
15-2 som er omtalt her, ble flyttet til lovens § 
14-9 i forbindelse med at syketrygdloven og 
yrkesskadetrygdloven i 1970 ble tatt inn i fol
ketrygdloven. 

Som tidligere nevnt var dispensasjonsprak
sis så liberal at det i realiteten ble anvendt en 
treårs foreldelsesfrist for alle krav unntatt 
medisinsk stønad etter kapittel 2 og engangs
stønad etter kapittel 5. Dette førte til en lov
endring den 21. desember 1979. Det ble da 
tatt inn en presisering i fjerde ledd i § 14-9 
om at dispensasjon fra tremånedersfristen' 
bare kunne gis i de tilfeller det var åpenbart 
at den som hadde rett til en ytelse hadde 
vært ute av stand til å ivareta sine interesser 
eller trygdeetaten hadde gitt misvisende opp
lysninger. I Ot.prp. nr. 13 for 1979-80 side 12 
ble det pekt på at den liberale dispensasjons
praksisen førte til betydelige utgifter. Depar
tementet understreket at de aktuelle ytelsene 
etter folketrygdloven var ment å dekke den 
trygdedes løpende utgifter til underhold. De-
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partementet fant det derfor lite rimelig å opp
rettholde den liberale dispensasjonsadgangen. 

Utvalget vil peke på at disse uttalelsene i 
Ot.prp. nr. 13 for 1979-80 står i motsetning til 
tidligere omtalte uttalelser i Ot.prp. nr. 17 for 
1965-66. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 14-9 første ledd lyder: 

«Krav om stønad etter kapittel 2 og krav på 
engangsytelser etter kapittel 5 kan ikke gjøres 
gje1dende hvis det er gått mer enn seks måne
der etter kravet kunne ha vært satt fram.» 

Folketrygdloven § 14-9 første ledd handler 
om fristen for å sette fram krav om medisinsk 
stønad m.v. etter lovens kapittel 2. Krav på 
slik stønad kan ikke gjøres gjeldende hvis det 
er gått mer enn seks måneder etter at kravet 
kunne ha vært satt fram. Denne bestemmel
sen må forstås slik at fristen løper fra det tids- . 
punktet vedkommende hadde rett til å kreve 
den aktuelle stønaden. Det vil si· fra det tids
punktet retten til stønaden oppstod. Når det 
gjelder medisinsk stønad som har til formål å 
dekke bestemte utgifter til helsetjenester, inn
trer retten til. slik stønad fra det tidspunktet 
som vedkommende har pådratt seg utgifter til 
helsetjeneste. 

Når det gjelder direkte oppgjør, må fristen 
regnes fra det tidspunktet behandlingen ble 
gitt, reisen foretatt; medisinen kjøpt o.1. Dette 
er i dag presisert i de forskjellige mønsteravta
lene om direkte oppgjør til behandlingsperso
nell. I mønsteravtalen om direkte oppgjør til 
apotek sies det imidlertid ikke noe om fristen. 

Fristen på seks måneder for å sette fram 
krav i § 14-9 første ledd gjelder også for krav 
på engangsytelse etter kapittel 5. Med en
gangsytelser etter kapittel 5 menes stønad til 
yrkesmessig attføring etter § 5-3 og stønad til 
bedring av den alminnelige funksjonsevnen 
etter § 5-8 når stønaden gis med et engangsbe- · 
løp. Det gjelder for eksempel stønad til å an
skaffe et teknisk hjelpemiddel. Utvalget vil 
peke på at slik stønad ikke gis så ofte i dag, 
siden trygden i stedet låner ut hjelpemidlene 
gjennom hjelpemiddelsentralene, der slike 
finnes. 

Folketrygdloven § 14-9 andre ledd gjelder 
krav på ytelser etter yrkesskader. Utvalget 
foreslår at denne bestemmelsen flyttes til yr
kesskadekapitlet. Vi viser til merknadene til 
utkastets § 17-10. 

Folketrygdloven § 14-9 tredje ledd lyder: 

· «Alderspensjon, barnepensjon og gravferds
hjelp og engangsstønad etter denne lov ytes 
ikke for lenger tid tilbake enn tre år før den 
kalendermåned hvori kravet settes fram.» 

Etter folketrygdloven § 14-9 tredje ledd ytes 
ikke alderspensjon, barnepensjon, gravferds
hjelp og engangsstønad for lenger tid tilbake 
enn tre år før den måneden krav blir satt fram. 
Som tidligere nevnt ble denne liberale fristre
gel begrunnet med at folketrygdlovens ytelser 
bygger på opptjening av pensjonsrettigheter. 

Folketrygdloven § 14-9 fjerde ledd første 
punktum lyder: 

«Annen ytelse etter denne lov enn nevnt i 
første, annet og tredje ledd gis ikke for lenger 
tid tilbake enn tre måneder før den kalender
måned hvori kravet settes fram.» 

Etter bestemmelsen i folketrygdloven§ 14-9 
fjerde ledd første punktum skal annen stønad 
enn de som er nevnt i § 14-9 første, andre og 
tredje ledd ikke ytes for lenger tid tilbake enn 
tre måneder før den måned kravet blir satt 
fram. Etter lovendringen i 1979 er dette ho
vedregelen når det gjelder virkningstidspunk
tet for de fleste ytelser som utbetales i løpende 
terminer. Det er som nevnt ovenfor kontroll
hensyn som er årsaken til denne regelen. 

Folketrygdloven § 14-9 fjerde ledd andre 
punktum lyder: 

«Overgangsstønad før fødselen som nevnt i 
§12-3 annet ledd gis likevel dersom kravet 
settes fram innen tre måneder etter barnets 
fødsel.» 

I § 14-9 fjerde ledd andre punktum er det 
en særregel for overgangsstønad før fødsel 
etter § 12-3 andre ledd. Slik stønad ytes selv 
om kravet settes fram innen tre måneder etter 
barnets fødsel. Etter lovens § 12-3 andre ledd 
inntrer retten til overgangsstønad to måneder 
før fødselen. I disse tilfellene kan det altså 
ytes stønad for inntil fem måneder før søk
nadstidspunktet. 

Bestemmelsene i lovens § 14-9 fjerde ledd 
tredje og fjerde punktum handler om dispen
sasjon fra fristen på tre måneder. Det heter 
her: 

«Uførepensjon etter kap. 8 eller 11 gis først 
fra og med den kalendermåned hvori syke
pengeperioden opphører dersom den tryg
dede mottar eller har mottatt sykepenger. 
Dersom den trygdede godtgjør at vilkårene for 
rett til ytelsen har foreligget fra et tidligere 
tidspunkt og det er åpenbart at vedkommende 
har vært ute av stand til å ivareta sine interes
ser, kan det bestemmes at etterbetaling skal 
skje for inntil tre år. Det samme gjelder der
som det er på det rene at forsinkelsen med å 
sette fram krav skyldes uriktige eller misvis
ende opplysninger fra trygdens organer.» 

Departementet er gitt fullmakt til å fastsette 
forskrifter om slik etterbetaling som nevnt. 
Slike forskrifter er imidlertid ikke fastsatt. 
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Ovennevnte bestemmelse innebærer at fris
ten for å sette fram krav kan utvides til tre 
år bare når den trygdede ikke har vært i stand 
til å ivareta sine interesser eller når han eller 
hun har unnlatt å sette fram krav på grunn 
av misvisende opplysninger fra trygdens orga
ner. Bestemmelsene synes å innebære at for
valtningen skal foreta en skjønnsmessig vur
dering om ytelse skal gis for inntil tre år til
bake. 

Folketrygdloven § 14-9 sjuende ledd lyder: 

«Arbeidsgivers refusjonskrav overfor tryg
den for stønad etter kap 3 (jf§§ 3-7, 3-8, 15-7 
og 18-9) dekkes ikke for lenger tid tilbake enn 
tre måneder før den kalendermåned hvori 
kravet settes fram. For arbeidsgivers refu
sjonskrav for stønad etter kap 2, jf§ 18-9 nr 
1, får bestemmelsen i første ledd tilsvarende 
anvendelse. Det kan gjøres unntak fra bestem
melsene her dersom arbeidsgiveren har vært 
forhindret fra å sette fram kravet i rett tid. 
Dette gjelder likevel ikke krav etter § 15-7.» 

Denne bestemmelsen handler om arbeidsgi
verens refusjonskrav overfor trygden etter 
kapittel 2 og 3. Krav om refusjon for forskot
terte sykepenger eller medisinsk stønad dek
kes ikke for lenger tid tilbake enn tre måne
der før den måned da kravet blir satt fram. 
Det kan imidlertid gjøres unntak fra fristen 
dersom arbeidsgiveren var forhindret fra å 
sette fram krav i rett tid. 

Utvalgets forslag 
Den gjeldende lovs § 14-9 er meget omfat

tende og uoversiktlig. Den inneholder en form 
for foreldelsesbestemmelser, men de er som 
tidligere nevnt av en annen karakter enn de 
bestemmelsene som er gitt i den alminnelige 
foreldelsesloven. Unntak gjelder imidlertid 
for bestemmelsen i § 14-9 femte ledd, som 
omtales under merknadene til utkastets § 
21-15. Lovens § 14-9 femte ledd er en utvi
delse i forhold til foreldelsesloven. 

De fleste bestemmelsene om foreldelse i 
folketrygdloven er egentlig bestemmelser om 
frist for å påberope seg rettigheter etter folke
trygdloven. Det at man oppfyller vilkårene for 
rett til en ytelse etter folketrygdloven, gir ikke 
den trygdede rett til ytelsen, med mindre ved
kommende setter fram krav. 

I utkastets første ledd er det presisert at det 
alltid må settes fram krav for at den trygdede 
skal få rett til en trygdeytelse. Når den tryg
dede for eksempel får behandling hos en lege 
som har direkte oppgjør med trygden, har den 
trygdede rett til «billig» behandling. I slike til
feller skal vedkommende ikke sette fram krav 
overfor trygdeetaten for å få slik «billig» be
handling. Men den aktuelle behandleren får 
en fordring på trygden. Denne er gjenstand 

for foreldelse. Vi viser til nærmere omtale i 
merknadene til utkastets § 21-15. 

Utkastets andre ledd gjelder stønader som 
gis som et engangsbeløp. Utvalget har presi
sert at utgangspunktet for beregningen av fris
ten for å sette fram krav, er det tidspunktet 
retten til ytelsen oppstod. 

Utvalget har foreslått samme frist for alle 
former for engangsstønad. Denne frist er satt 
til seks måneder som er den frist som i dag 
gjelder for medisinsk stønad. 

Forslaget innebærer en viss realitetsendring 
for enkelte ytelser. Som tidligere nevnt er det 
i dag bare medisinsk stønad etter kapittel 3 
og stønad som ytes med et engangsbeløp etter 
kapittel 5 som omfattes av seksmånedersfris
ten. De øvrige engangsstønadene, inklusive 
gravferdshjelp, omfattes av treårsfristen i § 
14-9 tredje ledd. 

Utvalget mener det er rimelig og hensikts
messig at det gjelder en felles frist for alle 
krav om engangsstønader. Vi foreslår derfor 
at fristen på seks måneder som gjelder for 
medisinsk stønad gjøres til en generell frist for 
alle engangsstønader. Forslaget innebærer en 
lovteknisk forenkling, som vil lette informa
sjonen til publikum. Dessuten vil den føre til 
en viss innsparing for folketrygden. 

Utkastets tredje ledd gjelder både ytelser 
som gis pr. dag og pr. måned. For disse ytel
sene er det ikke nødvendig at krav settes fram 
hver gang ytelsen skal utbetales. Det er til
strekkelig at kravet settes fram i forbindelse 
med at vedkommende blir arbeidsufør o.l. I 
utkastets tredje ledd første punktum er det 
presisert at ytelser som gis pr. dag eller pr. 
måned ytes for tiden etter at krav er satt fram. 
Etter utkastets andre punktum kan slike ytel
ser gis for inntil tre måneder før det tidspunk
tet kravet blir satt fram. 

Forslaget medfører innstramninger i forhold 
til i dag når det gjelder alderspensjon og bar
nepensjon. Utvalget mener det er mest hen
siktsmessig å ha de samme fristene for å sette 
fram krav for alle former for løpende ytelser. 
Utvalget vil framheve at det ikke dreier seg 
om noen absolutt frist for å kreve den aktu
elle ytelsen. Fristen gjelder bare krav på en
kelte terminer i fortiden. Utvalget har lagt 
vekt på at disse ytelsene skal dekke de daglige ' 
utgiftene til livsopphold. Det er derfor ikke 
naturlig at det skal gis slike ytelser for flere 
år tilbake fra det tidspunktet kravet settes 
fram. 

Utkastets fjerde ledd inneholder bestem
melser om dispensasjon fra fristene ellers i 
paragrafen. De svarer til bestemmelsene i lo
vens § 14-9 fjerde ledd. Etter forslaget skal en 
ytelse kunne gis for et tidsrom på inntil tre 
år før søknadstidspunktet, dersom den som 



NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

693 

har rett til ytelsen ikke tidligere har vært i 
stand til å sette fram krav, f.eks. på grunn av 
alvorlig sykdoin. 

Dessuten skal det som i dag ses bort fra fris
tene dersom den som har rett til ytelsen har 
unnlatt å fremme krav fordi trygdeetaten har 
gitt uriktige eller misvisende opplysninger. 
Dersom det dispenseres fra fristen for å sette 
fram krav, skal ytelsen etter forslaget kunne 

' gis for et tidsrom på inntil tre år før søknads
tidspunktet. 

Utvalget har ikke tatt med i utkastet særbe
stemmelsene om frister for arbeidsgiverens 
krav på refusjon, se lovens § 14-9 siste ledd. 
Arbeidsgiverens krav er betinget av at det er 
gitt forskott på trygdeytelser. Utvalget legger 
til grunn at fristen skal være knyttet til ar
beidstakerens krav på en ytelse. Det er derfor 
ikke nødvendig med særbestemmelser her. 

Utvalget har ikke foreslått særbestemmel
ser om frister for å sette fram krav på mener
statning ved yrkesskade. Etter utkastets § 
21-11 om utbetalingsterminer, skal slik erstat
ning enten ytes i terminer eller som et en
gangsbeløp. Det er da naturlig at de alminne
lige bestemmelsene i utkastet her også skal 
omfatte krav om menerstatning. 

Etter folketrygdloven § 7-11 trenger ikke en 
person å sette fram krav om alderspensjon 
dersom vedkommende i tiden fram til fylte 
67 år har mottatt avtalefestet pensjon med 
statstilskott. Etter utvalgets mening er det 
ikke nødvendig åta inn noen særbestemmelse 
om dette. I disse tilfellene er det klart at ved
kommende er pensjonist og dessuten er det 
trygdeetaten som administrerer ordningen. 
Ved å søke avtalefestet pensjon med statstil
skott har vedkommende tilkjennegitt overfor 
trygdeetaten at han eller hun nå starter sin 
pensjonisttilværelse. Kravet om slik pensjon 
kan derfor også ses som krav om alderspen
sjon fra folketrygden. 

utkastets § 21-15 Foreldelse 
Foreldelsesloven gjelder med de særlige be

stemmelser som er gitt i denne paragrafen. 
Foreldelsesfristen for rett til ytelser etter 

folketrygdloven regnes fra tidspunktet da det 
endelige vedtaket ble gjort. 

En fordring som en behandler, en forhand
ler eller andre har mot trygden pd grunnlag 
av direkte oppgjør, se § 21-4, foreldes seks 
mdneder etter at fordringen oppstod. 

Dersom den som har rett til en ytelse, helt 
eller delvis har fdtt avsldtt et krav. om ytelsen 
pd grunn av feil som trygdens organer har 
gjort, skal ytelsen gis fra det tidspunktet den 
skulle ha vært gitt hvis kravet var blitt god
tatt første gang det ble framsatt. Det samme 
gjelder dersom avslaget skyldes ufullstendige 

opplysninger fra andre enn den som har rett 
tii ytelsen. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i folke

trygdloven § 14-9 femte ledd og inneholder 
unntak fra de alminnelige bestemmelsene om 
foreldelse, som er å finne i lov 18. mai 1979 
nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelses
loven). 

Gjeldende rett 
Som det går fram av merknadene til utkas

tets § 21-14 om frister for å sette fram krav, 
inneholder folketrygdloven§ 14-9 i dag to for
skjellige typer av foreldelsesregler. 

Folketrygdloven § 14-9 femte ledd lyder: 

«Begrensningsreglene i denne paragraf gjel
der ikke dersom den trygdede tidligere har 
framsatt krav om vedkommende ytelse og 
dette krav helt eller delvis er avslått ved en 
feil fra trygdens organer eller som følge av 
ufullstendige eller misvisende opplysninger 
fra noen annen enn den trygdede og som lian 
selv ikke har gitt foranledning til. I slike til
felle skal etterbetaling skje fra det tidspunkt 
ytelse skulle ha vært gitt hvis kravet var blitt 
godkjent første gang det ble satt fram. Renter 
tilstås ikke.» 

Utvalget har skilt mellom foreldelsesregler 
som gjelder frister for å sette fram krav på 
trygderettigheter og egentlige foreldelsesreg
ler som gjelder foreldelse av krav på ytelser 
etter at vedtak er truffet. De foreldelsesbe
stemmelsene i § 14-7 som gjelder frister for å 
sette fram krav, herunder etterbetalingsregler, 
er foreslått tatt inn i en særskilt paragraf i 
utkastets§ 21-14. Bestemmelsen i§ 14-9 femte 
ledd er en foreldelsesregel i foreldelseslovens 
forstand. Den gjelder når det er satt fram krav 
som feilaktig er avslått. 

Foreldelsesloven har generelle bestemmel
ser om foreldelse av fordringer. Fordringer på 
penger eller andre ytelser foreldes etter reg
lene i denne loven når ikke annet er bestemt 
ved lov. Vi viser til foreldelsesloven § 1. 

Foreldelsesloven § 3 har bestemmelser om 
utgangspunktet for foreldelseslovens foreldel
sesfrist. Denne fristen regnes fra den dag da 
fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å 
få oppfyllelse. Når det gjelder ytelser etter 
folketrygdloven har en stønadsberettiget tid
ligst rett på utbetaling når vedtak er truffet 
av trygdeetaten. Foreldelseslovens frister tar 
derfor først til å løpe når folketrygdlovens frist 
for å sette fram krav er overholdt. Foreldelses
loven § 30 omhandler forholdet til særlovgiv
ningen. Det heter her: 

«Når det i annen lov er fastsatt særlige forel
delsesfrister eller andre særlige bestemmelser 
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om foreldelse for visse fordringer, gjelder reg
lene i denne lov i den utstrekning ikke annet 
følger av den annen lov eller forholdets egen
art». 

Etter denne bestemmelsen er utgangspunk
tet at foreldelseslovens bestemmelser gjelder 
når en person har krav på ytelser etter folke
trygdloven, men med de særbestemmelser 
som følger av folketrygdloven § 14-9 femte 
ledd. 

Dette innebærer at en persons krav på ytel
ser foreldes etter tre år, se foreldelsesloven § 
3. Som tidligere nevnt løper fristen fra det 
tidspunktet den stønadsberettigede tidligst 
kan kreve oppfyllelse. Når det gjelder en
gangsstønader og refusjoner vil det si at forel
delsesfristen løper fra vedtakstidspunktet. Når 
det gjelder løpende ytelser regnes fristen etter 
foreldelsesloven fra det tidspunktet den en
kelte stønadsterminen forfaller. 

Hvis trygdeetaten ved en feil har avslått et 
krav, gjelder ikke foreldelseslovens alminne
lige bestemmelser, men folketrygdloven § 
14-9 femte ledd. Utbetaling skal i tilfelle skje 
fra det tidspunktet ytelsen skulle vært tilstått 
dersom kravet var blitt imøtekommet første 
gang det ble framsatt. Det samme gjelder der
som avslaget skyldes ufullstendige opplysnin
ger fra andre enn den som har rett til ytelsen. 

Dersom den pensjons- eller stønadsberetti
gede ved en feil fra trygdeetatens side ikke får 
utbetalt en ytelse, til tross for at det er truffet 
vedtak om at det skal gis en ytelse, vil kravet 
foreldes etter tre år. Den som har rett til ytel
sen må da ta rettslige skritt for å hindre at 
kravet blir foreldet, se foreldelsesloven § 15. 
Utvalget vil imidlertid peke på at foreldelses
bestemmelsene ikke har så stor betydning når 
det offentlige er debitor. Trygdeetaten pleier 
å følge opp sine egne vedtak. 

Bestemmelsene i foreldelsesloven har der
imot stor betydning når trygden er kreditor. 
Det tenkes her på krav om tilbakebetaling et
ter folketrygdloven § 15-8 og betaling av av
gifter. For disse tilfellene gjelder foreldelses
lovens bestemmelser. Dette innebærer at slike 
krav foreldes etter tre år. Det offentlige må 
altså gå til rettslige skritt før det er gått tre 
år for å hindre at et slikt krav foreldes. 

Foreldelseslovens alminnelige bestemmel
ser kommer ikke til anvendelse på fordringer 
som behandlingspersonell og forhandlere av 
medisinsk utstyr m.v. har mot trygden når 
disse har avtale om direkte oppgjør. I disse 
tilfellene har den trygdede ikke noe krav på 
trygden, selv om vedkommende formelt har 
rett til en ytelse. I stedet har de personer som 
har avtale om direkte oppgjør, et krav når 
vedkommende har behandlet en trygdet eller 

levert medisinsk utstyr til en trygdet. Det føl
ger av mønsteravtalen som er inngått med de 
ulike behandlere/forhandlere at krav som set
tes fram mer enn seks måneder etter siste 
behandling ikke kan gjøres gjeldende mot 
trygdekontoret. Her er det altså en strengere 
foreldelsesfrist enn den alminnelige foreldel
sesfristen på tre år som følger av foreldelseslo
ven§ 3. 

Utvalget finner det ikke hensiktsmessig å 
gå nærmere inn på de alminnelige foreldelses
bestemmelser som følger av foreldelsesloven. 
Det vises til Asbjørn Kjønstads og Steinar 
Tjomslands bok om «Foreldelsesloven», Uni
versitetsforlaget 1983. 

Utvalgets forslag . 
Utvalget har foreslått å ta inn en særskilt 

paragraf som handler om forholdet til forel
delsesloven. Det kommer ikke klart fram · av 
folketrygdloven i dag at de alminnelige be
stemmelsene om foreldelse i foreldelsesloven 
også gjelder. 

I utkastets første ledd er det derfor presisert 
at foreldelsesloven kommer til anvendelse 
med de særlige bestemmelsene som gjelder i 
paragrafen her. Dette er samme formulering 
som er brukt i utkastets § 20-2 som gjelder 
forholdet mellom saksbehandlingsbestem
melsene i forvaltningsloven og folketrygdlo
ven. 

I utkastets andre ledd har utvalget presisert 
når foreldelsesfristen tar til å løpe. Foreldel
sesloven § 3 nr. 1 lyder: «Foreldelsesfristen 
regnes fra den dag da fordringshaveren tid
ligst har rett til å kreve å få oppfyllelse». Da 
det er noe usikkert hva bestemmelsen inne
bærer i trygdesaker, har utvalget funnet det 
hensiktsmessig med en presisering. Forslaget 
innebærer at det ikke løper noen foreldelses
frist fra det tidspunktet medlemmet har satt 
fram krav og til vedtak blir truffet. Det følger 
av forslaget at foreldelsesfristen begynner å 
løpe først når «endelig vedtak» er truffet. Det 
vil si at foreldelsesfristen ikke starter så lenge 
det foregår klage- eller ankebehandling i tryg
deetaten eller i Trygderetten. 

Det er etter utvalgets forslag ikke behov for 
særbestemmelser om avbrytelse av foreldel- , 
sesfristen. På dette punkt vil altså foreldelses- · 
loven gjelde fullt ut. 

Utkastets tredje ledd inneholder særlige for
eldelsesfrister for behandlere m.v. som har 
direkte oppgjør med trygden. Vi viser til fram
stillingen foran . 

Etter utkastetsfjerde ledd gjelder ikke forel
delseslovens foreldelsesbestemmelser dersom 
en person som har satt fram krav, har fått 
helt eller delvis avslag fordi trygdeetaten har 
begått en feil. Det samme gjelder dersom kra-
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vet er avslått på grunn av ufullstendige opp
lysninger fra andre. Forslaget svarer til den 
gjeldende lovs § 14-9 femte ledd. Det antas å 
foreligge feil fra trygdeetaten når loven eller 
forskriftene utvilsomt er tolket feil, og dette 
har ført til helt eller delvis avslag. Det samme 
gjelder hvis trygdeetaten for eksempel ikke 
opplyser om mulighetene for attføringspenger 
etter utløpet av sykepengeperioden, og med-

' lemmet av den grunn har unnlatt å sette fram 
krav om attføringspenger senere enn tre må
neder etter utløpet av sykepengeperioden. 
«Ufullstendige eller misvisende opplysninger 
fra andre enn den trygdede», kan for eksem
pel være opplysninger i sosialrapport, legeer
klæring e.l. 

utkastets § 21-16 Tilbakekreving etter feil
aktig utbetaling 

Dersom noen har mottatt en yteLse etter 
denne loven fordi vedkommende hadde gitt 
feilaktige eller mangelfulle opplysninger, og 
var klar over eller burde ha vært klar over 
dette, kan trygden kreve beløpet tilbake. Det 
samme gjelder dersom det etter de opplysnin
ger vedkommende hadde mottatt fra trygde
kontoret eller var kjent med ellers, må antas 
at vedkommende forstod at han eller hun fikk 
utbetalt for mye. Kravet om tilbakebetaling 
kan helt eller delvis frafalles dersom helsemes
sige eller sosiale grunner vil gjøre tilbakebeta
lingen særlig tyngende. 

I andre tilfeller enn nevnt i første ledd kan 
det som er utbetalt for mye, kreves tilbake 
bare dersom særlige grunner gjør det rimelig. 
Ved vurderingen av om det foreligger særlige 
grunner, skal det blant annet legges vekt på 
hvor lang tid det er gått siden den feilaktige 
utbetalingen fant · sted, og om vedkommende 
har innrettet seg i tillit til utbetalingen. Kra
vet om tilbakebetaling etter dette leddet er 
begrenset til det beløp som er i behold når 
vedkommende blir kjent med at utbetalingen 
var feilaktig. 

Et beløp som blir krevd tilbake etter første 
ledd, kan enten dekkes ved trekk i framtidige 
trygdeytelser elLer inndrives etter bestemmel
sene i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling 
og innkreving av skatt. Et beløp som blir 
krevd tilbake etter andre ledd, skal inndrives 
etter lov 13. august 1915 nr. 7 om tvangsfuld
byrdeLse. 

Merknader 
Utkastet gjelder omfanget av adgangen til å 

kreve tilbake feilaktig utbetalte trygdeytelser. 
Forslaget skal erstatte den gjeldende lovs § 
15-8. 

Historikk 
Lov 6. juli 1957 om alderstrygd hadde en 

bestemmelse om at tap som ble påført trygden 

ved feil eller forsømmelse fra pensjonisten 
eller fra noen som handlet på hans vegne, 
kunne trekkes i framtidige pensjonsutbetalin
ger. Vi viser til alderstrygdloven § 19 andre 
ledd. Tilsvarende bestemmelse var å finne i § 
21 andre ledd i lov 22. januar 1960 om uføre
trygd. Lov 2. mars 1956 om syketrygd hadde 
en bestemmelse om tilbakekreving av for 
meget utbetalt stønad i § 118. 

Folketrygloven § 15-8 lød opprinnelig slik: 

«Dersom trygden er påført tap ved feil eller 
forsømmelse av den trygdede eller noen som 
handler på hans vegne, kan beløpet kreves 
tilbakebetalt. Det samme gjelder for meget 
utbetalt stønad som er oppebåret i strid med 
redelighet og god tro. Renter kan beregnes 
med 0,5 prosent pr. måned fra utbetaling fant 
sted. Beløpet, med renter, kan trekkes i frem
tidige ytelser eller inndrives etter regler som 
for skatter bestemt.» 

Bestemmelsen er siden blitt endret· to gan
ger. Første gang var 14. desember 1984 da det 
ble gitt et nytt andre ledd som er nåværende 
tredje ledd. Andre gangen bestemmelsen ble 
endret var 3. juni 1988 da det ble gitt et nytt 
første ledd og et nytt andre ledd. 

Lovens § 15-8 ble ikke nærmere kommen
tert i forarbeidene til folketrygdloven. I Ot. 
prp. nr. 17 for 1965-66 side 103 heter det: 

«Til §§ 15-6, 15~7 og 15-8. 
Disse bestemmelser er i overensstemmelse 

med gjeldende bestemmelser og praksis, og 
en har ikke noe spesielt å bemerke til dem.» 

Lovens § 15-8 ble heller ikke kommentert i 
Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 da bestemmelsene i 
syketrygdloven, yrkesskadetrygdloven og ar
beidsløshetstrygdloven ble tatt inn i folke
trygdloven. 

Før lovendringen i 1984 var hovedregelen 
at feilutbetalte ytelser skulle kreves tilbake 
med et «bruttobeløp». Det vil si at man så 
bort fra den eventuelle merskatt den trygdede 
hadde betalt på grunn av fellutbetalingen. Det 
var opp til den trygdede selv å ta opp med 
ligningsmyndighetene spørsmålet om refu
sjon av skatt for den feilutbetalte ytelsen. 
Dersom feilutbetalingen gjaldt inneværende 
skatteår, ville den trygdede kunne få kompen
sert for høyt skattetrekk ved lavere trekkpro
sent resten av året. Men dersom feilutbetalin
gen lå flere år tilbake og ligningsbehandlin
gen var ferdig avsluttet, ville ikke den tryg
dede uten videre ha krav på refusjon. Sosial
departementet foreslo på denne bakgrunnen 
at tilbakebetalingskrav fra trygden skulle be
regnes etter «nettoprinsippet» i de tilfellene 
hvor skatten var ferdig utlignet. Vi viser til 
Ot.prp. nr. 7 for 1984-85 side 10. 

Bakgrunnen for lovendringen i 1988 var at 
en ønsket å regulere tilfellene om tilbakebeta-
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ling uttømmende i folketrygdloven§ 15-8. Før 
denne lovendringen ble folketrygdloven § 
15-8 supplert med de ulovfestede bestemmel
sene om condictio indebiti. Disse bestemmel
sene går i korthet ut på at tilbakekreving kan 
skje selv om mottakeren er i god tro. Tilbake
kreving skjer etter en rimelighetsvurdering. 
Rikstrygdeverket la i praksis vekt på - om den 
trygdede hadde innrettet seg i tillit til at utbe
talingen var korrekt, - om bare trygdekonto
ret, eller også den trygdede i noen grad kunne 
lastes i forbindelse med feilutbetalingen, - om 
det var gått kort eller lang tid fra feilutbetalin
gen skjedde. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 15-8 lyder slik: 

«Dersom en trygdet har mottatt stønad i 
strid med redelighet og god tro kan beløpet 
kreves tilbakebetalt. Feil utbetalt stønad kan 
også ellers kreves tilbakebetalt dersom den 
trygdede, eller noen som har handlet på vegne 
av den trygdede, uaktsomt har gitt feilaktige, 
mangelfulle eller misvisende opplysninger. 
Det samme gjelder dersom utbetalingen sKyl
des en feil fra trygdemyndighetenes side, og 
mottakeren burde ha forstått dette. Beløpet 
kan trekkes i framtidige ytelser eller inndri_ ves 
etter regler som for skatter bestemt. I de til
felle som er nevnt i første punktum, kan det 
beregnes renter med 0,5 prosent pr. måned fra 
utbetaling fant sted. 

Også i andre tilfelle enn nevnt i første ledd 
kan feil utbetalt stønad kreves tilbakebetalt 
når dette ikke ville virke urimelig. Tilbakebe
talingskrav i medhold av dette ledd er begren
set til en eventuell berikelse. 

Har feilutbetalingen medført høyere utlig
net skatt eller trygdeavgift enn om feilutbeta
lingen ikke var skjedd, kan det gjøres fradrag 
i tilbakebetalingsbeløpet med et beløp som 
svarer til den merskatt som skyldes at den 
feilaktig utbetalte trygdeytelsen var tatt med 
til beskatning.» 

Etter lovendringen i 1988 regner man para
grafen for å være uttømmende og det er der
for ikke lenger aktuelt å supplere den med 
de ulovfestede reglene om condictio indebiti. 

Etter§ 15-8 første ledd første punktum kan 
tilbakekreving skje når en trygdet har mottatt 
stønad «i strid med redelighet og god tro,1. 
Denne bestemmelsen er særlig aktuell når det 
er trygdedekontorets forhold som har ført til 
feilutbetalingen. Som eksempel kan nevnes 
at det på grunn av en skrivefeil er utbetalt 
1.000 kroner i stedet for 100 kroner. I de tilfel
lene den trygdede vet at beløpet er utbetalt 
ved en feil fra trygdekontorets side, vil det 
åpenbart stride mot redelighet og god tro å 
motta beløpet, og trygdeetaten kan kreve det 
tilbake med hjemmel i nevnte bestemmelse. 
Det samme gjelder når feilen er så åpenbar 
at det er grunn til å regne med at vedkom
mende var klar over feilen. Første punktum 

har neppe selvstendig betydning da andre og 
tredje punktum vel dekker innholdet i første 
punktum når det gjelder spørsmålet om et 
beløp kan kreves tilbakebetalt. 

Etter folketrygdloven § 15-8 første ledd 
andre punktum kan tilbakekreving skje der
som den trygdede eller noen som handlet på 
den trygdedes vegne har gitt feilaktige, man
gelfulle eller misvisende opplysninger. Be
stemmelsen vil alltid kunne brukes dersom 
den trygdede er klar over at opplysningene 
er feilaktige, eller med vilje unnlater å gi de 
opplysninger som vedkommende plikter. Si
tuasjoner der den trygdede burde ha forstått 
at han gav feilaktige opplysninger, eller har 
unnlatt å ·gi nødvendige opplysninger, ram
mes også av bestemmelsen. Tilbakekreving 
etter § 15-8 kan altså skje både ved forsettelig 
og uaktsom handling eller unnlatelse av hand
ling fra den trygdedes side. 

Etter folketrygdloven § 15-8 første ledd 
tredje punktum, kan tilbakebetaling også kre
ves når feilen ligger hos trygdekontoret der
som den trygdede burde ha forstått at det 
dreier seg om en feilutbetaling. Den trygdede 
har altså en viss aktsomhetsplikt. Hvis selve 
utbetalingen gir grunn til mistanke om at det 
er gjort feil, kan man innenfor rimelighetens 
grenser også kreve at den trygdede undersø
ker saken nærmere. Se også merknadene til 
første ledd første punktum. 

Folketrygdloven§ 15-8 andre ledd skal etter 
forutsetningene dekke det området der man 
før lovendringen i 1988 var henvist til de ulov
festede reglene om condictio indebiti. 

Etter andre ledd kan en utbetalt ytelse kre
ves tilbake selv om den trygdede ikke på noen 
måte kan lastes for feilutbetalingen eller for å 
ha mottatt og beholdt beløpet. Tilbakebetaling 
kan ikke kreves dersom det vil virke urimelig. 
Dessuten kan ikke hele beløpet uten videre 
kreves tilbake. Det er bare berikelsen som kan 
kreves tilbakebetalt. Dette innebærer at det 
kun er den fordelen som den trygdede har i 
behold, som kan kreves tilbake. Dette gjelder 
enten berikelsen består av penger eller den 
er omgjort til varige verdier. 

Når en vurderer om en feilutbetaling skal 
kreves tilbake etter andre ledd må en regne , 
med at de samme kriterier skal legges til 
grunn som etter de ulovfestede reglene om 
condictio indebiti. 

Når et beløp kreves tilbake med hjemmel i 
§ 15-8 første ledd skal i prinsippet hele belø- . 
pet kreves tilbake. Når det gjelder tilbakekre
ving etter andre ledd, må det foreligge en så
kalt berikelse. Det vil si at tilbakekreving bare 
kan skje i den utstrekning den trygdede har 
hele eller deler av beløpet i behold på det tids
punktet vedkommende ble kjent med feilut
betalingen. 
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Folketrygdloven§ 15-8 er en kan-regel. Det 
vil si at selv om vilkårene for tilbakekreving 
er tilstede, kan spesielle forhold føre til at kra
vet helt eller delvis ettergis. Det blir imidler
tid i Rikstrygdeverkets rundskriv presisert at 
tilbakebetaling som hovedregel skal kreves 
dersom vilkårene i loven er oppfylt. Det er 
bare unntaksvis at det vil være aktuelt å et
tergi kravet. Ifølge praksis vil en vanskelig 

' sosial situasjon, eller en psykisk lidelse eller 
annen sykdom som gjør tilbakebetalingen 
vanskelig, kunne regnes som særlige forhold, 
slik at kravet ettergis. 

Når feilutbetalingen kreves tilbake etter lo
vens § 15-8 første ledd første punktum, kan 
det beregnes renter med 0,5 prosent pr. måned 
fra utbetalingen fant sted. Renter kan altså 
bare kreves hvis den trygdede har vært urede
lig, se første ledd siste punktum. 

Bestemmelsen i § 15-8 første ledd fjerde 
punktum handler om hvordan tilbakebetalin
gen kan skje, nemlig ved trekk i framtidige 
ytelser eller etter reglene om skatteinnkre
ving. Enhver framtidig ytelse fra folketrygden 
synes å kunne benyttes i en tilbakekrevings
sak. Selv 'om feilutbetalingen for eksempel 
gjelder grunnstønad, skulle det da kunne kre
ves tilbakebetaling i sykepenger. Men det må 
være en grense for hvor stor del av en løpende 
ytelse som kan trekkes. Det er behov for å 
beskytte den trygdedes rett til et eksistensmi
nimum. 

Beløpet kan inndrives som for skatter be
stemt. Bestemmelser om slik inndrivelse fin
nes i §§ 32 og 33 i lov 21. november 1952 nr. 
2 om betaling og innkreving av skatt (skatte
betalingsloven). Lovens § 32 gjelder inndri-
ving av skatt ved utpanting. Lovens § 33 har 
blant annet hjemmel til å kreve trekk i den 
trygdedes lønn. Skattebetalingsloven § 33 vi
ser til lovens § 5, som handler om hvilke ty
per inntekter det skal trekkes av. Her er det 
blant annet nevnt skattepliktige trygdeytelser 
og pensjoner. Det følger av henvisningen mel
lom skattebetalingsloven §§ 5 og 33 at det 
også kan kreves trekk i trygdeytelser med 
hjemmel i skattebetalingsloven. Men slikt 
trekk er begrenset til skattepliktige trygde
ytelser. Dette innebærer at det stort sett bare 
kan trekkes av ytelser til livsopphold, da disse 
er skattepliktige. 

Lovens § 15-8 tredje ledd har en bestem
melse om at det kan gjøres fradrag i tilbakebe
talingsbeløpet dersom den trygdede på grunn 
av feilutbetalingen har fått høyere utlignet 
skatt. Vi viser til framstillingen foran. 

Utvalgets forslag 
Utkastet svarer stort sett til gjeldende rett, 

men det er foreslått visse materielle endringer 

som vil bli omtalt nedenfor under merkna
dene til de enkelte ledd i utkastet. 

Utkastetsførste ledd svarer til den gjeldende 
lovs § 15-8 første ledd første andre og tredje 
punktum, men er noe omformulert. Forslaget 
innebærer også en viss materiell endring. Ut
valget har brukt begrepet «noen» om person
kretsen i stedet for «den trygdede» som i dag. 
Utvalget har ikke brukt begrepet medlem i 
de administrative kapitlene, som også gjelder 
for dem som ikke er medlemmer av trygden. 

Utkastet vil også omfatte utbetaling på 
grunn av feilaktige opplysninger fra behand
lingspersonell, forhandlere, kommuner, poli
klinikker, røntgeninstitutt og spesielle institu
sjoner som får godtgjørelse etter utkastets ka
pittel 13. Det samme gjelder feilaktig utbeta
ling til arbeidsgivere, og til personer som ikke 
er medlemmer i folketrygden, men gir seg ut 
for å være det. 

Utvalget har videre presisert at det er et vil
kår at vedkommende var klar over eller burde 
vært klar over at opplysningene var feilaktige 
eller mangelfulle, og dermed kan bebreides 
for å ha mottatt ytelsen. Det er altså et krav 
om forsett eller uaktsomhet fra mottakerens 
side. 

Uttrykket «i strid in.ed redelighet og god tro» 
i den gjeldende lovs første ledd første punk
tum er tatt ut. Personer uten juridisk bak
grunn vil neppe forbinde noe med denne for
muleringen. 

Utkastet presiserer at beløpet kan kreves 
tilbake. Det innebærer at det er hele beløpet 
og ikke bare berikelsen som kan kreves til
bake når det er noe å bebreide mottakeren. 
Tilsvarende formulering står i loven i dag, og 
er uttrykk for det samme prinsippet som gjel
der på det privatrettslige området. 

Utkastets første ledd siste punktum angir 
når tilbakebetalingskravet helt eller delvis 
kan ettergis. Det er når tilbakekreving vil 
være særlig tyngende på grunn av vedkom
mendes helsetilstand eller vanskelige livssitua
sjon. Utkastet er en lovfesting av gjeldende 
praksis på området. Vi viser til framstillingen 
av gjeldende rett ovenfor. 

Utkastets andre ledd svarer til lovens § 15-8 
andre ledd. Utvalget har i første punktum fo
reslått at feilutbetalingen som regel ikke skal 
kreves tilbake i andre tilfeller enn nevnt i ut
kastets første ledd unntatt når særlige grunner 
gjør det rimelig. Vi regner med at forslaget 
ikke medfører endringer i forhold til dagens 
ordning. Etter gjeldende praksis blir feilutbe
talinger ikke krevd tilbake når mottakeren har 
vært i god tro, og tilbakebetalingen vil virke 
urimelig. Utvalget antar at det i mange tilfel
ler vil være urimelig å kreve trygdeytelser til
bake i slike situasjoner. Ytelser etter folke-
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trygdloven skal enten dekke utgifter til livs
opphold eller dekke bestemte utgifter. Tryg
deytelsene ligger på et slikt nivå at de aller 
fleste vil bruke opp ytelsene etter hvert som 
de blir utbetalt. 

I utkastets andre ledd andre punktum er det 
nevnt hva en skal legge vekt på når en vurde
rer om slike særlige grunner som nevnt i 
første punktum foreligger. Det skal legges 
vekt på om det bare er gått kort tid fra utbeta
lingen skjedde og til feilen oppdages, og om 
vedkommende ikke har innrettet seg i tillit til 
feilutbetalingen. Dette prinsippet er i tråd 
med den såkalte re-integra-regelen i avtalelo
ven§ 39. Jo lengre tid det går før feilen oppda
ges, desto større sjanse er det for at den tryg
dede har innrettet seg etter utbetalingen og jo 
mer urimelig !;>lir det å kreve ytelsen tilbake. 
Lovteksten er ikke uttømmende her. Også 
andre momenter kan være aktuelle. 

Utkastets andre ledd siste punktum presise
rer at tilbakebetalingskravet i godtrotilfellene 
skal begrenses til berikelsen. Dette er i sam
svar med gjeldende rett. 

I utkastets tredje ledd har vi foreslått ulike 
inndrivningsmåter for tilbakebetalingskrav 
etter utkastets første og andre ledd. I de tilfel
lene det er noe å bebreide mottakeren, fore
slår utvalget at gjeldende rett blir opprett
holdt. Trygdeetaten kan således forsatt be
nytte den forenklede inndrivningsmåte som 
gjelder i dag. Det vil si at trygdeetaten kan 
trekke i framtidige trygdeytelser, eller drive 
inn beløpet ved lønnstrekk og utpanting. Vi 
viser til skattebetalingsloven §§ 32 og 33. 

Når det er gjort vedtak om utpanting eller 
lønnstrekk, kan vedkommende påklage ved
taket, se tvangsfullbyrdelsesloven § 49 femte 
ledd. 

Utvalget mener at bestemmelsen om trekk 
i framtidige ytelser kan virke særlig hard i de 
tilfellene stønadsmottakeren har vært i god 
tro. Det kan også virke uheldig å pålegge en 
stønadsmottaker den byrde å måtte påklage 
vedtak om trekk i lønn eller utpanting i alle 
tilfellene. Utvalget foreslår derfor at trygde
etaten må følge samme framgangsmåte for 
inndriving av krav som gjelder ellers i sam
funnet når en mottaker av penger har vært i 
god tro. Det vil si at man først må få dom for 
kravet før det kan inndrives. Det er derfor 
vist til tvangsfullbyrdelsesloven 13. august 
1915. 

Utvalget har foreslått en egen bestemmelse 
om renter ved tilbakekreving i utkastets § 
21-17 første ledd. 

Folketrygdloven § 15-8 tredje ledd har en 
bestemmelse om at tilbakebetalingsbeløpet 
kan redus.eres med et beløp som svarer til den 
merskatt feilutbetalingen har ført til. Utvalget 

har ikke foreslått noen tilsvarende bestem
melse. Årsaken er at en slik bestemmelse bare 
ville ha betydning for tilbakekreving etter ut
kastets første ledd, dvs. de tilfellene da motta
keren har opptrådt klanderverdig. Etter utval
gets mening er det liten grunn til å ha fordel
aktige særregler for denne gruppen. I disse 
tilfellene bør mottakeren av feilutbetalingen 
selv kunne ta saken opp med ligningskonto
ret. Trygdeetaten bør fritas for den ekstra ar
beidsbelasting som gjeldende lov medfører. 

Når det gjelder tilbakekreving etter utkas
tets andre ledd, er det bare berikelsen som kan 
kreves .tilbake. Det vil derfor bare være aktu
elt å kreve tilbake det som er i behold av det 
utbetalte beløpet. Betalt skatt trekkes fra ved 
fastsettingen av tilbakebetalingskravet. 

Utkastets§ 21-17 Renter 
Trygden gir ikke renter ved etterbetaling av 

ytelser. 
Trygden kan ikke kreve renter ved tilbake

kreving av ytelser etter § 21-16. 

Merknader 
Folketrygdloven har bestemmelser om ren

ter i §§ 14-9 og 15-8. 

Gjeldende rett 
Lovens§ 14-9 handler i hovedsak om frister 

for å sette fram krav. Paragrafens femte ledd 
gjelder når den trygdede tidligere har satt 
fram krav om ytelse, og · dette er avslått ved 
feil eller forsømmelse fra noen annen enn den 
trygdede, og som den trygdede selv ikke har 
gitt foranledning til. Her er det tatt inn en 
uttrykkelig bestemmelse om at renter ikke til
stås. Det finnes ingen tilsvarende bestem
melse ellers i § 14-9. Folketrygdloven § 14-9 
femte ledd er gjengitt i merknadene til utkas
tets § 21-15. 

Bestemmelsen om at renter ikke tilstås ble 
føyet til under sosialkomiteens behandling av 
Ot.prp. nr. 17 for 1965-66. Komiteen uttalte 
om dette i Innst.O. VIII side 52: 

«Tilføyelsen av setningen «Renter tilstås 
ikke» er gjort etter forslag av Rikstrygtlever- ' 
ket med tilslutning av departementet. Tilføy
elsen er begrunnet med at spørsmålet om det 
skal regnes med renter i praksis har medført 
tvil og prosedyre og at det bør avklares i lov
teksten. Departementet har uttalt at det er 
enig med Rikstrygdeverket i at renter ikke bør 
ytes ved etterbeta1ing. Komiteen slutter seg til 
forslaget.» 

Lovens§ 15-8 gjelder trygdeetatens tilbake
kreving av feilutbetalte ytelser. I henhold til 
paragrafens første ledd andre punktum kan 
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renter beregnes med 0,5 prosent pr. måned fra 
feilutbetalingen fant sted. 

Utvalgets forslag 
Det forhold at trygden ikke gir renter ved 

etterbetaling av ytelser, men kan forlange ren
ter av den trygdede når feilutbetalte ytelser 
kreves tilbake, er etter utvalgets mening noe 
inkonsekvent. Det bør være samsvarende be-

1 stemmelser i disse tilfellene. 
Så vidt utvalget kjenner til har det ikke 

vært noen generell drøftelse her i landet om 
det bør ytes renter ved etterbetaling av tryg
deytelser. I forarbeidene til folketrygdloven 
er det bare Innst.O. VIII for 1965-66 som nev
ner rentespørsmålet. Vi viser til sitatet oven
for. Det er bare Finland blant de nordiske lan
dene som har etablert en ordning med renter 
ved forsinket utbetaling av trygdeytelser 
(drøysmålsrente). Denne ordningen ble inn
ført fra 1. april 1985 og gjelder forsinket utbe
taling av alderspensjon, invalidepensjon, ar
beidsløshetspensjon, familiepensjon, ytelser 
ved rehabilitering og begravelsesstønad. 
Drøysmålsrenten utgjør 16 prosent p.a., og 
ytes først etter utløpet av tredje kalendermå
ned etter den måneden søknaden ble satt 
fram. 

Utvalget mener det bør vurderes å gi renter 
ved etterbetaling av trygdeytelser også hos 
oss. På formuesrettens område kan en ford
ringshaver kreve morarenter når kravet ikke 
innfris ved forfall. Vi viser til lov 17. desem
ber 1976 nr. 100 om renter ved forsinket beta
ling. En tilsvarende ordning på trygderettens 
område vil imidlertid få store samfunnsøkono
miske konsekvenser, og det ligger utenfor 
dette utvalgs mandat å foreslå endringer i 
gjeldende rett på området. Utvalget har derfor 
bare nøyd seg med å peke på spørsmålet. 

Utvalget foreslår en egen paragraf om renter 
i utkastet her. Utkastet presiserer at renter 
ikke skal betales verken ved etterbetalingen 
eller ved tilbakekrevingen. Forslaget inne
bærer en materiell endring i forhold til gjeld
ende lovbestemmelser. 

Selv om det etter gjeldende rett kan forlan
ges renter ved tilbakekreving av ytelser, blir 
det ifølge Rikstrygdeverket som regel ikke 
krevet renter i slike tilfeller. Utkastet er såle
des i samsvar med gjeldende praksis. 

Utvalget vil nevne at det følger av alminne
lige obligasjonsrettslige prinsipper at renter 
bare kan kreves når det foreligger hjemmel i 
lov, avtale, eller en fast etablert sedvane. For
melt sett skulle det derfor være unødvendig 
å lovfeste en bestemmelse om at renter ikke 
tilstås. Utvalget er likevel · kommet til at det 
ut fra informasjonshensyn bør tas inn en ute 
rykkelig lovbestemmelse om renter i utkastet 
her. 

Bestemmelser som foreslås flyttet 
Følgende bestemmelser foreslås flyttet til 

andre kapitler i utkastet. Utvalget har her bare 
kort angitt hva bestemmelsene går ut på. For 
øvrig viser vi til omtale i merknaqene til de 
kapitlene bestemmelsene foreslås flyttet til: 

1) Folketrygdloven § 15-1 nr. 3 første Ledd 
andre og tredje punktum 

Bestemmelsene handler om de tilfellene 
den trygdede både fyller vilkårene for rett til 
sykepenger og uførepensjon i samme utbeta
lingstermin. Dette er både en samordningsre
gel og en utbetalingsregel. Samordningsrege
len bør etter utvalgets mening tas inn i stø
nadskapitlene, se utkastets§§ 4-41 og 4-43 om 
sykepenger og utkastets§ 10-17 om uførepen
sjon. Utbetalingsreglen er tatt inn i utkastets 
§ 21-13. 

2) Folketrygdloven § 15-5 nr. 4 første Ledd 
Dette er en særskilt klageregel ved forvalt

ning av den trygdedes midler når vedkom
mende er innlagt i helseinstitusjon for lang
tidspasienter. Dette er en saksbehandlingsbe
stemmelse. Vi viser til utkastets kapittel 20 
om saksbehandling. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
1) Folketrygdloven § 15c6 fjerde Ledd 

Bestemmelsen gir Rikstrygdeverket hjem
mel til å bestemme hvilke legititimasjoner 
som skal · kreves ved utbetaling av ytelser. 
Utvalget mener det er unødvendig med lov
hjemmel for at Rikstrygdeverket skal kunne 
bestemme hvilke legitimasjoner som skal kre
ves. Rikstrygdeverket kan i kraft av sin in
struksjonsmyndighet bestemme hvilken legi
timasjon trygdekontorene skal kreve. Utval
get vil for øvrig peke på at kontantutbetalin
ger direkte fra trygdekontorene har avtatt et
ter innføringen av utbetaling ved bank og 
postgiro. 

Det pågår for tiden forsøk med nye utbeta
lingsrutiner ved flere trygdekontorer. Kon
tantytelser som sykepenger, attføringspenger, 
overgangsstønad, pensjoner, godtgjørelse for 
skyssutgifter og refusjoner blir utbetalt over 
postgiro eller bankgiro. Det er grunn til å anta 
at denne utviklingen vil fortsette. I de tilfel
lene utbetalinger skjer over giro, må det være 
opp til postverket og bankene å bestemme 
hvilke legitimasjoner som skal kreves. I de 
tilfellene kontantutbetalingene fortsatt skjer 
fra trygdekontorene, er det etter utvalgets 
mening naturlig at det i størst mulig grad kre
ves tilsvarende legitimasjoner som gjelder for 
postverket og bankene. 

2) Folketrygdloven § 15-7 andre Ledd 
I henhold til lovens § 15-7 første ledd kan 

en arbeidsgiver som betaler full lønn for et 
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tidsrom arbeidstakeren ikke er i arbeid, kreve 
utbetalt til seg sykepenger, fødselspenger el
ler omsorgspenger ved adopsjon som den 
trygdede har rett til for samme tidsrom, eller 
gjøre fradrag i lønnen. Vi viser til nærmere 
omtale av denne bestemmelsen i merknadene 
til utkastets § 21-5. 

Lovens § 15-7 andre ledd lyder: 

«Dersom en trygdet som har rett til delvis 
uførepensjon i henhold til kafittel 11 får tilba
kefall, er arbeidsgiverens ret etter første ledd 
begrenset til det beløp som kontaktstønaden 
forhøyes med på grunn av tilbakefallet.» 

. Før syketrygdloven og yrkesskadetrygdlo
ven ble tatt inn i folketrygdloven, var tilsva
rende bestemmelse å finne i yrkesskadetrygd
loven § 11. Da man hadde en særskilt yrkes
skadetrygdlov og en særskilt syketrygdlov 
med egne finansieringsordninger, hadde nok 
denne bestemmelsen en viss betydning. Ut
valget mener imidlertid at den ikke lenger har 
selvstendig betydning i tillegg til lovens § 
15-7 første ledd, se utkastets § 21-5. Dersom 
en person for eksempel har halv uførepensjon 
på grunn av en yrkesskade qg halv jobb i til-

legg, følger det av § 15~7 første ledd at det 
bare er sykepenger for den halve jobben som 
arbeidsgiveren kan kreve utbetalt til seg. 

3) Folketrygdloven § 15-7 tredje ledd 
I henhold til denne bestemmelsen skal tvist 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fra
drag i lønn etter første og andre ledd avgjøres 
av Rikstrygdeverket. 

Spørsmål om full lønn i forbindelse med 
sykdom, nedkomst eller adopsjon reguleres 
gjennom arbeidsavtale mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker. Utvalget mener at tvister i 
arbeidsforhold ikke egner seg til å løses gjen
nom trygdelovgigningen. Tilsvarende syns
punkter kommer til uttrykk i Ot.prp. nr. 51 for 
1973-74 i forbindelse med at§ 15-1 nr. 6 om 
trygdeetatens opplysningsplikt overfor ar
beidsgiver m.fl. ble vedtatt. 

Utvalget har for øvrig foreslått at bestem
melsen i§ 15-7 første ledd om arbeidsgiverens 
adgang til å . gjøre fradrag i lønn oppheves. 
Bestemmelsen i § 15-7 nr. 3 er derfor under 
enhver omstendighet uaktuell. Vi viser til 
merknadene til utkastets § 21-5. 
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KAPITTEL 22 

Finansiering 

'.OVERSIKT 
Bestemmelsene om finansiering av folke

trygden står i dag i folketrygdloven kapittel 
16. 

Folketrygdlovens ytelser finansieres ved 
særlige avgifter og offentlige tilskott. Avgif
tene betales av arbeidstakere, oppdragstakere 
og selvstendig næringsdrivende (trygdeavgif
ten), samt av arbeidsgivere (arbeidsgiveravgif
ten). De offentlige tilskottene betales av sta
ten, kommunene og fylkeskommunene. 

Historikk 
Spørsmålet om finansieringssystem før etable
ringen av folketrygdordningen 

Forskjellige systemer for finansiering har 
vært et sentralt spørsmål i sosialtrygdenes his
torie. Det har vært mange og store politiske 
stridigheter om hvem som skulle betale utgif
tene til folketrygden. I den politiske debatten 
var det særlig to prinsipper som var aktuelle; 
nemlig forsikringsprinsippet og skatteprinsip
pet. 

Det sentrale i forsikringsprinsippet er at det 
er en nøye sammenheng mellom det den en
kelte innbetaler og nivået på de senere utbeta
linger. I den mest rendyrkete form finner vi 
i dag prinsippet gjennomført i individuell pen
sjonsforsikring, se Aksel Hatland, «Betaler 
folk sine egne pensjoner?» i Asbjørn Kjønstad 
(red.): «Folketrygden i støpeskjeen», Oslo 1984 
side 58 f. 

Premien beregnes forsikringsteknisk ut fra 
det ønskede nivået på ytelsen, risikoen for at 
forsikringstilfellet inntreffer, renten selskapet 
oppnår på den innbetalte premien og de admi
nistrasjonskostnader selskapet regner med. 
Sammenhengen mellom innbetaling og ytelse 
legger en rekke bindinger på utformingen av 
en forsikringsordning. Det er lite rom for ytel
ser som tildeles på sosialt eller skjønnsmessig 
grunnlag eller for ytelser der omfanget av 
andre grunner ikke kan forutses statistisk. De 
viktigste kriterier for tildeling av ytelser er 
derfor objektive forhold som alder og død. Det 
følger av systemet med forsikring at den ut
jevningen eller omfordelingen som kan skje, 
er meget begrenset. Det særpregede med for
sikring er at en får en utjevning gjennom liv
sløpet og en utjevning av risikoer som knytter 
seg til forskjeller i dødstidspunkter. Det skjer 

derimot ingen utjevning fra medlemmer med 
høy inntekt til medlemmer med lav eller in
gen inntekt. 

Et finansieringssystem der det enkelte års 
utgifter dekkes av det samme års inntekter, 
er kalt direkteoverføring, se Aksel Hatland: 
«Folketrygdens framtid», Oslo 1984 side 17. 
Slik direkteoverføring kan skje gjennom · øre
merkede avgifter eller som en integrert del 
av det ordinære skatte- og avgiftssystemet. 
Skatteprinsippet i sin rendyrkede form får vi 
når trygdeordningene ikke har noen særskilt 
finansiering og midlene trekkes inn gjennom 
den ordinære skatten. 

Det har vært politisk strid om hvilket finan
sieringsprinsipp som skulle legges til grunn 
ved etableringen av trygdeordningene. I 
denne striden grupperte partiene seg lenge 
nokså entydig i en borgerlig og en sosialistisk 
blokk. Sosialistene var tilhengere av skatte
prinsippet og de borgerlige var tilhengere av 
en mer forsikringspreget ordning med inn
skott fra dem som skulle ha rett til trygd. 
, Sosialistene grunngav sitt syn på finansie

ringen med omfordelingsargumenter. Omfor
delingskravet kom til uttrykk både ved at be
skatningen skulle være progressiv og at ytel
sene måtte være selektive. Det vil si at ytel
sene skulle forbeholdes dem som var økono
misk mest svakstilte. 

Prinsipielle begrunnelser for et system med 
innskott var dels økonomiske og dels mo
ralske hensyn. Fattigbyrdene ville bli mindre. 
Det ble dessuten hevdet at det lå selvrespekt 
i at man fikk en ytelse man selv hadde betalt 
for. 

De første lovene innen trygderett kom på 
slutten av forrige århundre. Ved innføring av 
loven om ulykkesforsikring for industriarbei
dere i 1894, ble det etablert en offentlige for
sikringsordning som ble administrert av Riks
forsikringsanstal ten ( senere Rikstrygdever
ket). 

Forslag om innføring av en alderstrygdord
ning kom tidlig på den politiske dagsordenen. 
I 1885 ble det oppnevnt en offentlig arbeider
kommisjon for å utrede spørsmålet. Komiteen 
klarte imidlertid ikke å samle seg om noe for
slag. Komiteen ble etterfulgt av nye komiteut
redninger uten at reformen ble gjennomført. 
Når innføringen av en alderstrygdordning 
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trakk slik i langdrag, skyldtes det blant annet 
at regjeringen og stortingsflertallet mente at 
de forskjellige forslagene ble for dyre. Kam
pen om finansieringsmåten var en annen ho
vedårsak til at det tok lang tid å innføre en 
reform som de politiske partier i prinsippet 
var for. 

Etter innføringen av den første norske tryg
deordningen gikk det 10-15 år før det ble inn
ført nye trygdeordninger. Omkring århundre
skiftet var det stor arbeidsløshet og uår, og 
unionsoppløsningen la beslag på mye av poli
tikernes krefter, se Asbjørn Kjønstad: «Folke
trygden i støpeskjeen» side 13. 

Etter unionsoppløsningen ble det en betyde
lig utbygging av trygdesystemet. I 1906 ble 
det vedtatt gitt en lov om tilskott til arbeidslø
sekasser. Ulykkesforsikringsloven av 1894 ble 
et forbilde for en ulykkesforsikringslov for fis
kere av 1908 og en tilsvarende lov for sjømenn 
av 1911. Viktigst var sykeforsikringsloven av 
1909. 

Etter den utbyggingen av trygdeordninger 
som skjedde før første verdenskrig, gikk det 
et kvart århundre før det ble innført nye tryg
deordninger. Den lange stagnasjonsperioden 
hadde sammenheng med at det var økono
miske nedgangstider, arbeidsløshet og usta
bile politiske forhold. 

I mellomkrigstiden ble de gamle frontlin
jene i kampen om byrdefordelingene i tryg
dene gradvis oppløst. Da loven om alderstrygd 
ble vedtatt i 1936, var stridighetene om finan
sieringsmåten sterkt neddempet. Det finansi
eringssystemet som ble valgt, var et blandet 
system og kan derfor betegnes som et kom
promiss. Utgiftene skulle dels dekkes av sta
ten og kommunene (skatteprinsippet), og dels 
gjennom en egen avgift til Alderstrygdfondet 
beregnet på grunnlag av antatt inntekt ( et mer 
forsikringspreget prinsipp). 

Av utgiftene til alderstrygden og de barne
tilleggene som var fastsatt i kommunene, ble 
7 /8 dekket av statskassen og Alderstrygdfon
det, og 1/8 av kommunene. 

Til Alderstrygdfondet ble det krevd inn en 
alderstrygdavgift, som ble utlignet med en 
fastsatt prosent av den antatte inntekten for 
personlige skattytere og for skattepliktige in
nenlandske selsk~per, boer m.v. Skattytere 
med en antatt årsinntekt under en fastsatt 
grense ble fritatt for å betale avgift. Videre 
gjaldt det en nedre og en øvre aldersgrense 
for plikten til å betale avgift. 

Ved lov 6. juli 1957 om alderstrygd, som 
trådte i kraft 1. januar 1959, ble finansieringen 
lagt om og basert på medlemspremier fra de 
trygdede og tilskott fra arbeidsgiverne, kom
munene og staten. Medlemspremien ble opp
rinnelig fastsatt til samme beløp for alle som 

hadde en inntekt over 6 000 kroner. Tilsva
rende gjaldt uføretrygdpremien som kom i 
1960. I 1961 ble det gjennomført en gradering 
av premien for de høyere inntektsklassene. 
Fra 1962 ble de premiepliktige inndelt i fem 
inntektsklasser med et bestemt forhold mel
lom premiesatsene i de enkelte klassene. 

Da folketrygdordningen ble innført var det 
allerede etablert en innkreving med felles pre
mie for følgende trygder: Alderstrygd, uføre
trygd (inklusive attføringshjelp), enke- og 
morstrygd og forsørgertrygd for barn. Dess
uten dekket fellespremien utgiftene ved krigs
pensjoneringen for sivile personer. 

Finansieringen av folketrygdordningen etter 
etableringen i 1966 

I 1966 ble de viktigste trygdelovene samlet 
i en lov - folketrygdloven. Følgende lover ble 
innpasset Lfolketrygdloven: alderstrygdloven, 
loven om attføringshjelp, uføretrygdloven, lo
ven om forsørgertrygd for barn og loven om 
enkje- og morstrygd. Dermed fikk de forskjel
lige ordningene en felles administrasjon og 
finansiering. 

Finansieringen utgjør inntektssiden i folke
trygdens budsjett, ofte bare omtalt som folke
trygden. Fra 1967 til 1982 ble folketrygden 
presentert i et særskilt budsjett, atskilt fra 
statsbudsjettet. Fra budsjett-terminen 1983 
ble trygdebudsjettet innarbeidet i statsbud
sjettet. Dette innebar imidlertid ingen reell 
endring, og folketrygdordningen har fortsatt 
en egen økonomi med selvstendige inntekter 
og utgifter som er atskilt fra statens øvrige 
midler. 

Da folketrygdordningen ble innført, omfat
tet trygdebudsjettet de stønadsordningene 
som var hjemlet i folketrygdloven, samt loven 
om krigspensjonering for sivilpersoner. 

Et viktig prinsipp ved etableringen av folke
trygdordningen var blant annet at det skulle 
være en felles finansiering for alle generelle 
trygdeordninger. Følgende personer og insti
tusjoner ble pålagt å betale avgift til folketryg
den: Lønnstakere, selvstendig næringsdriv
ende, arbeidsgivere, staten og kommunene. 
Alle hadde samme avgiftsgrunnlag, nemlig 
lønns- og annen ervervsinntekt som ble kalt 
pensjonsgivende inntekt. Avgiftssatsene ble i ' 
1967 fastsatt til 4,0 og 5,4 prosent for hen
holdsvis lønnsinntekt og annen ervervsinn- . 
tekt (medlemsavgift), 7,0 prosent for arbeids
giveravgiften og 0,80 .prosent for både statstil
skottet og for kommunetilskottet. 

Ved etableringen av folketrygdordningen 
var det enighet om at ordningen skulle bygge 
på prinsippet om direkteoverføringer supplert 
med en fondsoppbygging. Begrunnelsen for 
fondsoppbyggingen var blant annet at inntek-
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tene fra fondet på sikt skulle utjevne avgifts
belastningen, samtidig som framtidige pen
sjonsrettigheter skulle sikres. Den faktiske 
utviklingen i fondet ble imidlertid en annen 
enn det som det ble lagt opp til i finansierings
planen. Når fondet ble mindre enn opprinne
lig antatt, skyldes det både den sterke utgifts
veksten og utviklingen i inntektene. 

Fra 1974 skjedde det en radikal endring av 
' folketrygdens finansiering. Folketrygden ble 

gjort til et inntektspolitisk instrument i forbin
delse med de kombinerte inntektsoppgjørene 
(de såkalte Kleppepakkene). I forslaget til fol
ketrygdens budsjett for 1974 (St.prp. nr. 1 for 
1973- 74), ble det for første gang ikke foreslått 
avgifts- og premieforhøyelser. I følge regjerin
gen ville dette bidra til å dempe prisstignin
gen og samtidig bedre de yrkesaktives real
inntekter. Stortinget vedtok uendrede satser, 
men omgjorde vedtaket under det kombinerte 
inntektsoppgjøret. Det ble vedtatt lavere med
lemsavgifter. I 1975, 1976 og 1977 ble med
lemsavgiftene også satt ned. Vi viser i denne 
forbindelse til Jon Eivind Kolbergs omtale av 
«Folketrygden og de kombinerte inntektsopp
gjørene» i boken «Farvel til velferdsstaten», 
Oslo 1983 side 82 f. Han viser her at de kombi
nerte inntektsoppgjørene «kostet» folketryg
den 3465 millioner 1981-kroner. Folketryg
dens inntektsgrunnlag ble altså svekket med 
nesten 3,5 milliarder 1981- kroner for å få 
lønnsoppgjørene i perioden 1974-1977 i havn. 

Mediemsavgiftene tH Joiketrygden 
Ved lov 19. juni 1970 nr. 67 ble syketryg

den, yrkesskadetrygden og arbeidsløshets
trygden innpasset i folketrygden. Trygdebud
sjettet skulle dermed fra 1. januar 1971 også 
finansiere utgiftene til medisinsk stønad (her
under finansiering av opphold i helseinstitu
sjoner), sykepenger, fødselspenger, dagpenger 
under arbeidsløshet og stønad ved yrkesskade 
(herunder også ytelser etter den tidligere yr
kesskadetrygdloven). I denne forbindelse ble 
det innført en ny medlemsavgift som ble kalt 
sykedelen. 

Den tidligere avgiften, også kalt pensjonsde
len, ble beregnet på grunnlag av den pen
sjonsgivende inntekten, mens avgiften til sy
kedelen ble beregnet på grunnlag av nettoinn
tekten ved statsskatteligningen. Dette ble be
grunnet med at også kapital- og pensjonsinn
tekter burde bidra til å dekke utgiftene til sy
ketrygden. Se Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 side 
53. 

Ved lov 9. januar 1987 nr. 7 ble avgiften til 
sykedelen erstattet' med en helsedelsavgift. 
Endringen fikk virkning fra og med inntekts
året 1987. 

Ved lov 23. desember 1988 nr. 86 ble med-

lemsavgiftene til folketrygden (helsedelen og 
pensjonsdelen), erstattet med en ny samord
net trygdeavgift. 

Kommune-, Jyikeskommune- og statstiiskott 
tH Joiketrygden 

Ved lov 4. juni 1976 nr. 65 ble det fastsatt 
at kommunetilskottet til folketrygden skulle 
falle bort med virkning fra 1. januar 1977. 
Endringen hadde sammenheng med endrin
ger i bestemmelsene om refusjon av utgifter 
til helseinstitusjoner. 

Ved lov 18. desember 1987 nr. 12 ble imid
lertid ordningen med kommunetilskott gjen
innført fra og med inntektsåret 1987. For 1987 
ble tilskottssatsen fastsatt til 0,35 . prosent av 
den samlete pensjonsgivende inntekten i ved
kommende kommune. 

Et ønske om omfordeling av inntektene 
kommunene i mellom var bakgrunnen for at 
Stortinget ved vedtak 12. juni 1987 innførte 
en ordning med differensierte satser for kom
munetilskottet. 

Ved lov 18. desember 1987 nr. 77 ble ordnin
gen med kommunetilskott utvidet til å gjelde 
fylkeskommunene fra og med inntektsåret 
1988. Tilskottet fra fylkeskommunene skal 
beregnes av den samlete pensjonsgivende inn
tekten i vedkommende fylkeskommune. Pro
sentsatsen ble for 1989 satt til 0,3 prosent. 

I 1988 var det forskjellige satser for kommu
netilskottet kommunene i mellom. For 1989 
er kommunetilskottet for alle kommuner fast
satt til 1,25 prosent av den samlete pensjons
givende inntekten i kommunen. 

Med virkning fra 1983 har statstilskottet 
ikke lenger vært fastsatt som en prosentsats 
av den pensjonsgivende inntekten, men som 
et beløp svarende til differansen mellom fol
ketrygdens utgifter og inntekter. Dette er blitt 
kalt underskottet i folketrygdens budsjett. 

Finansieringen av Joiketrygden som poiitisk 
virkemiddei 

I dag kan folketrygdens finansiering karak
teriseres som et rent direkteoverføringssys
tem: Årets utgifter finansieres av årets inntek
ter, og en har gitt avkall på videre fondsopp
legg. I denne sammenheng har politiske og 
økonomiske målsettinger utenfor folketryg
den vært avgjørende. Medlemsavgiftene og 
arbeidsgiveravgiften er blitt betraktet som 
inntektspolitiske virkemidler og benyttet som 
ledd i styrkingen av norske bedrifters konkur
ranseevne overfor utlandet. Arbeidsgiverav
giften har i tillegg vært benyttet som distrikts
politisk virkemiddel. Avgiftenes funksjon som 
virkemiddel for målsettinger utenfor folke
trygden kom særlig klart fram i forbindelse 
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med forberedelsen til en geografisk differen
siering av arbeidsgiveravgiften. 

I St.prp. nr. 7 for 1973-74 side 2 om fastset
ting av avgifter og tilskott til folketrygden for 
året 1974, ble folketrygdens framtidige finan
siering drøftet. I den forbindelse uttales blant 
annet at: 

«Departementet legger avgjørende vekt på 
behovet for nye virkemidler i distriktspolitik
ken, og har særlig festet seg ved en regional 
differensiering av arbeidsgiveravgiften til fol
ketrygden.» 

Medlemsavgiften ble fra våren 1974 benyt
tet som virkemiddel i de kombinerte inntekts
oppgjørene. Medlemsavgiften ble redusert. for 
å bedre realinntektsutviklingen for de yrkes
aktive og stimulere det private forbruket. 

Også i de følgende år ble medlemsavgiften 
brukt som inntektspolitisk virkemiddel, jf. re
duksjonen av medlemsavgiften i årene 1974 
til 1977. I den samme perioden ble også ar
beidsgiveravgiften redusert for å begrense 
pris- og kostnadsutviklingen. 

Folketrygdavgiftene har også vært benyttet 
som virkemidler i finanspolitikken. Da regje
ringen våren 1978 gikk inn for en tilstram
ming av finanspolitikken, ble det innført et 
ekstraordinært kommunetilskott for ett år for 
å dempe aktiviteten i den kommunale sekto
ren. 

Avgiftenes funksjon som skattepolitisk vir
keimiddel kommer også fram ved innføringen 
av helsedelen og opphevelse av sykedelen i 
forbindelse med omleggingen til økt vekt på 
bruttobeskatning for inntektsåret 1987. I St. 
meld. nr. 1 for 1986-87 om nasjonalbudsjettet 
for 1987 side 71, heter det at et av Regjerin
gens forslag til endringer i skattereglene for 
1987, er en omlegging til økt vekt på bruttobe
skatning for å muliggjøre reduserte satser for 
skatt på nettoinntekt. Videre heter det at om
leggingen til økt vekt på bruttobeskatning fo
reslås gjennomført ved at «det innføres en ny 
helsedel av medlemsavgiften til folketryg
den». Det uttales videre at lettelsene i skatt 
på nettoinntekt bidrar blant annet til at effek
ten av fradragene reduseres, og forslaget om 
lettelser i den progressive statsskatten bidrar 
til at reduksjonen av fradragenes betydning 
blir sterkest for de høyeste inntektene. · 

Utvalgets forslag 
Trygdelovutvalget har i sin delinnstilling 

om folktrygdens forhold til helsetjenestene og 
andre ordninger (NOU 1986:11) vurdert hvilke 
utgifter som bør finansieres · over folketryg
dens budsjett. Det er altså spørsmålet om 
hvilke utgifter som skal finansieres ved hjelp 
av de avgifter og tilskott som er hjemlet i fol
ketrygdloven. 

Utvalget mener det bør være en sammen
heng mellom folketrygdlovens stønadsbe
stemmelser og omfanget av trygdebudsjettet. 
Trygdelovutvalget er derfor kommet til at fol
ketrygdens budsjett bare bør finansiere de 
ytelser som folketrygdloven omhandler. De 
øvrige ordninger bør finansieres over stats
budsjettet. Dette vil lette informasjonen slik 
at folk forstår hva trygdebudsjettet dekker og 
hva folketrygdordningen koster samfunnet. I 
dag snakker folk lett forbi hverandre, i og med 
at begrepet folketrygden ikke er et entydig 
begrep. Trygdefinansieringsutvalget la stor 
vekt på at folketrygden skulle være selvfinan
sierende. Det vil være lettere å oppnå denne 
målsetting dersom trygdebudsjettet i hoved
sak begrenses til å omfatte finansiering av de 
ytelsene som er hjemlet i folketrygdloven. 

Finansieringen av ytelsene etter yrkesska
detrygdloven av 1958 står i en noe spesiell. 
stilling. Da bestemmelsene om yrkesskade
trygd ble tatt inn i folketrydloven, ble den 
gamle yrkesskadetrygdloven beholdt for ska
der og sykdommer fra før 1971. Yrkesskade
trygdens fond gikk samtidig inn i folketrygd
systemet. Utvalget antar derfor at det kan 
være hensiktsmessig at folketrygden fortsatt 
finansierer den gamle yrkesskadetrygdord
ningen. 

I delutredningen legger Trygdelovutvalget 
til grunn at folketrygdloven bør omfatte de 
forskjellige ytelser som skal dekke utgifter til 
livsopphold, og at disse stønadene fortsatt bør 
finansieres over trygdebudsjettet. Dette er fol
ketrygdordningens mest sentrale ytelser, og 
utvalget fant det derfor ikke nødvendig å 
grunngi dette standpunktet nærmere·. Dette 
gjelder følgende ytelser til livsopphold: 
- Sykepenger etter folketrygdloven kapittel 3. 
- Fødselspenger etter folketrygdloven§ 3-21. 
- Omsorgspenger ved adopsjon etter folke-

trygdloven § 3-21a. 
- Dagpenger under arbeidsløshet etter folke

trygdloven kapittel 4. 
- Attføringspenger etter folketrygdloven ka

pittel 5. 
- Alderspensjon etter folketrygdloven kapit

tel 7. 
- Uførepensjon etter folketrygdloven kapittel 

8. 
- Etterlattepensjon og overgangsstønad etter 

folketrygdloven kapittel 10. 
- Overgangsstønad til ugifte, skilte og sepa

rerte forsørgere etter folketrygdloven kapit
tel 12. 
Når det gjelder folketrygdlovens nåværende 

ytelser som skal dekke bestemte utgifter, me
ner utvalget at de fleste bør beholdes i folke
trygdloven og finansieres· over trygdebudsjet
tet. Dette gjelder følgende ytelser: 
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- Medisinsk stønad m.v. etter folketrygdloven 
kapittel 2. 

- Attføringshjelp etter folketrygdloven §§ 5-3 
og 5-8. 

- Grunnstønad etter folketrygdloven § 8-2 
. bokstava. 

- Hjelpestønad etter folketrygdloven § 8-2 
bokstav b. 

- Gravferdshjelp etter folketrygdloven kapit
tel 9. 

- Utdanningsstønad etter folketrygdloven §§ 
10-3 og 12-3. 

- Stønad til barnetilsyn etter folketrygdloven 
§§ 10-2 og 12-3. 

- Nedkomststønad etter folketrygdloven §§ 
10-2 og 12-2. 
De fleste av disse stønadene er så nært knyt

tet til folketrygdlovens ytelser til livsopphold 
at det er naturlig å beholde dem i loven og 
finansiere dem overJolketrygdens budsjett. 

Når det gjelder tilskottsordningene ved ar
beidsløshet som er nevnt i folketrygdloven § 
4-1 bokstavene b til f, dekkes disse i dag over 
statsbudsjettet. Tilskottsordningene har nær 
sammenheng med en rekke andre sysselset
tingstiltak som også dekkes over statsbudsjet
tet. Utvalget mener utgiftene til disse ordnin
gene fortsatt bør dekkes av statskassen. Vi 
foreslår derfor at bestemmelsene om disse til
skottsordningene tas ut av folketrygdloven. 

Når det gjelder stønader som skal dekke 
bestemte utgifter, står stønader som omfattes 
av folketrygdloven kapittel 2 om medisinsk 
stønad m.v. på mange måter i en særstilling. 
På den ene side har enkelte av disse stønadene 
nær tilknytning til folketrygdloven kapittel 3 
om sykepenger. På den annen side er admini
streringen av disse stønadene i dag delvis flyt
tet til kommunene og fylkeskommunene i for
bindelse med rammetilskottsordningene. Vi
dere har en del stønader det særtrekk at de 
ikke utbetales til pasientene, men til de en
kelte behandlere og forhandlere. 

I delutredningen viser utvalget til at utgif
tene til medisinsk stønad bør dekkes over 
trygdebudsjettet, dersom bestemmelsene om 
disse stønadane blir beholdt i folketrygdloven. 
I delutredningen drøfter utvalget hvilken lov
teknisk løsning som er mest hensiktsmessig. 
Etter en samlet vurdering, kom utvalget til at 
bestemmelsene om medisinsk stønad fortsatt 
bør beholdes i folketrygdloven. Slike bestem
melser er nå foreslått tatt inn i utkastets kapit
tel 13 om stønad ved helsetjenester. 

Utvalgets flertall mener at rammefinansie
ringen av fylkeshelsetjenesten bør dekkes di
rekte over statsbudsjettet. Utvalgsmedlem 
Leif Andreassen mener at denne fortsatt bør 
finansieres over trygdebudsjettet. 

Folketrygdens budsjett har også finansiert 

en del andre stønadsordninger. Disse såkalte 
eksterne ordningene er: 

Krigspensjon for sivilpersoner etter lov 13. 
desember 1946 nr. 22 om krigspensjon for 
hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner, 
samt etter tilleggslovene . 
Ekstra feriuke for arbeidstakere over 60 år 
etter lov 14. november 1947 nr. 3 om ferie. 
Refusjonsordningen er ikke tatt inn i den 
nye ferieloven av 29. april 1988 nr. 21. 
Forskottering av oppfostringsbidrag til barn 
etter lov 26. april 1957 nr. 4 om bidragsfor
skudd. 

- Tilbakebetaling av barnebidrag ved opphe
ving av farskap etter lov 8. april 1981 nr. 7 
om barn og foreldre § 62. 

- Arbeidsløysetrygd for fiskere. 
- Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs etter 

lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti 
for lønnskrav ved konkurs. 

- Den gamle yrkesskadetrygden etter lov 12. 
desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd. 
I delinnstillingen kom utvalget til at disse 

eksterne ordningene, med unntak av yrkes
skadetrygdordningen, bør finansieres direkte 
over statsbudsjettet. Vi viser til NOU 1986:11 
side 37. Utvalget har lagt til grunn at dette 
forslaget blir fulgt opp av myndighetene. 

utkastets§ 22-1 Innledning 
Dette kapitiet inneholder bestemmelser om 

avgifter og tilskott som skal dekke utgiftene 
til ytelsene etter denne loven. 

Bestemmelser om 
- arbeidsgiveravgift står i § 22-2 
- medlemsavgift står i§ 22-3 
- avgifter for visse grupper står i§ 22-4 
- produktapgift ved fiske m.m. står i§ 22-5 
- premie for forsikring for sykepenger og fri-

villig yrkesskadetrygd står i § 22-6 
- tilskott fra kommunene og fylkeskommu-

nene står i § 22-7 
- tilskott fra staten står i § 22-8 
- folketrygdfondet står i § 22-9. 

Merknader 
Bestemmelsen angir kort hva kapitlet om

handler. Utvalget har funnet det hensiktsmes
sig å ha samme oppbygning når det gjelder 
kapitlet om finansiering som når det gjelder 
stønadskapitlene. Dette innebærer at kapitlets 
første paragraf må innholde en innledningsbe
stemmelse. Dette prinsippet har vi også fulgt 
når det gjelder utkastets kapitler om grunnbe
greper, administrasjon, saksbehandling og ut
betaling. 

Gjeldende rett 
Som nevnt i innledningen til kapitlet finan

sieres i dag også andre ordninger enn de som 
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er hjemlet i folketrygdloven over folketryg
dens budsjett (såkalte eksterne ordninger). 
Lovens § 16-1 første ledd lyder: 

«Utgiftene til trygdens ytelser og admini
strasjon, til krigspensjoneringen for sivilper
soner, til bidragsforskott etter lov 17. februar 
1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotterings
loven) til tilbakebetaling etter barneloven § 
62 og til tilskudd til delvis dekning av fylkes
kommunenes utgifter til helse- og sosial- tje
neste dekkes ved 
ii. trygdeavgift, 
b. arbeidsgiveravgift, 
c. tilskott fra kommuner og fylkeskommuner, 
d. tilskott fra staten, 
e. tilskott fra folketrygdfondet, 
f. premie for frivillig trygd, jfr. § 3-10 nr. 2, § 

3-18 A og 11-3 og for særordninger, jfr. § 
3-8. 

Arbeidsgiveravgiften som nevnt i første 
ledd bokstav b skal også omfatte avgift som 
nevnt i § 2 i lov om statsgaranti for lønnskrav 
i konkurs m.v.» 

Videre dekker folketrygdens budsjett også 
utgiftene til: 
- Arbeidsløysetrygd for fiskere. 
- Den gamle yrkesskadetrygden. 

Disse ytelser er ikke nevnt i folketrygdloven 
kapittel 16. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har vurdert å flytte finansierings

kapitlet fra folketrygdloven til skatteloven. 
Avgiftsbestemmelsene har nær tilknytning til 
og bygger i stor grad på skattebestemmelsene. 
Utvalget er imidlertid kommet til at en bør 
opprettholde dagens system. Utvalget mener 
det er viktig at det går fram av folketrygdlo
ven at folketrygdordningen har et eget finan
sieringssystem. Folketrygden har egne inn
tekter og egne utgifter. Den skal ha sitt eget 
økonomiske fundament atskilt fra statens · 
øvrige midler. Folketrygden mottar betyde
lige statstilskott, men kan likevel ikke sies å 
være skattefinansiert. Folketrygden bygger 
dels på skatteprinsippet, men først og fremst 
på forsikringsprinsippet. Folketrygdens finan
sieringssytem er derfor kalt for et blandings
system. Det kompromisset som ligger til 
grunn for dette blandingssystemet, kan opp
fattes som en ganske betydningsfull bære
bjelke i den sosialpolitiske bevissthet som et 
langt stykke på vei har karakterisert etter
krigstidens Norge, se Jon Eivind Kolberg: 
«Farvel til velferdsstaten?» 1983 side 72 f. 

Intensjonen bak tilknytningen mellom fol
ketrygdordningen og skatteetaten var først og 
fremst å etablere et enklere innkrevingssys
tem. Det er skatteetaten som fastsetter pen
sjonsgivende inntekt og som administrerer 
innkrevingen av avgiftene. Derfor brukes det 
begreper som er knyttet til skattereglene og 

som ikke alltid harmonerer med begrepene i 
trygdelovgivningen. Som eksempel kan nev
nes at plikten til å betale arbeidsgiveravgift 
er knyttet til det som i skatteretten kalles 
«innberetningsplikten». Trygdeavgiftenes til
knytning til skattebestemmelsene fører for 
eksempel til at plikten til å svare arbeidsgiver
avgift ikke er knyttet til arbeidstakernes med
lemsskap i folketrygden. 

Utkastets første ledd angir hva kapitlet 
handler om. Utvalget har foreslått vesentlige 
endringer i forhold til gjeldende rett. 

Trygdelovutvalget foreslo i delutredningen 
om folketrygdens forhold til helsetjenestene 
og andre ordninger at de eksterne ordningene, 
bortsett fra yrkesskadetrygden, tas ut av folke
trygdssystemet. Se NOU 1986:11 side 37 og 
nærmere omtale i innledningen til dette kapit
let. Dette er fulgt opp i St.meld. nr. 12 for 
1988-89 om Folketrygdens økonomi og pen
sjonssystem s. 258 f. 

I utkastet her legger utvalget forslagene i 
delutredningen til grunn. Dette innebærer at 
finansieringsbestemmelsene i folketrygdloven 
bare skal gjelde finansieringen av ytelsene 
etter denne loven, administrasjonen av folke
trygdordningen, og dessuten finansieringen 
av ytelsene og administrasjonen av den gamle 
yrkesskadeordningen etter lov 12. desember 
1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd. Det går fram 
i dag av § 26 i yrkesskadetrygdloven at utgif
tene som påløper etter loven samt etter de 
gamle ulykkestrygdlovene skal dekkes av fol
ketrygden. I utkastets kapittel 1 7 om vilkår for 
yrkesskadedekning har utvalget tatt inn en 
særskilt bestemmelse om forhold til yrkesska
detrygdlovgivningen. I utkastet § 1 7-12 er det 
presisert at det ikke skal ytes stønad etter 
særbestemmelsene om yrkesskader i folke
trygdloven når det gjelder yrkesskader som 
har inntrådt før 1. januar 1971, og som regule
res av den gamle yrkesskadetrygdloven eller 
de tidligere ulykkestrygdlovene. Videre sies 
det i lovutkastet at folketrygden skal dekke 
utgiftene til ytelser etter denne (disse) lovene. 

I utkastets § 22-1 andre ledd er det gitt en 
oversikt over hvor i kapitlet de ulike bestem
melsene er å finne. 

Bestemmelser om arbeidsgiveravgift er git~ 
en sentral plassering i kapitlet. Arbeidsgiver
avgiften omtales før medlemsavgiften. Sist
nevnte avgift er også gitt en sentral plassering 
i kapitlet. 

Bestemmelsene om produktavgiften er tatt 
inn i en egen paragraf etter bestemmelsene 
om arbeidsgiveravgift og medlemsavgift. 

I utkastets § 22-6 har utvalget foreslått en 
paragraf som inneholder hjemmel til å fast
sette forskrifter om premier for forsikring fur 
sykepengedekning og frivillig yrkesskade-
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trygd. Hjemmelen til å gi slike forskrifter er i 
dag å finne i lovens kapittel 3 for så vidt gjel
der sykepengedekning, og i lovens kapittel 11 
for så vidt gjelder yrkesskadedekning. Utval
get mener at alle bestemmelsene om finansie
ring av folketrygdlovens ytelser bør samles i 
utkastet her. Dette bør også gjelde bestemmel
sene om premier og premiegrunnlag for for
sikring. 

Bestemmelser om tilskott fra kommunene 
og staten er tatt inn i to forskjellige bestem
melser. Begge bestemmelsene er på samme 
måte som i den gjeldende folketrygdloven 
plassert etter bestemmelsene om avgiftene til 
folketrygden. 

Som i gjeldende folketrygdlov omtales fol
ketrygdfondet til slutt i kapitlet. 

Utkastets § 22-2 Arbeidsgiveravgift 
Arbeidsgivere og oppdragsgivere plikter å 

betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen 
godtgjørelse som de skal levere lønnsoppgave 
over, se ligningsloven § 6-2, eller som de plik
ter å innberette på annen måte. 

Av naturalytelser og av godtgjørelse som 
skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse 
av arbeid m.m., skal det betales avgift i den 
utstrekning naturalytelsene og godtgjørelsen 
skal tas med ved beregningen av forskot
tstrekk. Se skattebetalingsloven §§ 5 og 6. 

Selv om arbeidsgiveren eller oppdragsgive
ren er fritatt for å levere lønnsoppgave på 
grunn av beløpets størrelse, gjelder plikten til 
å betale arbeidsgiveravgift. 

Det skal betales arbeidsgiveravgift av ar
beidsgiveres tilskott til livrente- og pensjons
ordninger. Det samme gjelder pensjoner fra 
arbeidsgivere som har begynt å løpe etter 
1. januar 1988. 

Det skal betales arbeidsgiveravgift av godt
gjørelse til medlemmer i styrer, utvalg, råd og 
lignende. Dette gjelder selv om vedkom
mende er selvstendig næringsdrivende. 

Stortinget fastsetter størrelsen på arbeidsgi
veravgiften. Den kan være geografisk diffe
rensiert. 

Departementet gir forskrifter om hva som 
skal regnes som avgiftspliktige ytelser etter 
denne paragrafen. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i folke

trygdloven § 16-3. 

Historikk 
Da folketrygdordningen ble innført i 1967, 

avløste arbeidsgiveravgiften det såkalte ar
beidsgivertilskottet som før 1967 ble fastsatt 
til en viss prosent av medlemspremien til den 
enkelte arbeidstaker. Fra og med 1. januar 

1967 ble arbeidsgiveravgiften fastsatt til 7 pro
sent av godtgjørelsen til den enkelte arbeids
taker, uavhengig av arbeidstakerens med
lemspremie. 

Fra og med 1. januar 1975 har satsene for 
arbeidsgiveravgiften vært geografisk differen
siert. Til og med 1980 var landet delt i tre so
ner. I 1981 ble det innført en fjerde sone. Fra 
og med 1. mai 1989 var satsene 16,7 prosent i 
sone 1, 13,2 prosent i sone 2, 10,0 prosent i 
sone 3 og 2,2 prosent i sone 4. 

Den geografiske differensieringen av ar
beidsgiveravgiften ble innført som et virke
middel i distriktspolitikken. En ønsket å sti
mulere til ny virksomhet eller hindre en uøns
ket nedbygging av eksisterende virksomhet i 
visse områder, og en ønsket å minske presset 
i andre områder. Samtidig var det ønskelig å 
skape faste arbeidsplasser til befolkningen 
som var bosatt i utbyggingsområder. I St.prp. 
nr. 1 for 1974-75 om avgifter og tilskott til fol
ketrygden side 3, omtales innstillingen fra et 
embetsmannsutvalg som ble oppnevnt for å 
sluttføre de økonomiske og distriktspolitiske 
vurderinger som en geografisk differensiering 
av arbeidsgiveravgiften til folketrygden reiser. 
Her heter det bl.a: 

«Utvalg-et har vurdert ulike former for geo
grafisk differensiert støtte til arbeidskraft. Ut
valgets konklusjon er at en geografisk diffe
rensiering av arbeidsgiveravgiften til folke
trygden er å foretrekke framfor andre former 
for støtte som en har hatt under vurdering.» 

I samme proposisjon bemerker departemen
tet bl.a.: 

«Ut fra de distriktspolitiske vurderinger og 
ut fra ønsket om å begrense omfanget av 
pendling, ville det være klart ønskelig å 
knytte en differensiering til arbeidsplassens 
lokalisering.» 

Avgiftssatsen ble av skattetekniske årsaker 
likevel knyttet til arbeidstakerens skattekom
mune og ikke til bedriftens skattekommune. 
Dette hadde sammenheng med at arbeidsste
det ikke på forhånd kan påføres arbeidstakers 
skattekort. Det måtte i såfall angis av arbeids
giveren. Dersom differensieringen skulle 
knytte seg til bedriftens skattekommune, ville 
en være avhengig av arbeidsgivers oppfølging 
av meldeplikten når arbeidstaker flytter ar
beidssted og av korrekt avgrensning av lønns
utbetaling. En slik differensiering ville være 
vanskelig å praktisere når arbeidsgiveren dri
ver virksomhet i flere kommuner. Det ville 
dessuten være vanskelig og ressurskrevende 
for ligningsmyndighetene å kontrollere en ar
beidstakers arbeidssted til enhver tid og be
driftens reelle skattekommune. Bestemmel
sene om differensiering etter bedriftens skat-
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tekommune ville derfor kunne åpne for mu
lighetene for illojal utnyttelse av regelverket. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-3 lyder: 

«Arbeidsgiveravgift fastsettes i prosent av 
det beløp arbeidsgiveren plikter å innberette 
som lønn og annen godtgjørelse for arbeid el
ler oppdrag i og utenfor tjenesteforhold for 
vedkommende år. Det skal dog ikke beregnes 
avgift når arbeidet ell_er opp~rage~ er utført 
som ledd i selvstendig nærmgsvirksomhet. 
Av godtgjørelser som nevnt i§ 6-4 første ledd 
nr. 1 bokstav b skal det likevel alltid beregnes 
avgift. Videre skal arbeidsgiveravgift for året 
1989 fastsettes i prosent av arbeidsgivers og 
det offentliges tilskudd til liv~ente- og p~m
sjonsordninger. Det samme gJelder pensJon 
fra arbeidsgiver som begynner å løpe etter 1. 
januar 1988. 

Av godtgjørelser som er nevnt i § 6-4, første 
ledd, nr .. 1, boksta':' c, skal aygift bare bereg
nes i den utstreknmg godtgJørelsen skal tas 
med ved beregningen a':' fo~skudds~rekk. 

Plikten til å svare arbeidsgiveravgift bortfal
ler ikke av beløp som etter sin art går inn 
under første ledd, selv om beløpet fritas for 
innberetningsplikt på grunn av sin størrelse. 

Av godtgjørelse til utenlandsk statsb~rgE;r 
for arbeid utført i utlandet betales arbeidsgi
veravgift dog bare dersom ved~ommendE: e~ 
bosatt i Norge eller er ansatt pa norsk skip i 
utenriksfart. 

Kongen fastsetter n~rmere regler om _be
regning, innkreving og mnbetalmg av arbeids
giveravgift, samt nærmere regler om hva som 
skal regnes som avgiftspliktige ytelser etter 
denne paragraf.» 

Hvem som plikter å betale arbeidsgiveravgift 
Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste 

(arbeidsgiver), plikter å svare arbeidsgiverav
gift av lønn og annen godtgjørelse som utbeta
les til ansatte. Det samme gjelder den som 
engasjerer noen til å utføre et oppdrag (opp
dragsgiver), når oppdraget ikke er å anse som 
et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for 
oppdragstakeren. Det skal med andre ord også 
betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse til 
oppdragstakere. 

Også skattefrie institusjoner, foreninger, 
milde stiftelser, offentlige etater, private per
soner m.v. skal svare arbeidsgiveravgift når 
de er arbeids- eller oppdragsgivere. 

Avgiftsplikten gjelder også privatpersoner 
som utbetaler godtgjørelser i helt kortvarige 
arbeidsforhold, som f. eks. ved timevikariat, 
vaskehjelp, serveringshjelp, husvedlikehold, 
hagearbeid, vedhogging, barnepass o.l. 

Avgiftsplikten gjelder også for arbeids- og 
oppdragstakere som er under 17 år og over 69 
år. 

Plikten til å svare arbeidsgiveravgift gjelder 
uavhengig av om arbeidsgiveren driver selv
stendig næringsvirksomhet eller ikke. 

Plikten til å svare arbeidsgiveravgift er 
knyttet til lønnsoppgaveplikten. Det er i stor 
grad også sammenfall mellom avgiftsplikten 
og plikten til å foreta forskottstrekk. 

Lønnsoppgaveplikten går fram av lignings
loven § 6-2 og tilhørende forskrifter. Lignings
loven § 6-2 lyder: 

«§ 6-2. Om lønnsoppgave m.v. 
1. Den som selv eller gjennom andre har 

utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette 
nummer, skal ukrevet levere oppgave over alt 
som i siste inntektsår er ytet til den enkelte 
mottaker. Oppgavene skal omfatte • 
a. lønn og annen godtgjøring for arbeid, 
b. pensjoner, underholdsbidrag, fødselspen

ger, omsorgspenger ved adopsjon, dagpen
ger under arbeidsløshet, sykepenger o.l. 
ytelser som skal regnes som skattepliktig 
inntekt for mottakeren, 

c. drikkepenger med det beløp som skal tas 
med ved beregning av skattetrekk, 

d. gratiale, tantieme og godtgjøring til med
lem av styre eller representantskap eller til 
annen tillitsmann, 

e. provisjon utbetalt til agent eller annen 
mellommann, 

f. vederlag for tjenester av teknisk, 1?.ånd
verksmessig, juridisk, regnskapsmessig el
ler annen art, 

g. honorar eller annen godtgjøring som er ut
betalt opphavsmann til ån<;Isverk, . . 

h. reise-, diett- og representasJonsgodtgJørmg, 
samt annen godtgjøring til dekning av ut
gifter ved utførelse av arbeid, oppdrag eller 
verv som nevnt under a-g, 

i. lott eller part ved fiske eller fangstvirksom-
het og . 

j . godtgjøring til medlemmer av faste arbeid
slag som utfører arbeid for egen regning. 

2. I lønnsoppgaven tas også med vederlag 
for varer eller andre ytelser som er levert i 
forbindelse med arbeid som nevnt i nr. 1. 

3. Lønnsoppgaven skal inneholde opplys
ninger om fradrag som er g;iort ved lør_m~utbe
talingene, så som medlemsmnskudd til tJ_enes
tepensjonsordning, pliktig un~erholdst?idrag, 
og fradragsberettiget fagt"oremngskontmgent 
m.v. Det samme gjelder fradragsberettiget 
fagforenin~skontingent_ som l~nn~takeren le
gitimerer aha betalt direkte til sm fagforen-
ing. . . 

4. Kongen kan gi forskrifter om særskilt 
oppgaveplikt for . . . 
a. ytelse fra skattyter som driver nærmgsvirk

somhet eller utleie av fast eiendom til per
son som står ham nær gjennom familie, 
slektskap, økonomisk fellesskap eller på 
annen måte og ' 

b. ytelse eller uttak fra selskap til person som 
har vesentlig innflytelse som aksjonær el
ler andelseier, eller til noen som står slik 
person nær. 

5. Lønnsoppgaven leveres innen 31. januar 
i året etter inntektsåret til skatteoppkreveren 
i den kommune hvor arbeidsgiveren hører 
hjemme eller har sitt hovedkontor. Dog skal 
oppgaver fra person bosatt i utlandE:t og der 
hjemmehørende selskaper m.v. væremnsendt 
før virksomheten innen riket opphører, med
mindre ligningssjefen har gitt tillatelse til at 
oppgaver leveres på et senere tidspunkt.» 
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Lønnsoppgaven er en kontrolloppgave som 
skal sikre rett beskatning av mottakeren av 
en godtgjørelse. Lønnsoppgaveplikten retter 
seg mot den som skal svare arbeidsgodtgjørel
sen i egenskap av arbeidsgiver eller oppdrags
giver, uten hensyn til om vedkommende er 
skattepliktig til Norge. Etter folketrygdloven 
har lønnsoppgaveplikten fått en ekstra funk
sjon ved å tjene som kriterium for plikt til å 

' svare arbeidsgiveravgift. 
Det følger av ligningslovens bestemmelse 

at enhver som selv eller gjennom andre utbe
taler pensjon, lønn og annen godtgjørelse for 
arbeid, skal levere oppgave over alt som i det 
siste inntektsåret er ytt til den enkelte motta
keren. Uttrykket «enhver» må ses i sammen
heng med ligningslovens virkeområde i § 1-1. 
Ligningsloven gjelder utligningen av norske 
skatter. Overfor utlendinger gjelder den i den 
utstrekning de er skattepliktige til Norge, eller 
har slik tilknytning til Norge at de enkelte 
bestemmelsene som f.eks. om opplysnings
plikt kan anvendes. Ligningskontoret skal på 
fritt grunnlag kunne vurdere når det er til
strekkelig behov for å innhente selvangivelse 
fra personer eller selskaper som hevder ikke 
å være skattepliktig til Norge. 

Ligningsloven gjelder også når norske myn
digheter bistår andre lands skattemyndigheter 
etter avtaler om forebyggelse av dobbeltbe
skatning m.v. Det følger av lov 28. juli 1949 
nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå slike 
avtaler, at norsk lovgivning om opplysnings
plikt m.v. også gjelder innhenting av opplys
ninger til bruk for utenlandske skattemyndig
heter. 

Oppgaveplikten gjelder også utgiftsgodtgjø
relser og fordeler som kjøp til underpris, fri 
telefon m.v. Naturalytelser som i sin helhet 
er skattefrie, skal ikke lønnsinnberettes. 

I de senere årene er det utviklet nye ordnin
ger for organisering av tilgang og disponering 
av arbeidskraft. Dette har medført at de ty
piske arbeidsgiverfunksjonene kan være delt 
på flere. Det vil derfor kunne oppstå situasjo
ner hvor flere er ansvarlig for å betale arbeids
giveravgift. En formidler av arbeidskraft som · 
utelukkende bringer arbeidstaker og arbeids
giver i kontakt med hverandre uten selv å tre 
inn i arbeidsforholdet, vil ikke bli ansvarlig for 
avgift vedrørende den arbeidskraften som er 
formidlet. Ved arbeidsutleie derimot vil i ut
gangspunktet både innleier og utleier av ar
beidskraft være ansvarlig for lønnsoppgave
plikten og betaling av arbeidsgiveravgift. I 
praksis vil partene avtale seg i mellom hvem 
som skal foreta skattetrekk, ·1evere oppgaver 
m.v. Når alle nødvendige opplysninger gis til 
myndighetene vil det normalt ikke være be
hov for å holde både utleier og innleier ansvar-

lige. Se Ot.prp. nr. 84 for 1981-82 side 6 og 
Tove Friis-Petersen ro.fl.: «Skattebetalingslo
ven med kommentar» side 32. 

Lønnsoppgaveplikten ved utbetalinger til 
personer bosatt i utlandet følger av forskrift 
av 30. desember 1983, fastsatt av Finansdepar
tementet med hjemmel i ligningsloven§ 6-16. 

Forskriftenes § 1 lyder: 

«Følgende utbetalinger skal innberettes når 
mottakeren etter norske skatteregler anses 
bosatt (hjemmehørende) i utlandet og arbeidet 
ikke er utført i Norge: 

1. Ytelser som har karakter av lønn eller 
annen godtgjørelse for arbeid, pensjon m.v., 
jfr. ligningsfoven § 6-2 nr. 1 a-c. Det forlanges 
dog ikke oppgave over lønnsutbetalinger til 
ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder 
i utlandet, såfremt utbetalingene skal belastes 
regnskapet for vedkommende driftssted. 
Skipsrederier fritas likeledes for å innberette 
lønn som vedrører skipenes drift, når utbeta
lingene ikke er foretatt her i riket. 

2. Tantieme, gratiale og godtgjørelse (herun
der pensjon) som direktør eller medlem av 
styre, kontrollkomite e.l. i selskap eller innret
ning hjemmehørende her i riket, jfr. skattelo
ven§ 15 første ledd c. Oppgaveplikten gjelder 
uten hensyn til om Norge i skatteavtale med 
vedkommende land har frafalt beskatnings
retten til slike godtgjørelser. 

Utbetalinger til personer som bare midlerti
dig antas oppholde seg i utlandet, skal alltid 
innberettes når det ikke er på det rene at skat
teplikten til Norge er falt bort. Innberetnings
plikten har her samme omfang som når det 
gjelder personer fast bosatt i Norge.» 

For en selvstendig næringsdrivende som 
har gitt noen et oppdrag på kontinentalsokke
len eller oppdrag på plass for bygge- eller 
monteringsarbeid i Norge gjelder bestemmel
sene om utvidet opplysningsplikt i ligningslo
ven§ 6-10. Bestemmelsene svarer til bestem
melsene i tidligere lov 16. desember 1977 om 
oppdragsgiveres og oppdragstakeres opplys
ningsplikt overfor skattemyndighetene. For
anledningen til disse bestemmelsene var at 
det etter hvert var blitt et stort problem for 
skattemyndighetene å få oversikt over uten
landske foretak og arbeidstakere som opererer 
i Norge eller på den norske kontinentalsokke
len. Bestemmelsene om utvidet opplysnings
plikt gjelder personer som er bosatt i utlandet 
eller utenlandske selskaper som vedkom
mende næringsdrivende gir oppdrag på konti
nentalsokkelen eller på plass for bygge- eller 
monteringsarbeid i Norge. Den spesielle opp
gaveplikten gjelder også norske oppdragsta
kere. 

Spørsmålet om grensene for norsk forvalt
ningsmyndighet 

I gjeldende rett er det ikke avklart hvor 
langt avgiftsplikten strekker seg i rommet. 
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Det er ansett som lite tvilsomt at det forelig
ger oppgaveplikt og plikt til å svare arbeidsgi
veravgift når arbeidsgiveren etter intern norsk 
rett driver virksomhet som er skattepliktig hit 
etter skatteloven § 15 c. Det er i prinsippet 
også hevdet at de såkalte «arbeidsgiverplik
tene» (lønnsoppgaveplikten, plikten til å svare 
arbeidsgiveravgift og trekkplikten) gjelder 
alle lønnsutbetalinger m.v. for arbeid utført i 
Norge eller på kontinentalsokkelen selv om 
lønningene utbetales fra utlandet og arbeidgi
veren ikke er skattepliktig til Norge. 

Vi viser til Oceanic-dommen, Gulating lag
mannsrett, som er gjengitt i «Dommer, uttalel
ser m.v. i skattesaker og skattespørsmål» 1983 
side 286, utgitt av Ligningsnevndenes Lands
forbund (heretter kalt Utv.). Lagmannsretten 
var her enig med staten i at trekkplikten også 
omfatter utenlandske arbeidsgivere som utbe
taler lønn for arbeidsytelser under oppdrag 
på norsk kontinentalsokkel. Her var det imid
lertid ikke bestridt at selskapet var skatteplik
tig til Norge selv om det var hjemmehørende 
i Panama. De ansatte var skattepliktige etter 
petroleumsskatteloven, men ingen var bosatt 
i Norge. 

Det har vært reist spørsmål om generelle 
folkerettslige prinsipper om norsk forvalt
ningsmyndighet og jurisdiksjon kan sette 
grenser for norske myndigheters muligheter 
til å håndheve disse bestemmelsene i forhold 
til arbeidsgivere i utlandet. Se Utv. 1977 side 
148-158, side 298 og 491, samt NOU 1979:7 om 
sjømannsskatt for mannskap på utenlandske 
skip side 16. 

I NOU 1979:7 side 16 f. er det i vedlegg 1 
inntatt en uttalelse fra Utenriksdepartementet 
som bygger på et notat utarbeidet av professor 
C. A. Fleischer. Det uttales her følgende: 

«Generelt gjelder at det er lite avklaret i 
hvilken utstrekning folkeretten har regler og 
skranker når det gjelder utøvelse av fieskat
ningsmyndighet. Spørsmålet må prinsipielt 
betraktes som et særspørsmål under det mer 
vidtgående begrep jurisdiksjon. Spørsmålet 
om rett til skattlegging kan m.a.o. formuleres 
som et spørsmål om vedkommende person 
eller gjenstand faller inn under norsk skatte
rettslig jurisdiksjon etter folkeretten ..... » 

Spørsmålet om det foreligger en rimelig til
knytning til skattejurisdiksjonen er behandlet 
i O' Connell, International Law, 2. utgave 1970 
bind Il s. 716. O' Connell uttaler her blant 
annet at moderne rett på dette området kan 
føres tilbake til Vattel som baserte beskat
ningskompetanse på tilstedeværelse ( «sejour») 
i beskatningslandet. Det heter videre at et 
brukbart system er utledet gjennom samvirke 
av to regelsett, på den ene side folkeretten, 
på den annen side interlegal rett. 

O' Connel uttaler at for det første må det 
være en stedlig sammenheng mellom skatte
myndigheten og den person eller formue som 
beskattes. Og for det annet gjelder nesten 
universelt den internrettslige regel at en stat 
ikke fullbyrder en annen stats skattebestem
melser. 

Skattelovens effektivitet og gyldighet beror 
derfor på tilstedeværelsen av personer eller 
deres formue innenfor det skattemessige juris
diksjonsområde. O' Conell nevner tre gyldig
hetsbetingelser for utøvelse av beskatnings
retten (side 717). Disse tre er vedkommende 
utlendings bosted . («residence of the alien»), 
det sted der eiendom befinner seg ( «situs of 
property») og det sted der inntekten oppnås 
(«place of income»). 

I NOU 1979:7 uttales det: 

«Selv om formuleringen her (O'Connel side 
717) kan gi inntrykk av at det er _en uttøm
mende oppregning, kan man neppe etter da
gens folkerett regne med noe absolutt forbud 
mot at også andre tilknytningsmomenter an
vendes. I likhet med det som gjelder jurisdik
sjon ellers, kan det på den annen side ikke 
antas at en hvilken som helst løsere tilknyt
ning er tilstrekkelig - f.eks. at man er ansatt 
hos en person som delvis benytter norsk kapi
tal i sin virksomhet. Tilknytningen til Norge 
er i så fall temmelig fjern, hvis man tenker 
seg en bedrift på land. Og det kan umiddel
bart fremtre som nokså tvilsomt om en tilsva
rende løs tilknytning via den kapital arbeids
giveren anvender, er tilstrekkelig til å gjøre 
arbeidstakere på et skip underkastet norsk 
skatterettslig jurisdiksjon.» 

Fleischer har i sin sammenfatning blant 
annet uttalt: 

«Folkeretten har ikke sikre grenser for state
nes jurisdiksjon på alle felter, og spesielt ikke 
når det gjelder hvor langt og hvilket grunnlag 
den skatterettslige jurisdiksjon kan utstrek
kes.» 

Han tilføyer at den skatterettslige jurisdik
sjon i likhet med annen jurisdiksjon er avhen
gig av en viss grad av tilknytning. Han påpe
ker at de synspunkter som er anført ikke berø
rer spørsmålet om · norsk skatterettslig juris
diksjon i samsvar med avtale inngått med 
annen stat. De folkerettslige prinsipper som , 
det er tale om, knytter seg til statens rettighe
ter, som selvsagt kan avgrenses ved avtale 
med annen stat. 

Magnus Aarbakke uttaler seg om folkeretts~ 
lige skranker i sin utredning «Oversikt over 
intern norsk internasjonal skatterett», gjengitt 
i Den norske advokatforeningens småskriftse
rie nr. 36 for 1976 side 11. Han skriver at hvis 
vi ser bort fra traktatretten, setter den almin
nelige folkerett få skranker for en stats beskat
ningsmyndighet. 
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Det avgjørende spørsmål er hvorvidt det 
foreligger en viss tilknytning til Norge. Denne 
tilknytningen må ikke være for fjern. En slik 
tilknytning foreligger når arbeidsgiveren dri
ver virksomhet som er skattepliktig til Norge 
etter intern rett (skatteloven § 15 bokstav c). 
Den nødvendige tilknytning synes også å fore
ligge selv om arbeidsgiveren ikke er skatte
pliktig til Norge, men har arbeidstakere eller 

' oppdragstakere på norsk jord eller kontinen
talsokkel, som er skattemessig bosatt her 
(opphold over 6 måneder). 

I praksis har skattemyndighetene ikke inn
krevet arbeidsgiveravgift ved andre typer 
utenlandsk kortidsvirksomhet (under 6 måne
der) i Norge når inntekt eller arbeidsgodtgjø
relse ikke berører norsk beskatning etter in
tern rett. Dette gjelder selv om oppdragstaker 
eller arbeidstaker er trygdet i Norge. 

Det er mulig at man i en konkret sak vil 
kunne bli stående uten tvangsmidler eller 
sanksjoner. Dette gjelder imidlertid ikke ge
nerelt. Skatteavtalene inneholder ofte bestem
melser om bistand for å fremme effektiv be
skatning og innfordring av skatter. Manglende 
tvangsmidler m.v. synes uansett ikke å kunne 
begrunne et annet prinsipielt syn når det gjel
der bestemmelsenes materielle innhold. 

Spørsmålet om plikten til å svare arbeidsgi
veravgift er som hovedregel regulert i trygde
avtaler. inngått med annen stat og ikke i skat
teavtalene. 

I medhold av trygdeavtaler inngått med 
andre land, kan trygdemyndighetene fatte 
vedtak som medfører fritak fra plikten til å 
svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen 
godtgjørelse til nærmere angitte utlendinger 
(utsendte arbeidstakere), som arbeider i Norge 
eller på norsk kontinentalsokkel. · 

Ifølge den nordiske avtalen om sosial trygg
het (i kraft 1. januar 1982) skal en norsk ar
beidsgiver som sender en arbeidstaker til et 
annet nordisk land for å utføre arbeid for den 
norske arbeidsgiverens regning, svare arbeids
giveravgift til Norge dersom arbeidet påreg
nes å vare kortere enn 12 måneder (utsendte 
arbeidstakere). Arbeidstakeren vil være om
fattet av utsendingslandets trygdelovgivning. 

Dersom arbeidet varer lenger enn forventet 
slik at 12 rriånedersgrensen overskrides, kan 
det søkes om at arbeidstakeren fortsatt skal 
være omfattet av utsendingslandets trygde
lovgivning. Det skal da fortsatt svares arbeids
giveravgift til Norge. Slike søknader behand
les av Folketrygdkontoret for utenlandssaker. 

Trygdeavtalen inneholder også bestemmel
ser om hvor det skal svares arbeidsgiveravgift 
av godtgjørelse til arbeidstakere som er ansatt 
for å utføre arbeid i to eller flere nordiske 
land, og særskilte persongrupper som sjø-

menn, flyvende personell og reisende perso
nell i landtransportvirksomhet. 

Norge har også inngått trygdeavtaler med 
Canada, Frankrike, Hellas, Italia, Jugoslavia, 
Portugal, Storbritannia, Sveits, Tyrkia og 
USA. 

Arbeidsgiveravgiften og forholdet til medlem
skap i folketrygden 

Det følger av folketrygdloven§ 16-3 at plik
ten til å svare arbeidsgiveravgift i utgangs
punktet verken er avhengig av om mottakeren 
av godtgjørelsen er skattepliktig til Norge el
ler trygdet etter folketrygdloven. Dersom ar
beidsgiveren er hjemmehørende i Norge fore
ligger det plikt til å svare arbeidsgiveravgift 
av utbetalinger for arbeid utført i utlandet 
uavhengig av om mottakeren er skattepliktig 
til Norge og uten hensyn til om mottakeren 
er trygdet i Norge. Som nevnt over er plikten 
til å svare arbeidsgiveravgift rettet mot den 
som skal svare arbeidsgodtgjørelsen. Gjeld
ende bestemmelse inneholder ingen begrens
ning bortsett fra begrensningen vedrørende 
arbeid utført i utlandet av utenlandsk statsbor
ger som ikke er bosatt her eller ansatt på norsk 
skip. Vi viser til folketrygdloven § 16-3 fjerde 
ledd. Denne begrensningen kom inn ved lov
endring den 12. desember 1967. Av forarbei
dene i Ot.prp. nr. 12 for 1967-68 side 9, se 
Innst.O. Il for 1967-68 side 4, går det fram at 
en med denne tilføyelsen tok sikte på å sam
ordne plikten til å svare arbeidsgiveravgift og 
arbeidstakerens adgang til medlemsskap i fol
ketrygden. I Ot.prp. nr. 12 for 1967-68 side 9 
er det referert et brev fra Skattedirektøren 
hvor det blant annet er uttalt: 

«Når det gjelder utbetaling av lønn til perso
ner bosatt i utlandet som har adgang til å 
komme med i folketrygden, antar sKattedirek
tøren at det bør være plikt til å svare arbeids
giveravgift av slik lønn, i det en i disse tilfel
ler må gå ut fra at disse arbeidstakere i almin
nelighet ønsker å bli medlem mot å svare 
medlemsavgift etter den relativt lave premie 
som gjelder for lønnsinntekt. På denne måte 
vil finansieringen av ytelsene fra folketrygden 
bli den samme for lønnstakere bosatt i utlan
det og for lønnstakere bosatt her i landet. 

For utbetaling av lønn til utlendinger for 
arbeid som er utført i utlandet, antar skattedi
rektøren at forholdet li!fger annerledes an. I 
disse tilfeller vil det sa vidt skjønnes ikke 
være adgang for arbeidstakeren til å bli med
lem, og det synes da riktig at plikten til å svare 
arbeidsgiveravgift faller bort» 

På denne bakgrunn kan en si at en i folke
trygdeloven i meget begrenset utstrekning har 
tilpasset bestemmelsene om plikt til å svare 
arbeidsgiveravgift og bestemmelsene om 
hvem som er eller kan bli trygdet etter folke
trygdloven kapittel 1. 
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Beregning, innbetaling og innberetning av 
avgiften 

Arbeidsgiveravgiften skal beregnes av 
brutto lønn og annen godtgjørelse for arbeid 
eller oppdrag i og utenfor tjenesteforhold. 
Grunnlaget for beregning av avgiften svarer 
som hovedregel til pensjonsgivende inntekt 
for lønnsmottakere. Grunnlaget er stort sett 
det samme som ved beregning av forskott
strekk. 

Når det gjelder grensen mellom lønnsinn
tekt og godtgjørelse for oppdragstakere, har 
Skattedirektoratet uttalt at det alltid skal sva
res arbeidsgiveravgift av godtgjørelse til for
fattere av artikler, kronikker, inserater o.l. 
som er skrevet med sikte på å bli tatt inn i 
avis, ukeblad, tidsskrift eller annen publika
sjon, herunder godtgjørelse for fotografier, 
tegninger o.l. som leveres sammen med artik
kel m.v. Det samme gjelder godtgjørelse for 
nyhetsmeldinger, fotografier o.l. som leveres 
til presse- og telegrambyråer, aviser, ukeblad 
og tidsskrifter av andre byråer. Dette gjelder 
uten hensyn til om godtgjørelsen tilfaller en 
leilighetsforfatter, yrkesskribent eller selv
stendig næringsdrivende, se Skattedirektora
tets melding nr. 38 for 1979, og Utv. 1979 side 
650. Uttalelsen fra direktoratet har sammen
heng med at forfattere og oversettere fra og 
med inntektsåret 1979 skal anses som næ
ringsdrivende kun dersom de mottar vederlag 
i form av royalty. Forlagene har i slike tilfeller 
ikke plikt til å svare arbeidsgiveravgift. Når 
vederlaget derimot ikke fastsettes i form av 
royalty, regnes vederlaget som inntekt utenfor 
næringsvirksomhet og arbeidsgiveren skal 
svare arbeidsgiveravgift. Avgiftsplikten er i 
disse tilfellene m.a.o. avhengig av vederlagets 
form. Se forskrifter av 14. desember 1972 om 
beregning av pensjonsgivende inntekt og av
gifter til folketrygden vedrørende godtgjørelse 
for avisartikler m.v. Etter forskriftenes nr. 2 
skal det svares arbeidsgiveravgift av godtgjø
relse til forfattere av artikler, kronikker, inse
rater og lignende som er skrevet med sikte 
på å bli tatt inn i avis, ukeblad o.l. Se også 
forskrifter av 16. november 1979 om forfatter
honorar m.v. 

Arbeidsgiveren plikter av eget tiltak å be
regne avgiften og innbetale denne seks ganger 
årlig, annen hver måned. Det følger av folke
trygdloven § 17-2 første ledd, se skattebeta
lingsloven § 12 første ledd, at avgiften vanlig
vis skal betales til kommunekassereren i kon
torkommunen. Dersom arbeidsgiveren ikke 
har kontorkommune skal han innbetale avgif
ten til kommunekassereren i den kommunen 
han er bosatt. Det vil si til samme tid og sted 
som vanlig forskottstrekk. 

Arbeidsgiveravgiften regnes som en del av 
lønnskostnadene og kommer derfor i sin hel-

het til fradrag i inntekten for arbeidsgiver som 
driver næringsvirksomhet. 

Som nevnt ovenfor er avgiftens størrelse 
geografisk differensiert og knyttet til arbeids
takerens skattekommune. Prosentsatsene 
fastsettes av Stortinget for hvert år. Hovedre
gelen er at det skal svares arbeidsgiveravgift 
etter høyeste sats. Bare hvis arbeidstakeren 
er skattepliktig til en kommune i sone 2, 3 
eller 4 skal det svares avgift etter den redu
serte satsen som gjelder for vedkommende 
sone. 

Avgiftssone 4 (2,2 prosent) gjelder for kom
munene i Finnmark og Nord-Troms. 

Denne sonen skal også benyttes når avgift 
skal svares av inntekt som skattlegges etter 
lov 15. juli 1925 om skatt til Svalbard på for
mue og inntekt. 

Avgiftssone 3 (10,0 prosent) gjelder kommu
nene i Sør-Troms, Nordland og Namdalen. 

Avgiftssone 2 (13,2 prosent) gjelder visse 
utkantstrøk i Sør-Norge. 

For kommuner i sentrale strøk i Sør-Norge 
gjelder avgiftssone 1 (16, 7 prosent). 

Det er i stor grad sammenfall mellom av
giftsplikten og trekkplikten. Avgiftsplikten og 
oppgaveplikten går imidlertid i flere tilfeller 
lenger enn trekkplikten. Det er gjort en rekke 
unntak fra trekkplikten som ikke gjelder til
svarende for lønnsoppgaveplikten. Se bl. a. 
forskrifter av 10. oktober 1956 om fritaking for 
forskottstrekk i sportler, visse barnepensjoner 
og visse ytelser som skal skattlegges i Norge 
eller i utlandet. Etter disse bestemmelsene 
skal det ikke gjennomføres forskottstrekk i 
godtgjørelse fra andre enn staten for arbeid i 
tjeneste når dette ikke er utført i Norge og 
mottakeren verken er bosatt eller midlertidig 
oppholder seg her. Det skal i slike tilfeller 
heller ikke foretas forskottstrekk i godtgjø
relse for arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste
forhold. Videre skal det ikke foretas trekk i 
godtgjørelse til medlem av styre, represen
tantskap, utvalg, råd o.l. når mottakeren ikke 
er skattemessig bosatt eller oppholder seg 
her. 

Når det gjelder naturalytelser og , utgifts
godtgjørelser følger avgiftsplikten trekkplik
ten og ikke lønnsoppgaveplikten. Bakgrunnen 
for dette er først og fremst praktiske årsaker 
som er knyttet til verdsettelsen av slike godt
gjørelser. 

Bindingen mellom forskottstrekket og 
grunnlaget for trygdeavgiften, pensjonspoen
gene og toppskatten ble opphevet ved lov 22. 
desember 1989, med virkning for inntektsåret 
1990. I denne forbindelsen ble også spørsmå
let om forholdet mellom arbeidsgiveravgiften 
og trekkplikten vurdert. Se Ot.pr. nr. 11 for 
1989-90, side 16. Finansdepartementet kom 
imidlertid til at den spesielle innkrevingsmå-
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ten for arbeidsgiveravgiften tilsier at avgiften 
fortsatt bør knyttes til trekkordningen. 

Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser skal 
tas med ved avgiftsberegningen i samme ut
strekning og med samme verdi som ytelsen 
skal tas med ved beregning av forskottstrekk. 
Plikten til å foreta forskottstrekk er omtalt i 
lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og 
innkreving av skatt§ 6 nr. 2 for naturalinntek-

' ter, og § 5 nr. 1 bokstav c og § 6 nr. 3 for ut
giftsgodtgjørelser. Bestemmelsene henviser 
til at nærmere regulering skal skje i forskrif
ter. Med hjemmel i disse bestemmelsene er 
det gitt to forskriftsett: Forskrifter av 14. okto
ber 1976 om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjø
relser, og forskrift av 3. august 1987 om for
skuddstrekk i naturalytelser og om verdset
telse av naturalytelser ved forskuddstrekket. 

Naturalytelser og overskott på utgiftsgodt
gjørelser byr på problemer når det gjelder 
verdsettingen. Dersom det ikke benyttes 
samme verdiansettelse ved· forskottsutskriv
ningen og den senere utligningen av skatter 
og avgifter, vil det oppstå restskatter eller 
overskytende forskottsbeløp. Dette er bak
grunnen for at slike ytelser bare medregnes i 
pensjonsgivende inntekt i de tilfeller hvor det 
i forskrifter er gitt bindende bestemmelser om 
verdiansettelsen. Inntil 1987 var det bare for 
fri kost og losji og fri bolig (tjenestebolig) det 
var fastsatt slike satser. Skattedirektoratet 
fastsetter hvert år slike satser. Disse satsene 
skal nyttes ved beregning av arbeidsgiverav
giften. 

Fra og med 1. september 1987 er det innført 
plikt til å foreta forskottstrekk og svare ar
beidsgiveravgift for privat bruk av arbeidsgi
vers bil. De nærmere bestemmelsene om dette 
går fram av forskrift av 3. august 1987 om for
skottstrekk i naturalytelser og om verdsetting 
av naturalytelser ved forskottstrekket. For
skriften erstatter tidligere forskrift av 14. okto
ber 1976, fastsatt av Skattedirektoratet med 
hjemmel i lov 21. november 1952 om betaling 
og innkreving av skatt. 

Fra og med inntektsåret 1988 skal rentefor
del ved rimelige lån i arbeidsforhold inngå i 
trekkgrunnlaget, se skatteloven § 42 c andre 
ledd, Ot.prp. nr. 7 for 1987-88, side 9-13 og 
Innst.0. nr. 5 for 1987-88. Finansdepartemen
tet har med hjemmel i lov 18. august 1911 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), fast
satt nærmere bestemmelser om beskatning av 
rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold 
ved forskrift av 15. mars 1988. Se også endring 
ved kongelig resolusjon den 18. mars 1988 i 
forskrift gitt ved kongelig resolusjon den 2. 
september 1977 med hjemmel i skatteloven 
om skattefritak for visse naturalytelser 
m.v. 

Som lån i arbeidsforhold regnes også lån 

arbeidsgiveren har formidlet. Det samme gjel
der når tilknytningsforholdet mellom arbeids
giveren og långiveren har vært avgjørende for 
at det er gitt rimelige lån eller lånet er foranle
diget av arbeidsforholdet. 

Når arbeidsgiveren ikke er lånets kreditor, 
plikter arbeidsgiveren å skaffe seg tilstrekke
lige opplysninger om låneforholdet slik at 
hans løpende plikter til å foreta skattetrekk 
og betale arbeidsgiveravgift kan oppfylles. 

Med i trekkgrunnlaget skal også regnes 
verdi av naturalfordeler som verdsettes indivi
duelt. Etter gjeldende bestemmelser gjelder 
dette i dag bare ved rimelig leie av bolig i ar
beidsforhold. 

Utgiftsgodtgjørelser er etter skattebetalings
loven § 5 nr. 1 bokstav c i utgangspunktet 
trekkpliktig. Med hjemmel i samme lovs § 6 
nr. 3 er det gitt hjemmel til å gjøre unntak fra 
trekkplikten. Bestemmelser om dette er gitt i 
forskrifter 14. oktober 1976 om forskuddstrekk 
i utgiftsgodtgjørelser. Etter forskriften er det 
et vilkår at det dreier seg om godtgjørelse til 
dekning av utgifter i forbindelse med utførel
sen av arbeid, oppdrag eller verv. 

Godtgjørelser til dekning av andre utgifter 
enn de som er pådratt i forbindelse med utfø
relsen av arbeid eller oppdrag, skal alltid tas 
med ved avgiftsberegningen. Dette gjelder for 
eksempel godtgjørelser som skal dekke utgif
ter til daglig reise mellom hjem og arbeidssted 
og andre privatutgifter. Etter forskriften kan 
det være aktuelt med trekkfrihet på forskjellig 
grunnlag. For det første unntas rene utgiftsre
fusjoner. For det annet foreligger trekkfritak 
når godtgjørelsen er fastsatt i samsvar med 
tariff eller regulativ. For det tredje kan det 
foreligge trekkfritak på mer konkret grunnlag 
når det ikke vil oppstå noe overskudd. 

Dersom utgiftsgodtgjørelsen overstiger det 
trekkfrie beløp, er det adgang til å dele opp 
godtgjørelsen i en trekkfri del og en trekkplik
tig del. Den trekkpliktige delen skal behand
les som lønn og vil inngå i den pensjonsgiv
ende inntekten. Se utkastets § 3-3 om pen-
sjonsgivende inntekt. ' 

Ved lov 18. desember 1987 ble det innført 
arbeidsgiveravgift på premie og tilskott til 
kollektive pensjonsordninger. Se Ot.prp. nr. 7 
for 1987-88, side 19-22 og Innst.O. nr. 5 for 
1987-88, side 22-26. Arbeidsgivertilskott til 
pensjonsordning er en fordel som ikke er blitt 
beskattet hos arbeidstakeren. Pensjonen kom
mer imidlertid til beskatning hos arbeidstake
ren når den utbetales. Lovendringen har ikke 
ført til noen endring i skattebestemmelsene. 
Endringen innebærer derfor en ren arbeidsgi
veravgiftsordning som er løsrevet fra de ordi
nære bestemmelsene om arbeidsgiveravgift 
som normalt er knyttet til lønnsinnberet
ningsplikten. 
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Minstegrenser 
Det gjelder visse beløpsmessige begrensnin

ger for lønnsoppgaveplikten. Etter § 1 i for
skrift fastsatt av 30. desember 1983 om be
grensning av lønnsoppgaveplikten, er det ikke 
oppgaveplikt når utbetalingene til en person 
i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 300. 

Minstegrensen for plikt til å svare arbeidsgi
veravgift er ikke sammenfallende med min
stegrensen for lønnsoppgaveplikten. Grensen 
ved plikt til å svare arbeidsgiveravgift er på 
kr 100 og refererer seg til samlet avgiftsbeløp 
for alle arbeids- eller oppdragstakere i opp
gjørsperioden som er to måneder. Det gjelder 
forøvrig ingen minstegrense for selve avgifts
grunnlaget. 

Siden minstegrensene for de to arbeidsgi
verpliktene ikke er sammenfallende er det 
etter folketrygdloven § 16-3 tredje ledd ikke 
fritak for arbeidsgiveravgift selv om beløpet 
er fritatt for oppgaveplikt på grunn av minste
grensen. 

Utvaigets forsiag 
I utkastets første iedd har vi valgt å være 

mer informative enn gjeldende folketrygdlov. 
I likhet med gjeldende lov er plikten til å 
svare arbeidsgiveravgift knyttet til innberet
ningsplikten. I utkastet er det presisert at det 
med innberetningsplikt i praksis som regel vil 
si lønnsoppgaveplikten etter ligningsloven § 
6-2. I motsetning til gjeldende bestemmelse 
viser vi også utrykkelig til bestemmelsen om 
oppgaveplikten i ligningsloven § 6-2. Innbe
retningsplikt er imidlertid noe mer omfatt
ende enn den mer konkrete lønnsoppgave
plikten. Utvalget har ikke ment å foreta noen 
realitetsendring ved som utgangspunkt å 
knytte avgiftsplikten til lønnsoppgaveplikten. 
Dette har kommet til uttrykk ved formulerin
gen i utkastets første ledd «eller som de plik
ter å innberette på annen måte.» Dersom for
skjellen mellom begrepet innberetningsplikt 
og lønnsoppgaveplikt ikke har noen praktisk 
betydning, kan denne setningen sløyfes. 

Utvalget har drøftet spørsmålet om å knytte 
avgiftsplikten til inntekt av den art som er 
pensjonsgivende. En tilknytning til pensjons
givende inntekt synes imidlertid ikke å være 
enklere enn gjeldende tilknytning til oppga
veplikten. Vi mener at det kan være en fordel 
at de typiske arbeidsgiverpliktene (trekkplik
ten, lønnsopppgaveplikten og plikten til å 
svare arbeidsgiveravgift) er knyttet sammen. 
Arbeidsgiveren/oppdragsgiveren må likevel 
sette seg inn i bestemmelsene om lønnsoppga
veplikten. Vi tror derfor at sammenhengen 
mellom avgiftsplikt og lønnsoppgaveplikt 
ikke er noe stort problem for arbeidsgiveren. 

Bestemmelsene om avgiftsplikt kan synes å 
være kompliserte fordi de ikke harmonerer 
med bestemmelsene om medlemsskap i tryg
den. Utvalget har vurdert hvorvidt avgifts
plikten i større grad bør knyttes til medlems
skap i folketrygden. Vi er kommet til at dette 
ikke er noen god løsning, fordi det er skatte
etaten som administrerer arbeidsgiveravgif
ten. Det er derfor en fordel for skatteetaten 
at avgiftsplikten er knyttet til et skattemessig 
begrep. En tilknytning mellom avgiftsplikten 
og medlemskap i trygden vil dessuten med
føre en vesentlig reduksjon av folketrygdens 
inntekter. 

Utvalget mener at grensene for avgiftsplik
tens utstrekning i rommet bør utredes nær
mere. Det er uheldig at bestemmelsene ikke 
klart angir disse grensene i forhold til for eks
empel utenlandske arbeidsgivere. Vi vil også 
påpeke at det kan være grunn til å vurdere 
hvorvidt avgiftsplikten bør gå like langt som 
lønnsoppgaveplikten. Avgiftsplikten er en 
mer tyngende plikt for arbeidsgiveren enn 
oppgaveplikten. De hensynene som ligger bak 
oppgaveplikten tilsier ikke nødvendigvis at 
avgiftsplikten bør strekke seg like langt som 
oppgaveplikten. I utgangspunktet legger lig
ningsloven til grunn et system basert på sel
vangivelser, d.v.s. på skattyterens egne oppga
ver. På grunn av svikt i evnen og viljen til å 
gi riktige egenoppgaver har det vært nødven
dig å etablere et system for supplering og kon
troll av disse, blant annet kontrolloppgaver fra 
arbeidsgivere og forretningsforbindelser. Hen
synet bak plikten til å svare arbeidsgiveravgift 
er derimot begrenset til finansieringen av fol
ketrygden. 

Det går fram av utkastets første ledd at ar
beidsgiveravgift, i likhet med dagens bestem
melser, skal svares av all lønn og likestilt 
godtgjørelse for arbeid eller oppdrag både i 
og utenfor tjenesteforhold, når arbeidet ikke 
er utført som ledd i selvstendig næringsvirk
somhet. Det vesentlige er at mottakeren av 
godtgjørelsen ikke har utført arbeidet som 
selvstendig næringsdrivende. 

Utkastets andre ledd svarer til folketrygdlo
ven § 16-3 andre ledd. I likhet med folketrygd
loven går det fram at plikten til å svare ar
beidsgiveravgift i stor grad er sammenfallende' 
med arbeidsgiverens trekkplikt. Av natural
ytelser og utgiftsgodtgjørelser skal det bare 
svares arbeidsgiveravgift i den utstrekning det 
skal foretas forskottstrekk. For slike ytelser 
er det m.a.o. fullstendig samsvar mellom av
giftsplikt og trekkplikt. 

Av utkastets tredje iedd framgår det at det 
skal svares avgift selv om beløpet er fritatt for 
innberetningsplikt fordi det ikke overstiger 
minstegrensen for innberetningsplikt. Denne 
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bestemmelsen er nødvendig fordi minstegren
sene for avgiftsplikt og innberetningsplikt 
beregnes forskjellig. Grensen for innberet
ningsplikten er knyttet til størrelsen på utbe
talingen til hver enkelt arbeidstaker, mens 
grensen for avgiftsplikten er knyttet til ar
beidsgiverens samlede avgiftsbeløp for alle 
arbeidstakere i oppgjørsperioden. 

Utvalget har vurdert å innføre en minste-
' grense for avgiftsgrunnlaget for de tilfeller 

hvor utbetalingen er fritatt for lønnsoppgave
plikt på grunn av beløpets størrelse. Etter 
gjeldende bestemmelser beregnes og innbeta
les arbeidsgiveravgiften samlet for alle ar
beidstakere. Utvalget antar derfor at arbeids
givere flest har innrettet sitt regnskap slik at 
spesifikasjon av avgiftsgrunnlagetfor den en
kelte arbeidstaker ikke framkommer. Minste
grensen for lønnsoppgaveplikten er dessuten 
knyttet til samlet utbetaling i løpet av året. 
Mens minstegrensen for avgiftsbeløpet er 
knyttet til hver oppgjørsperiode på 2 måne
der. En generell minstegrense knyttet til den 
enkelte arbeidstaker vil også kunne misbru
kes ved utstrakt bruk av korttidsansatte. På 
denne bakgrunn mener vi at minstegrensen 
fortsatt bør utformes med utgangspunkt i 
samlet avgiftsbeløp, slik at avgiftsplikten ikke 
faller bort når beløpet er fritatt for innberet
ningsplikt på grunn av beløpets størrelse. 

Utkastets fjerde ledd svarer til folketrygdlo
ven§ 16-3 første ledd nest siste og siste punk
tum. Bestemmelsen pålegger arbeidsgiverav
gift av arbeidsgivers tilskott til livrente- og 
pensjonsordninger. I folketrygdloven er det 
presisert at dette også gjelder offentlige til
skott til slike pensjonsordninger. Konkrete 
ansettelsesforhold er derfor ikke nevnt i ut
kastet. Slike premier og tilskott skal etter 
gjeldende skattebestemmelser ikke behandles 
som lønn. Tilskott til pensjonsordning er ikke 

· innberetningspliktig lønn etter ligningsloven 
§ 6-2. Ordningen blir i praksis en ren arbeids
giveravgiftsordning som er løsrevet fra de or
dinære reglene om arbeidsgiveravgift som 
normalt e;r knyttet til lønnsinnberetningsplik
ten. Det er derfor nødvendig at denne bestem
melsen går fram av lovteksten. 

I utkastets femte ledd er det innarbeidet ett 
unntak tilsvarende folketrygdloven § 16-3 
første ledd tredje setning, nemlig for godtgjø
relse som medlem av styre, representantskap, 
utvalg, råd og lignende. I slike tilfeller skal 
det alltid betales arbeidsgiveravgift selv om 
oppdragsmottaker utfører arbeidet som ledd i 
selvstendig næringsvirksomhet. Den gjeld
ende lovs § 16-3 tredje ledd inneholder en 
begrensning av plikten til å . svare arbeidsgi
veravgift vedrørende arbeid utført i utlandet 
av utenlandsk statsborger. Denne bestemme!-

sen er ikke tatt med i lovutkastet. Begrunnel
sen for bestemmelsen var som nevnt foran at 
de arbeidstakere det dreide seg om, ikke 
hadde mulighet til å være medlemmer i folke
trygden. Denne begrunnelsen slår ikke til len
ger, da kriteriene for frivillig medlemskap i 
trygden etter gjeldende regler ikke lenger er 
knyttet til statsborgerskap, men tilknytningen 
til det norske samfunnet m.v. Se folketrygdlo
ven § 1-4 b etter lovendring den 14. desember 
1984 og forskrifter av 10. desember 1985. 

Det vil også forekomme at utenlandske 
statsborgere som utsendes for å arbeide for 
norske arbeidsgivere i utlandet skal være 
medlemmer i folketrygden i medhold av tryg
deavtale med andre land. Dette er også et for
hold som gjør at begrunnelsen bak folketrygd
loven§ 16-3 tredje ledd ikke lenger er tilstede. 

I utkastets sjette ledd fastslås det at Stortin
get fastsetter størrelsen på arbeidsgiveravgif
ten, og at den kan være forskjellig i ulike de
ler av landet. Bestemmelsen er i samsvar med 
gjeldende rett. 

I utkastets sjuende ledd er det inntatt en 
fullmaktsbestemmelse for departementet til å 
gi forskrifter. Bestemmelsen svarer til gjeld
ende lovs § 16-3 fjerde ledd. 

utkastets § 22-3 Medlemsavgift 
Medlemsavgift betales med: 

1. Lav sats av 
a) pensjon, unntatt barnepensjon til barn 

som det ytes barnetrygd for, 
b) føderåd og livrente som er ledd i en pen

sjonsordning i arbeidsforhold, 
c) lønn, godtgjørelse og næringsinntekt for 

personer under 17 år eller over 69 år. 
2. Mellomsats av 

a) lønn og godtgjørelse som nevnt i § 3-3 
bokstavene a, bog d, 

b) næringsinntekt ved fiske m.m. som det 
betales produktavgift av, se § 22-5, 

c) inntekt av jordbruk med binæringer og 
skogbruk, 

d) næringsinntekt som nevnt i § 3-3 bok
. stav c, for den del av inntekten som 
overstiger tolv ganger grunnbeløpet. 

3. Høy sats av næringsinntekt som ikke går 
inn under nr. 1 eller 2. 

Av ytelser til livsopphold etter kapitlene 4, 
5 og 6 betales det avgift etter satsene for den 
inntekten som ytelsene erstatter. 

Det skal ikke betales avgift når inntekten 
er mindre enn halvparten av grunnbeløpet. 
Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent 
av den del av inntekten som overstiger halv
parten av grunnbeløpet. 

Ved beregning av avgift skal skatteloven 
§ 78 anvendes. 

Når et medlem har både næringsinntekt og 
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annen inntekt, skal pensjon og lønnsinntekt 
og deretter næringsinntekt som medlemmet 
skal betale avgift av etter lav sats, utgjøre den 
nederste del av inntekten. 

For ektefeller som ikke har felles skatteopp
gjør, se skatteloven§ 16 niende ledd, skal av
giften fastsettes særskilt. Ved fastsetting av 
avgiften gjelder regler om ligning av ektefeller 
og barn i skatteloven § 16 femte, sjuende og 
åttende ledd, og niende ledds tre siste punk
tum. 

Stortinget fastsetter årlig satsene for med
lemsavgift. 

Merknader 
Utkastet svarer til bestemmelsene i folke

trygdloven § 16-2 nr. 1. 

Historikk 
Etter den tidligere alderstrygdloven som 

gjaldt fra 1. januar 1959, ble en vesentlig del 
av pensjonsutgiftene dekket av en alders
trygdavgift som ble beregnet i prosent av an
tatt inntekt ved skatteligningen både for per
sonlige skattytere og for aksjeselskaper m.v. 
Avgiftssatsen var 1 prosent til å begynne med 
og steg gradvis til 2,1 prosent i 1958. 

Etter andre verdenskrig ble det innført en · 
krigspensjoneringsavgift på 0,1 prosent av 
antatt inntekt. Denne avgiften ble oppkrevet 
sammen med alderstrygdavgiften og falt i lik
het med denne bort fra 1. januar 1959. 

I Ot.prp. nr. 59 for 1957 (proposisjon om lov 
om alderstrygd), ble det uttalt følgende om 
finansieringen: 

«Alderstrygdavgiften er som kjent i realite
ten en proporsjonal skatt. Det kan i og for seg 
være en rimelig ordning at den enkelte bidrar 
til finansieringen av alderstrygden i forhold 
til sin inntekt. Dette innebærer imidlertid at 
det ikke er noen tydelig sammenheng mellom 
det en betaler og de rettigheter en erverver 
seg. Psykologisk synes det fordelaktig å eta
blere en slik sammenheng ved en ikke be
hovsprøvet alderstrygd. Det er også en kjent 
sak at inntekten ved skattelikningen ikke all
tid er identisk med den faktiske mntekt. Det 
er blitt påvist at det hvert år er vesentlige inn
tektsbeløp som unndras beskatning. 

Under disse omstendigheter har departe
mentet funnet at det vil være en bedre løsning 
av finansieringsspørsmålet å gå over til et sys
tem med premiebetaling og tilskudd fra ar
beidgivere, kommuner og staten, på liknende 
måte som i syketrygden.» 

Det ble i proposisjonen foreslått at premien 
skulle være den samme for alle premieplik
tige med inntekt over kr 6 000. Finansierings
systemet bygde på det syn at da alderstrygden 
gav like ytelser til alle, burde også premien i 
prinsippet være den samme for alle. Av sosi
ale grunner fant en det likevel nødvendig å 
gi de laveste inntektsgruppene visse lettelser, 

som kunne anses finansiert ved tilskottene fra 
arbeidsgiverne, kommunene og staten. Dette 
syn fikk nesten enstemmig tilslutning i Stor
tinget. 

Premiebetalingen til uføretrygden tok til 4. 
juli 1960. Gruppeinndelingen var den samme 
som i alderstrygden, og medlemspremien i de 
tre gruppene var henholdsvis kr 0,75, kr 1,50 
og kr 2,25 pr. uke. 

Da grunnpensjonene i alderstrygden og ufø
retrygden ble forhøyet i 1961, fant man av 
sosiale grunner ikke å burde foreslå en for
holdsmessig forhøyelse av premiesatsene i de 
tre gruppene. For å kunne dekke utgiftene ble 
det innført et system med «tilleggspremie» for 
de høyeste inntektsgruppene, samtidig som 
premien for de laveste gruppene ble redusert. 
Samme linje ble fulgt da grunnpensjonene ble 
forhøyet fra 1. april 1962. Fordelt på 1 330 000 
premiepliktige utgjorde belastningen av pre
mier og tilskott i 1962 1 002 kroner på hver, 
dvs. 20 kroner pr. uke. Dette beløpet var «kost
prisen» for de trygder som var omfattet av den 
felles finansieringsordningen. 

Medlemspremien, kommunetilskottet og 
statstilskottet utgjorde samme beløp for ar
beidstakere og ikke-arbeidstakere i samme 
inntektsgruppe. Men da det for arbeidstakere 
dessuten skulle betales arbeidsgivertilskott på 
100 proset av medlemspremien, utgjorde sam
let premie (dvs. medlemspremie tillagt alle 
tilskott), for arbeidstakere 243 prosent av 
medlemspremien og for ikke-arbeidstakere 
143 prosent av medlemspremien. Samlet pre
mie lå 70 prosent høyere for arbeidstakere enn 
for ikke-arbeidstakere. 

I St.prp. nr. 102 for 1963-64 ble det foreslått 
at fellespremien fra 5. oktober 1964 også 
skulle omfatte premie til enke- og morstryg
den og premie til forsørgertrygden. 

I Ot.prp. nr. 34 for 1963-64 ble det foreslått 
at fellespremien fra 5. oktober 1964 skulle ut
gjøre 110 prosent for arbeidsgiverne, 25 pro
sent for kommunene og 20 prosent for staten. 

Syketrygdloven bygde på en finansiering 
ved medlemspremier og følgende tilskott i 
prosent av medlemspremien: 
- fra arbeidsgiverne på 75 prosent, 
- fra kommunene på 25 prosent, 
- fra staten på 20 prosent. 

I Ot.prp. nr. 26 for 1969-70 ble det i samband 
med gjennomføringen av den nye sykehuslo
ven foreslått at kommunenes og statens til
skott skulle heves til 46 prosent av medlems
premien med virkning fra 1. januar 1970. 
Kommune- og statstilskottet til premier for 
frivillig tilleggstrygd ble i proposisjonen fore
slått satt lik 25 prosent av medlemspremien 
fra det samme tidspunktet. 

Medlemspremien til syketrygden ble gra-
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dert etter den inntektsklassen medlemmet var 
plassert i. Dessuten varierte premien etter den 
premietariffen som var fastsatt for trygdekas
sen. Kongen fastsatte en normaltariff som an
gav premien i de enkelte inntektsklassene. 
Rikstrygdeverket fastsatte premietariffen for 
den enkelte trygdekasse og økte reservefon
det. 

Også arbeidsløysetrygden ble finansiert ved 
' medlemspremier. Premien varierte etter den 

inntektsklasse (syketrygdklasse) vedkom
mende arbeidstaker var ført i. Premiesatsene 
var ens for hele landet. Arbeidstakerne og ar
beidsgiverne betalte halvparten av premien 
hver. 

I St.meld. nr. 58 for 1948 om folketrygden 
foreslo Sosialdepartementet at det skulle inn
føres en alminnelig folketrygdavgift som 
skulle utlignes med en fast prosent av antatt 
inntekt på samme måte som den dagjeldende 
alderstrygdavgift. For øvrig skulle utgiftene 
til folketrygden dekkes ved tilskott fra ar
beidsgiverne, kommunene og staten. 

Stortingets sosialkomite, som avgav innstil
ling om folketrygden i 1952, mente at det i 
stedet for en avgift burde innføres en folke
trygdpremie som kunne innkreves på samme 
måte som syketrygdpremien. Et mindretall 
på ett medlem sluttet seg til departementets 
forslag om finansiering ved en avgift. 

Etter den folketrygdordningen som ble ved
tatt skulle det betales en medlemsavgift med 
en viss prosent av den trygdedes pensjonsgiv
ende inntekt. Denne avgiften skulle være med 
å finansiere de ytelsene som folketrygdord
ningen den gang omfattet. Se Ot.prp. nr. 17 
for 1965-66 side 103 f. 

Ved inkorporeringen av syke-, yrkesskade
og arbeidsløshetstrygdene ved lov den 19. juni 
1970 nr. 67, ble det samtidig innført et tillegg 
til medlemsavgiften som er blitt kalt sykede
len. Medlemsavgiften bestod etter dette av to 
deler: pensjonsdelen og sykedelen. 

Avgiften til pensjonsdelen ble beregnet på 
grunnlag av pensjonsgivende inntekt, mens 
avgiften til sykedelen ble beregnet på grunn
lag av nettoinntekt ved statsskatteligningen. 

Ved lov 9. januar 1987 nr. 7 ble helsedelsav
giften innført med virkning fra og med inn
tektsåret 1987. Samtidig ble sykedelen av 
medlemsavgiften til folketrygden opphevet. 
Se Ot.prp. nr. 4 for 1986-87, side 5-9 og 
Innst.O. nr. 22 for 1986-87, side 1-5. Bestem
melsen om helsedelsavgiften ble inntatt i fol
ketrygdloven § 16-2 nr. 2. 

Innføringen av helsedelen i stedet for syke
delen må ses i sammenheng med overgang til 
økt vekt på bruttobeskatning. Samtidig ble det 
vedtatt lettelser i den progressive inntekts
skatten til staten. I forarbeidene til bruttoskat
teordningen er det sagt lite om begrunnelsen 

for overgangen til helsedelen. Se Ot.prp. nr. 4 
for 1986-87 side 5 og Innst.O. nr. 22 for 1986-87 
side 1. I nasjonalbudsjettet for 1987 (St.meld. 
nr. 1 for 1986-87) side 70 - 72, blir det framhe
vet at en omlegging til økt vekt på bruttobe
skatning muliggjør reduserte satser for skatt 
på nettoinntekt. Det uttales videre at: 

«Lettelsene i skatt på nettoinntekt bidrar bl. 
a. til at effekten av fradragene reduseres, og 
forslaget om lettelser i den progressive stats
skatten bidrar til at reduksjonen av fradrage
nes betydning blir sterkest for de høyeste inn
tektene.» 

Helsedelsavgiften ble, i motsetning til syke
delsavgiften, i utgangspunktet beregnet på 
samme grunnlag som pensjonsdelsavgiften. I 
tillegg til inntekt av slik art som er pensjons
givende, var grunnlaget for helsedelsavgiften 
i 1987 også pensjoner og føderåd. 

Fra og med inntektsåret 1988 ble grunnlaget 
utvidet til å gjelde livrenter som er ledd i pen
sjonsordninger i arbeidsforhold og skatteplik
tig utbytte av aksjer i norske selskap. Se Ot. 
prp. nr. 7 for 1987-88 side 7-8 og side 14-16 
og Innst.O. nr. 5 for 1987-88 side 10-12 og side 
14-16. Når det gjelder livrenter m.m. var be; 
grunnelsen for utvidelsen av grunnlaget at det 
ikke er grunn til at slike utbetalinger skal 
komme i en annen skattemessig stilling enn 
andre pensjons- eller avlønningsformer. Bak
grunnen for å innta skattepliktig aksjeutbytte 
i grunnlaget synes å være et ønske om å innar
beide visse kapitalinntekter i grunnlaget for 
helsedelsavgiften. I Ot. prp. nr. 7 for 1987-88 
side 7 heter det at aksjeutbytte skiller seg klart 
fra renter av finanskapital ved at det gjenspei
ler de realverdier og den verdiskapning som 
ligger i selskapene. 

Ved lov 23. desember 1988 nr. 86 ble barne
pensjoner til barn i barnetrygdalder unntatt 
fra beregningsgrunnlaget for helsedelsavgif
ten. Som bakgrunn for forslaget heter det i 
Ot.prp. nr. 9 for 1988-89 side 5 og 11 at endrin
gen vil bidra til å redusere det manuelle lig
ningsarbeidet. Det heter videre at for mottake
ren av pensjonen vil forslaget samtidig med
føre at barnepensjon til barn i barnetrygdalder 
skattemessig vil bli behandlet på samme måte 
som underholdsbidrag. 

Unntaket for barnepensjon til barn i barne
trygdalder ble gitt med virkning fra og med 
inntektsåret 1988. 

For inntektsåret 1988 ble helsedelsavgiften 
fastsatt til 2,5 prosent. Reduksjonen av satsen 
fra 4,7 prosent for 1987 må ses i sammenheng 
med innføringen av en spesiell skatt til staten 
på høyere inntekter, den såkalte toppskatten, 
og forhøyelsen av fellesskattøren til skattefor
delingsfondet. 

Den tidligere pensjonsdelen av medlemsav-



718 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

giftene var en proporsjonal avgift. For 1988 
ble satsene for pensjonsdelen fastsatt til 6, 7 
prosent av pensjonsgivende inntekt utenfor 
næring, og til 11,6 prosent av pensjonsgivende 
inntekt i næring opp til 12 G, og til 6, 7 pro
sent av overskytende inntekt. 

Visse næringsdrivende i primærnæringer 
som fiske, sel- og småhvalfangst svarte også 
pensjonsdelsavgift etter lav sats. Differansen 
mellom høy og lav avgiftsats har vært dekket 
gjennom en produktavgift på førsteomsetnin
gen. Næringsdrivende i jordbruk med binæ
ringer og skogbruk har også svart pensjons
delsavgift etter lav sats. Det vil si at når for 
eksempel jordbruket har vært hovednæringen 
har også inntekt av skog, pelsdyravl, opp
drettsfisk o.l. vært behandlet på samme måte 
som jordbruksinntekten. Differansen mellom 
høy og lav avgiftsats har vært dekket gjennom 
jordbruksoppgjøret. Dette har foregått slik at 
det i jordbruksoppgjøret har vært trukket fra 
et rundt beløp. Det har ikke vært foretatt noen 
faktisk overføring fra staten til folketrygden 
for å dekke denne differansen. 

Ved lov 23. desember 1988 nr. 86 ble med
lemsavgiftene til folketrygden (helsedelen og 
pensjonsdelen) erstattet med en ny samordnet 
trygdeavgift. 

Om bakgrunnen for lovforslaget heter det i 
Ot.prp. nr. 9 for 1988-89 side 11: 

«Forslaget om at de eksisterende medlems
avgiftene erstattes med en samordnet trygde
avgift må ses i sammenheng med flere for
hold: 

Et system med en trygdeavgift i steden for 
to medlemspremier kan gi et mer oversikte
lig system både for skattyteren og lignings
myndighetene. En felles avgift på lønn, og 
en på næringsvirksomhet, er enklere enn 
både pensjonsdelsavgift og helsedelsavgift 
l)å samme inntekt. 
Det er nødvendig å hindre at fradragene 
øker i verdi. Særlig Øelder dette gjeldsren
tefradrag. Derfor rna en reduksjon av det 
samlede bruttoskattenivå ved avviklingen 
av helsedelsavgiften unngås. 
Det er nødvendig å styrke folketrygdens 
økonomi, og avgiftene til folketrygden må 
sammen med resten av skatte- og avgiftssys
temet utformes slik at en ikke svekker tilli
ten til folketrygdens sentrale plass i vårt 
pensjonssystem. 
Trygdeavgiften skal ikke bare bidra til å fi
nansiere trygdeutbetalinger, men også til 
utgifter til helsevern. Det er rimelig at også 
pensjonister betaler en viss avgift av sin 
pensjon som bidrag til finansieringen av 
disse utgiftene. Pensjonister betaler i dag 
helsedelsavgift.» 

Grunnlaget for den nye trygdeavgiften er i 
hovedtrekk fastsatt etter de samme prinsip
pene som ble lagt til grunn ved fastsettelsen 
av helsedelsavgiften. Utbytte av aksjer i 
norske aksjeselskap skal imidlertid ikke tas 
med i grunnlaget for trygdeavgiften. 

Som et motstykke til dette er grunnlaget for 
fellesskatten endret slik at personlig skatte
pliktige betaler fellesskatt også av aksjeut
bytte, noe som ikke var tilfellet før medlems
avgiftene ble slått sammen til en avgift. 

V ed beregningen av helsedelsavgiften ble 
det gitt særfradrag for alder og uførhet etter 
skatteloven § 77 og for liten skatteevne etter 
skatteloven § 78. Disse fradragene skal ikke 
gis ved beregningen av trygdeavgiften. I Ot. 
prp. nr. 9 for 1988-89 side 11 heter det at end
ringen av reglene på dette punkt må ses i sam
menheng med forslaget til endring av regelen 
om særfradrag for liten skatteevne og øknin
gen av særfradragsbeløpene etter skatt~loven 
§ 77. 

I motsetning til ved beregningen av helse
delsavgiften skal det ikke innrømmes fribeløp 
i grunnlaget for trygdeavgiften. I Ot.prp. nr. 9 
for 1988- 89 side 11 er det uttalt at bortfallet 
av fribeløp må ses i sammenheng med den 
betydelige økningen i de kommunale klasse
fradragene og reduksjonen i trygdeavgiftsat
sen i forhold til de tidligere medlemsavgiftene 
(pensjonsdelen og helsedelen). 

I Stortingsvedtak av 9. november 1988 er 
det fastsatt følgende satser for trygdeavgiften 
for 1989: lav sats: 1,2 prosent, mellomsats: 7,9 
prosent og høy sats: 12,8 prosent. Sammenlig
net med summen av satsene for pensjonsde
len og helsedelen av medlemsavgiftene, inne
bærer satsene for trygdeavgiften en reduksjon 
på 1,3 prosentenheter. Dette må ses i sammen
heng til utformingen av satsstrukturen for
øvrig. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-2 nr. 1 lyder: 

«Trygdeavgift fastsettes i prosent av inntekt 
av slik art som omfattes av § 6-4 første ledd 
av l)ensjoner, føderåd og av livrenter som e; 
ledd i pensjonsordninger i arbeidsforhold. Det 
skal ikke svares avgift av barnepensjon til 
barn som det ytes barnetrygd for. 

Avgiften fastsettes med: 
a. lav sats for pensjoner, føderåd og livrenter 

samt for arbeids- og næringsinntekt for 
personer under 17 år og over 69 år, 

b. mellomsats for lønn og godtgjørelse av slik 
art som omfattes av§ 6-4 første ledd nr. 1, 
næringsinntekt som det svares produktav- ' 
gift av etter§ 16-1 nr. 2, næringsinntekt av 
Jordbruk med binæringer og skogbruk og 
annen næringsinntekt over 12 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden, 

c. høy sats for næringsinntekt som nevnt i § 
6-4 første ledd nr. 2 og som ikke går inn 
under bokstav a eller b. 

Av sykepenger og dagpenger under arbeid
sløyse svares avgift i samsvar med det som 
er bestemt for den inntekt de erstatter. 

Det skal ikke svares avgift når inntekten er 
under kr. 17 000, og avgiften må ikke utgjøre• 
mer enn 25 pst. av den inntekt som overstiger 
kr. 17 000. Ved beregning av avgift kommer 



NOU 1990: 20 
Forenklet. folketrygdlov 

719 

skatteberegningsregelen i skatteloven § 78 til 
anvendelse. 

Ektefeller som ikke har felles skattoppgjør 
skal få fastsatt avgiften særskilt. Ved fastset
telsen av avgift gjelder skatteloven § 16 femte, 
sjuende, åttende og niende ledd tre siste punk
tum.» 

Grunnlaget for trygdeavgiften er inntekt av 
slik art som er pensjonsgivende, pensjoner, 

' føderåd og av livrenter som er ledd i pensjons
ordninger i arbeidsforhold. Grunnlaget fast
settes i hovedtrekk etter de samme prinsipper 
som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av 
helsedelsavgiften. 

Begrepene pensjonsgivende inntekt og pen
sjoner er sentrale elementer i avgiftssystemet. 

Hva som er pensjonsgivende inntekt går 
fram av folketrygdloven§ 6-4. Det er forskjel
lige regler for pensjonsgivende inntekt i og 
utenfor næring. 

Utenfor næring omfatter begrepet først og 
fremst lønn og annen godtgjørelse for arbeid 
eller oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, for
utsatt at arbeidet eller oppdraget ikke er ut
ført som ledd i selvstendig næringsvirksom
het. For lønnstakere er pensjonsgivende inn
tekt brutto lønnsinntekt. Lønnstakere får med 
andre ord ikke fradrag for gjeldsrenter og 
andre fradrag ved beregning av trygdeavgift. 

Pensjonsgivende inntekt i næring er der
imot i utgangspunktet netto næringsinntekt, 
se § 6-4 første ledd nr. 2. Det er den skatteplik
tige inntekten som er avgjørende. Av dette 
følger at næringsinntekt ikke skal bruttobe
skattes. 

En del kapitalinntekter skal ikke regnes 
med i den pensjonsgivende næringsinntekten. 
Etter § 6-4 første ledd nr. 2 bokstavene a, b 
og c skal inntekt av bankinnskudd, obligasjo
ner, aksjer, inntekt ved bortleie av fast eien
dom og visse avhendelsesgevinster holdes 
utenfor. Bakgrunnen for denne regelen er 
prinsippet om at det bare er inntekt som kan 
føres tilbake til skattyterens aktive arbeids
innsats som skal være pensjonsgivende. Prin
sippet kan imidlertid . ikke opprettholdes fullt 
ut. For eksempel vil avkastning av driftsmid
ler inngå i pensjonsgivende næringsinntekt. I 
næringer der det vesentlige av inntekten har 
karakter av avkastning av realkapital, vil der
for kapitalavkastning i stor grad inngå i den 
pensjonsgivende inntekten. 

Ved beregningen av den pensjonsgivende 
inntekten i næring gis det et standard fradrag 
på 10 prosent. Dertil gis det med visse be
grensninger fradrag for de faktiske gjeldsren
tene. Beregningen foregår i store trekk på 
denne måten: 
- Det gis et fast standard fradrag på 10 pro

sent, uavhengig av skattyterens reellerente
utgifter. 

- Deretter gis det fradrag for både «private»
og «nærings»-gjeldsrenter. Gjeldsrentefra
draget skal imidlertid reduseres med kapi
talinntekter etter folketrygdloven § 6-4 
første ledd nr. 2 bokstavene a og b, se første 
ledd nr. 2 andre ledd. Det er altså netto 
gjeldsrenter som kan fradras. 

- Det beløpet som deretter framkommer kan 
trekkes fra i den utstrekning det overstiger 
20 prosent av netto næringsinntekt. Fradra
get er begrenset til renter som ligger innen
for rammen av 75 prosent av inntekten. 
Vi viser for · øvrig til merknadene til utkas

tets § 3-"1, om beregning av pensjonsgivende 
næringsinntekt. 

Som det går fram av § 16-2 nr. 1 er også 
pensjoner avgiftspliktige. Denne pensjonsinn
tekten defineres i hovedsak på samme måte 
som ved fastlegging av den skattepliktige pen
sjonsinntekten som inngår i nettoinntekten, 
se Ot.prp. nr. 9 for 1988-89 side 11. Pensjons
inntekten defineres tilsvarende som ved hel
sedelen, se Ot.prp. nr. 4 for 1986-87 side 7-8. 
Pensjonsbegrepet er nærmere omtalt i Ot.prp. 
nr. 4 for 1986-87 side 7-8 om helsedelsavgif
ten. Det heter her at en legger til grunn et 
såkalt funksjonelt syn på hva som skal anses 
som pensjoner. Dette belyses nærmere med 
blant annet følgende sitat i innstillingen fra 
Skattelovutvalget for pensjonsordninger av 
29. mars 1950: 

«Uttrykket pensjon har knapt verken i lov
givningen eller i vanlig språkbruk noen helt 
entydig mening. For utvalgets oppgave synes 
det å være grunn til i første rekke å legge 
vekt på hva som kan sies å være pensjonens 
prinsipale funksjon. En ser det slik at en pen
sjon skal være noe å leve av når den vanlige 
inntekten av eget eller av forsørgers arbeid 
faller bort på grunn av alder eller arbeidsufør
het av annen årsak eller på grunn av forsør
gers død. Når det gjelder ytelsens form, har 
det etter gjeldende skattelov tildels vært lagt 
vekt på om den er av regelmessig karakter, 
men arbeidsgiveren har etter van1ig: praksis 
krav på fradrag også for premier til sikring av 
et engangsbeløp for arbeidere og funksjonæ
rer i sin næring.» 

Folketrygdens alders-, uføre- og etterlatte
pensjoner er hovedeksempler på pensjoner 
som omfattes av trygdeavgiftens pensjonsbe
grep. Det samme gjelder attføringspenger ets 
ter folketrygdloven § 5-4 og overgangsstønad 
etter § 10-4 og § 12-3. 

Skatteloven § 42 tredje ledd bokstav c reg
ner opp en lang rekke ytelser fra folketrygden 
som er fritatt for inntektsskatt. Disse ytelsene 
er ikke pensjoner og er også fritatt for trygde
avgift. 

Pensjoner fra statlige og kommunale pen
sjonsordninger er også omfattet av trygdeav
giftens pensjonsbegrep. 

Følgende ytelser fra private pensjonsord-
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ninger er med i grunnlaget for trygdeavgiften: 
- Pensjoner som utbetales direkte fra den tid

ligere arbeidsgiveren til den tidligere an
satte. 

- Ytelser fra kollektive pensjonsordninger 
som er etablert etter regler gitt ved konge
lig resolusjon av 28. juni 1968. 

- Ytelser fra egen pensjonsforsikring etter 
kongelig resolusjon av samme dato. 
Ved avhendelse av næringsvirksomhet av

tales ofte en livsvarig løpende ytelse, benevnt 
pensjon, i tillegg til et engangsbeløp. Også ved 
avhendelse av aksjer kan en del av vederlaget 
være en livsvarig periodisk ytelse. Dette skjer 
gjerne ved avhendelse av mindre aksjeselska
per hvor avhenderen er hoved- eller eneaksjo
nær og daglig leder/disponent. I slike tilfeller 
vil ytelsene kunne delvis være vederlag for 
de verdiene i selskapet som aksjene represen
terer, en kapitalinntekt, - og delvis en reell 
pensjon for det arbeidsforholdet som har be
stått. I Ot.prp. nr. 4 for 1986-87 side 8 heter 
det at slike pensjoner (føderåd i jordbruksfor- -
hold) skattemessig som regel skal behandles 
på linje med pensjoner som har opphav i et 
arbeidsforhold. Hovedregelen er derfor at 
disse skal anses som pensjoner. 

I likhet med beregningsgrunnlaget for hel
sedelsavgiften for 1988 er barnepensjon til 
barn i barnetrygdalder unntatt fra beregnings
grunnlaget til trygdeavgiften. 

Pensjonsgivende inntekt fastsettes fra og 
med det kalenderåret skattyteren fyller 17 år 
til og med det året vedkommende fyller 69 år. 
Personer som er eldre eller yngre pliktet tidli
gere å svare helsedelen, men ikke pensjonsde
len av medlemsavgiftene. 

Beregningsgrunnlaget for trygdeavgiften .er 
inntekt som etter sin art er pensjonsgivende. 
Dette innebærer at personer under 17 år og 
over 69 år skal betale trygdeavgift selv om de 
ikke får beregnet pensjonsgivende inntekt. 
Av slik inntekt skal avgiften imidlertid bereg
nes etter laveste sats. 

Avgiftsgrunnlag og avgift skal normalt fast
legges for hver enkelt person på tilsvarende 
måte som ved den tidligere pensjonsdel av 
medlemsavgiften til folketrygden. For ektefel
ler som ikke har felles skatteoppgjør skal det 
foretas særskilt avgiftsberegning. Med felles 
skatteoppgjør menes at ektefellene lignes un
der ett for begges formue og inntekt og skat
ten ikke fordeles mellom ektefellene. Hvis 
ektefellene sender hver sin selvangivelse kan 
hver av dem kreve at skatten blir fordelt etter 
den formue og inntekt som de har. Krav om 
fordeling må framsettes innen fristen for å 
levere selvangivelse. Se skatteloven § 16 ni
ende og tiende ledd. 

For inntekt fra felles bedrift skal avgiften 

beregnes på den ektefelles hånd som etter 
skatteloven § 16 femte ledd lignes for belø
pet. For barn skal det beregnes egen avgift for 
inntekt som lignes på barnets hånd. Barns 
inntekt som lignes på foreldrenes hånd etter 
bestemmelsene i skatteloven § 16, skal også 
inngå i beregningsgrunnlaget til foreldrene. 

Trygdeavgiften er en bruttoskatt på arbeids
inntekt, pensjoner o.l. Det vil si at det i disse 
inntektstypene ikke kan kreves fradrag som 
ved beregningsgrunnlaget for nettoskattene 
(kommuneskatt, fylkeskommuneskatt, felles
skatt til Skattefordelingsfondet og statsskatt), 
se folketrygdloven § 16-2 nr. 1 første ledd og 
Stortingets årlige avgiftsvedtak. I motsetning 
til ved den tidligere helsedelsavgiften skal det 
verken gis særfradrag eller fribeløp i bereg
ningsgrunnlaget for trygdeavgiften. 

I næringsinntekt kan det derimot som ut
gangspunkt kreves fradrag for utgifter som er 
fradragsberettiget etter den alminnelige skat
telovgivningen. For gjeldsrenter gjelder imid
lertid visse særregler. Se mer om dette foran 
under omtalen til utkastets §§ 3-3 og 3-4 om 
begrepet pensjonsgivende inntekt. 

På samme måte som for den tidligere pen
sjonsavgiften til folketrygden, skal det ikke 
svares trygdeavgift dersom avgiftsgrunnlaget 
ikke overstiger 17 000 kroner. Avgiften skal 
heller ikke overstige 25 prosent av den del av 
avgiftsgrunnlaget som overstiger den nevnte 
minstegrensen på 17 000 kroner. 

For skattytere som tidligere hadde rett til 
særfradrag for liten skatteevne, gjelder en 
særskilt skattebegrensningsregel i skatteloven 
§ 78. Denne regelen gjelder også ved utligning 
av trygdeavgift, se folketrygdloven § 16-2 nr. 
1 fjerde ledd. Disse skattytere skal ikke betale 
skatt av inntekt som ikke overstiger kr 52 500 
for enslige (herunder enslige forsørgere) og 
kr 82 000 for ektepar. 

Det er netto inntekt ved statsskattelignin
gen som er grunnlaget for anvendelsen av den 
særskilte beregningsregelen. Netto inntekt 
ved statsskatteligningen er netto skattepliktig 
inntekt før klassefradrag og særfradrag etter 
skatteloven §§ 75 til 78. Det skal betales skatt 
av hele inntekten · hvis inntekten overstiger 
de skattefrie inntektsgrensene, men med den , 
begrensning at skatten ikke skal overstige 50 
prosent av inntekten ut over inntektsgren
sene. 

Avgiftssatsene 
Satsene for trygdeavgiften er differensiert 

etter inntektsart og den skattepliktiges alder. 
Det er tre satsnivåer: lav sats, mellomsats og 
høy sats. 

Lav sats skal svares av pensjoner, føderåd, 
og livrenter som er ledd i pensjonsordninger 
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i arbeidsforhold. Likeledes skal lav sats svares 
av arbeids- og næringsinntekt for personer 
under 17 år eller over 69 år. 

Mellomsatsen skal svares av lønn og annen 
arbeidsinntekt definert som pensjonsgivende 
i.nntekt etter folketrygdloven § 6-4 første ledd 
nr. 1. Det samme gjelder for inntekt i næring 
der det svares produktavgift og for inntekt i 
jordbruk med binæringer og skogbruk. I disse 

' tilfellene dekkes differansen mellom denne 
satsen og høy sats henholdsvis med produkt
avgift og som ledd i jordbruksoppgjøret. Like
ledes skal mellomsatsen benyttes for annen 
næringsinntekt over 12 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (12 G). 

Høy sats skal svares av annen næringsinn
tekt (inntekt av selvstendig næringsvirksom
het) som nevnt i folketrygdloven § 6-4 første 
ledd nr. 2 og som det ikke skal svares en la
vere sats av etter spesielle regler som nevnt 
ovenfor. 

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget for 
de enkelte år gjennom de årlige avgiftsvedta
kene. I Stortingsvedtak av 9. november 1988 
er det fastsatt følgende satser for trygdeavgif
ten for 1989: lav sats: 1,2 prosent, mellomsats: 
7,9 prosent og høy sats: 12,8 prosent. 

Grunnlaget for beregningen av trygdeavgif
ten er ikke begrenset oppad. Pensjonspoeng 
beregnes derimot bare av inntekt inntil 12 G. 
Og ved beregning av pensjonspoeng medreg
nes inntekter mellom 8 og 12 G bare med en 
tredel. · 

Folketrygdloven har egne regler om fastset
telse av pensjonsgivende inntekt og avgiftsbe
regning for ektefeller og forsørgede barn. For 
ektefeller skjer fastsettelsen særskilt for hver 
av dem. Inntekt fra felles bedrift anses som 
pensjonsgivende inntekt på den ektefelles 
hånd som etter skatteloven § 16 femte ledd 
lignes for beløpet. Næringsinntekt til forsør
gede barn under 20 år som lignes på foreldre
nes hånd etter skatteloven § 16 åttende ledd, 
anses som pensjonsgivende og derved avgifts
pliktig for foreldrene. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har valgt å bruke begrepet med

lemsavgift istedet for trygdeavgift. Vi mener 
uttrykket medlemsavgift er mer presist fordi 
det blant annet gir opplysning om . at denne 
avgiften skal betales av medlemmene, i mot
setning til andre avgifter til trygde.n som f. 
eks. arbeidsgiveravgiften. Etter utvalgets opp
fatning er også uttrykket medlemsavgift mer 
i overensstemmelse med moderne språkbruk. 

I utkastets første ledd har utvalget inndelt 
grunnlaget for medlemsavgiften i tre grupper 
etter hvilken sats som skal benyttes. Vi har 
på denne måten søkt å forenkle lovteksten i 
forhold til folketrygdloven. 

Etter utkastets første ledd nr. 1 bokstav a 
skal det svares lav sats av pensjon unntatt 
barnepensjon til barn som det ytes barnetrygd 
for. 

Etter utkastets første ledd nr. 1 bokstav b 
skal det videre svares lav sats av føderåd og 
livrenter som er ledd i pensjonsordninger i 
arbeidsforhold. 

Etter utkastets første ledd nr. 1 bokstav c 
skal det også svares lav sats av lønn, godtgjø
relse og næringsinntekt for personer under 17 
år eller over 69 år. 

Etter utkastets første ledd nr. 2 bokstavene 
a til d skal det svares mellomsats av lønn og 
godtgjørelser som pensjonsgivende inntekt, 
næringsinntekt som det skal svares produkt
avgift av, inntekt av jordbruk med binæringer 
og skogbruk, samt næringsinntekt som over
stiger 12 ganger grunnbeløpet. 

Etter utkastets første ledd nr. 3 skal det sva
res høy sats av næringsinntekt forøvrig. 

Utkastets inndeling i satser og grunnlag er 
i samsvar med de gjeldende bestemmelser. 

I utkastets andre ledd går det fram at det 
for ytelser til livsopphold som sykepenger, 
dagpenger og ytelser ved fødsel og adopsjon 
skal svares medlemsavgift etter samme satser 
som for den inntekten de erstatter. Disse ytel
sene er omtalt i utkastets kapitler 4, 5 og 6. 

Utkastets tredje ledd begrenser grunnlaget 
for avgiften til beløp som er høyere enn halv
parten av folketrygdens grunnbeløp. Likele
des er avgiftens størrelse begrenset til 25 pro
sent av den inntekten som overstiger halvpar
ten av folketrygdens grunnbeløp. Etter folke
trygdloven§ 16-2 nr. 1 fjerde ledd er begrens
ningene knyttet til beløp som overstiger 
17 000 kroner. Utvalget mener det er mer hen
siktsmessig å knytte begrensningene til 
grunnbeløpet. Dette er vanlig i folketrygds
systemet og innebærer at man ikke trenger å 
foreta lovendringer etterhvert som beløpene 
trenger revisjon. 

I utkastets fjerde ledd er det inntatt en hen
visning til skattebegrensningsregelen i skatte
loven § 78 for skattytere med liten skatteevne. 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven § 
16-2 nr. 1 fjerde ledd. 

Utkastets femte ledd svarer til gjeldende fol
ketrygdlov § 6-4 femte ledd fjerde punktum. 

I utkastets sjette ledd går det fram at det 
skal foretas særskilt avgiftsberegning for ekte
feller som ikke har felles skatteoppgjør. Med 
felles skatteoppgjør menes at ektefellene lig
nes under ett for begges formue og inntekt 
og skatten ikke fordeles mellom ektefellene. 
Hvis ektefellene sender hver sin selvangivelse 
kan hver av dem kreve at skatten blir fordelt 
etter den formue og inntekt som de har. 

I utkastets sjette ledd går det videre fram 
at enkelte av skattelovens bestemmelser i 
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§ 16 om ligning av ektefeller og barn skal 
gjelde ved fastsetting av medlemsavgiften. 
Etter tilsvarende bestemmelser i folketrygdlo
ven skal det beregnes egen avgift av inntekt 
som lignes på barnets hånd. Barns inntekt 
som lignes på foreldrenes hånd etter bestem
melsene i skatteloven § 16 skal inngå i bereg
ningsgrunnlaget til foreldrene. 

Av utkastets sjette ledd går det også fram 
at det ved inntekt fra felles bedrift skal bereg
nes avgift på den av ektefellene som etter 
skatteloven§ 16 femte ledd lignes for beløpet. 

Etter ukastets sjuende ledd skal Stortinget 
hvert år fastsette satsene for medlemsavgif
ten. 

Utkastets§ 22-4 Avgifter for visse grupper 
Kongen kan gi særlige bestemmelser om 

avgifter og tilskott for visse grupper, herunder 
personer som oppholder seg på Svalbard eller 
Jan Mayen, utenlandske sjømenn som er an
satt på norske skip i utenriksfart, og frivillige 
medlemmer i utlandet. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 16-1 

nr. 3 andre ledd. 

Historikk 
Hjemmelen for Kongen til å fastsette sær

skilte bestemmelser om avgifter og tilskott for 
visse grupper ble tatt inn i folketrygdloven 
ved inkorporeringen av syketrygden i 1970. 
Se Ot.prp. nr. 42 for 1969-70 side 90. I merkna
dene til denne bestemmelsen sies det at den 
skulle gjelde for bl. a. sjømenn, personer som 
ble frivillig trygdet etter lovens § 1-4 og for 
personer som var delvis trygdet etter lovens § 
1-2 nr. 2. 

For sjømenn ble det fra og med 1978 innført 
skattepliktig bruttoinntekt, mot tidligere pen
sjonsgivende inntekt, som beregningsgrunn
lag for avgifter til folketrygden. Pensjonsgiv
ende inntekt omfattet bruttoinntekt pluss ver
dien av fritt opphold om bord og tariffmessig 
hyretilleggg for fri kost. Dette tillegget ble 
fastsatt til 10 kroner pr. tjenestedag. For å 
oppveie reduksjonen i avgiftsgrunnlaget ble 
det fra 1978 vedtatt forhøyede satser både for 
medlemsavgiftene og arbeidsgiveravgiften. 

Sjømannsskatteordningen ble lagt om til en 
ordning med forskottstrekk og etterfølgende 
ligning fra og med inntektsåret 1989. Etter 
omleggingen skal prosentsatsene og bereg
ningsgrunnlaget fastsettes tilsvarende de ordi
nære regler, se Ot.prp. nr. 62 for 1987-88 side 
4 og Innst.O. nr. 93 for 1987- 88. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-1 nr. 3 andre ledd lyder: 

«Stortinget kan gi særregler om fastsettelse 
av avgifter og tilskott for visse grupper av 
trygdede. Stortinget kan overlate til Kongen 
å gi slike særregler.» 

Etter den gjeldende lovs § 16-1 nr. 3 siste 
ledd kan det ved stortingsvedtak gis fullmakt 
til Kongen til å gi særregler om fastsetting av 
avgifter og tilskott for visse grupper. Ved stor
tingsvedtak blir det hvert år gitt fullmakt til 
Kongen til å gi særregler om fastsetting av 
avgiftsgrunnlag og avgiftssatser for trygdeav
gift og arbeidsgiveravgift for visse grupper 
trygdede, og om fastsetting av avgifter og til
skott for trygdede som går inn under folke
trygdloven § 1-2 nr. 2, § 1-3 andre ledd og § 
1~4. 

Stortinget fastsetter de ordinære satsene, 
mens de spesielle satsene fastsettes av Kon
gen. Vanligvis fastsettes slike særregler for 
følgende grupper: 
- Arbeidstakere som går inn under lov 17. juni 

1988 nr. 55 om skatt av inntekt for sjømenn 
bosatt i utlandet (tidligere lov 21. mars 1947 
nr. 2 om skattlegging av sjømenn). 

- Arbeidstakere som omfattes lov 15. juli 1925 
om skatt til Svalbard på formue og inntekt. 

- Arbeidstakere som går inn under lov 30. 
november 1956 nr. 1 om skattlegging av 
personer på Jan Mayen. 

- Personer som er trygdet etter folketrygdelo
ven § 1-2 med inntekt som ikke er skatte
pliktig til Norge etter de ordinære skattelo
vene og skattevedtakene, lov om skatt av 
inntekt for sjømenn bosatt i utlandet eller 
lov om skatt til Svalbard, samt trygdet etter 
gjeldede lov § 1-4 og trygdet i medhold av 
trygdeavtale inngått etter § 18-12. 
I tillegg får departementet (Sosialdeparte

mentet), vanligvis fullmakt til å fastsette sær
skilte bestemmelser for blant andre misjonæ
rer. Vi viser til forskrifter av 9. januar 1989 
om avgifter for 1989 til folketrygden for misjo
nærer m.v. 

Norge har inngått avtale om sosial trygd 
med Canada og USA som innebærer at det 
må gis særskilte forskrifter om fastsetting og 
innkreving av avgifter. Vi viser til forskrifter 
av 9. januar 1989 om avgifter for 1989 for ar
beidstakere utsendt til Norge fra USA. , 

Departementet pleier videre å få fullmakt 
til å gi supplerende forskrifter. Dette vil spesi
elt være aktuelt for så vidt gjelder trygdede 
med lønnsinntekt opptjent på fremmed stats 
kontinentalsokkel og utsendte arbeidstakere 
som delvis er omfattet av folketrygden i med
hold av gjensidighetsavtaler. Vi viser til for
skrifter av 9. januar 1989 om beregning og 
innkreving av avgifter til folketrygden av 
lønnsinntekt på britisk kontinentalsokkel for 
personer bosatt i Norge i 1989. 
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Sjømenn uten norsk statsborgerskap som er 
ansatt på norske skip i utenriksfart som er 
registrert i det ordinære norske skipsregisteret 
(NOR), er med visse unntak delvis trygdet 
med rettigheter etter folketrygdloven kapitler 
9 (gravferdshjelp) og 11 (ytelser ved yrkes
skade), se§ 1-2 nr. 2 første ledd. Trygdeforhol
det for disse sjømennene er knyttet til det å 
være «ansatt på norsk skip» i utenriksfart. 

' Trygdeforholdet tar til den dag sjømannen 
starter reisen for å gå om bord og består så 
lenge tjenesteforholdet varer. 

Etter folketrygdloven § 1-2 nr. 2 tredje ledd 
kan Kongen bestemme at arbeidstakere som 
på særlige vilkår gjør tjeneste om bord i ste
det for eller i tillegg til vanlig mannskap skal 
være unntatt fra trygden eller bare ha rett til 
visse former for stønad. Ved kongelig resolu
sjon den 18. desember 1970 er det fastsatt for
skrifter som unntar visse grupper utenlandske 
sjømenn fra trygd etter kapittel 9 og 11. Etter 
forskriftenes § 1 er sjømenn bosatt utenfor 
Norge med utenlandsk statsborgerskap, unn
tatt fra denne trygdedekningen dersom de 
gjør tjeneste om bord istedet for eller i tillegg 
til vanlig mannskap når de er: 

- antatt til tjeneste på norsk cruiseskip av 
utenlandsk arbeidsgiver og lønnet og instru
ert av denne, 

- driver selvstendig næringsvirksomhet på 
norsk cruiseskip, 

- ansatt på særlige vilkår til tjeneste på norsk 
skip spesielt for den tid skipet går i fart på 
det fjerne østen eller i tropiske farvann. 

Disse unntakene fra trygdedekning må ses 
i sammenheng med at ovennevnte grupper 
sjømenn har vært, og til dels fortsatt er, unn
tatt fra skatteplikt til Norge. Skattepliktens 
utstrekning for utenlandske sjømenn var tidli
gere regulert i sjømannsskatteloven. Skatte
plikten for disse sjømenn er nå hjemlet i lov 
17. juni 1988 nr. 55 om skatt av inntekt for 
sjømenn bosatt i utlandet. Personer som er 
bosatt i utlandet og som driver selvstendig 
næringsvirksomhet om bord, er ikke skatte
pliktige til Norge etter lov om skatt av inntekt 
for sjømenn bosatt i utlandet. 

Etter den tidligere sjømannsskatteloven § 1 
nr. 3 fjerde ledd hadde departementet full
makt til å bestemme at utenlandske sjømenn 
ikke skulle betale skatt under fart i særlige 
farvann. Departementet bestemte i 1947 at 
indisk, østasiatisk og annet innfødt mannskap 
som på særlige hyrevilkår gjorde tjeneste på 
skip som seiler i regelmessig fart på det fjerne 
østen eller i tropiske farvann, ikke skulle 
svare skatt etter sjømannsskatteloven, se de
partementets sirkulære nr. 1 til rederiene, da-

tert 22. juli 1947. Skattefritaket er ikke videre
ført etter opphevelsen av sjømannsskattelo
ven. Bakgrunnen for dette var trolig at be
stemmelsen ble ansett som overflødig på 
grunn av de høye skattefrie bunnfradragene 
for utenlandske sjømenn på skip registrert i 
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). 

I sjømannsskatteloven var det tatt inn en 
fullmakt for departementet til å bestemme at 
utenlandske arbeidstakere bosatt utenfor Nor
den ansatt hos arbeidsgiver som drev næ
ringsvirksomhet om bord skulle være fritatt 
for å betale sjømannsskatt til Norge. Bestem
melsen skulle etter forarbeidene fortrinnsvis 
benyttes for utenlandsk cateringpersonale 
m.v. ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver. I for
bindelse med omleggingen av sjømannsskat
teordningen ble det under stortingsbehandlin
gen tatt inn en lignende fullmakt for departe
mentet i lov om skatt av inntekt for sjømenn 
bosatt i utlandet. Fullmaktsbestemmelsen ble 
opphevet etter at det under stortingsbehand
lingen av skatteopplegget for 1989 ble innført 
bestemmelser om skattefritak for blant andre 
sjømenn bosatt i utlandet ansatt i tjeneste hos 
arbeidsgivere som driver næringsvirksomhet 
om bord på norskregistrerte skip. Se lov 1 7. 
juni 1988 nr. 55 om skatt av inntekt for sjø
menn bosatt i utlandet § 5. Ved en inkurie er 
ordet «utenlandsk» foran arbeidsgiver falt bort 
i lovteksten. Dette vil trolig bli rettet opp i 
forbindelse med ikrafttredelsen. Se premis
sene i Innst.O. nr. 13 for 1988-89 side 13 som 
bare omtaler utenlandske arbeidsgivere. 

Ovennevnte unntak fra skatteplikten til 
Norge har sammenheng med at utenlandsk 
cateringpersonale ofte vil være ansatt av uten
landsk arbeidsgiver. På bakgrunn av grensene 
for norsk forvaltningsmyndighet, vil det være 
praktisk vanskelig å innkreve skatt og avgifter 
for denne gruppen arbeidstakere. 

Skattefritaket skal tre i kraft samtidig som 
det innføres skattefrihet til Norge for sjømenn 
bosatt utenfor Norden i tjeneste på skip regis
tert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). 
Se lovendring den 23. desember 1988 i lov 17. 
juni 1988 nr. 55 om skatt av inntekt for sjø
. menn bosatt i utlandet. I innstillingen er det 
uttalt at ikrafttredelsen skal skje fra det tids
punktet de trygde- og forsikringsmessige for
utsetninger er brakt i orden. Det er forutsatt 
at disse sjømenns nåværende trygdedekning 
skal erstattes med en forsikringsordning som 
skal gi dekning på linje med den folketrygden 
sikrer disse gruppene i dag. 

For den begrensede trygdedekningen for 
sjømenn etter kapittel 9 og 11 i folketrygdlo
ven, skal arbeidsgiveren betale en månedlig 
avgift som for 1989 er fastsatt til 144 kroner 
pr. person. Avgiften blir årlig forhøyet med 
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utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp. 
Denne særskilte arbeidsgiveravgiften er opp
rettholdt etter omleggingen av sjømannsskat
teordningen. Det skal imidlertid utarbeides en 
forsikringsordning for sjømenn i tjeneste på 
skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister 
(NIS). Denne ordningen er ment å skulle gi 
tilsvarende trygdedekning som etter folke
trygdloven kapitlene 9 og 11. 

Ved lov 26. mai 1989 nr. 24 er utenlandske 
statsborgere på skip i NIS, samt utenlandske 
statsborgere i tjeneste hos utenlandsk arbeids
giver som driver næringsvirksomhet ombord 
på skip i NIS eller NOR (det norske ordinære 
skipsregisteret), unntatt fra trygdedekning et
ter kapitlene 9 og 11. Endringen skal tre i kraft 
fra den tid Kongen bestemmer. 

Sjømenn bosatt i et av de andre nordiske 
land eller i Portugal har etter en avtale inn
gått med Norge full trygdedekning i likhet 
med sjømenn bosatt i Norge. 

Utvalgets forslag 
Oppregningen i utkastet tar ikke sikte på å 

være uttømmende. Persongruppene kan vari
ere fra år til år. Siden avgiftssatser og bereg
ningsgrunnlag for sjømenn skal fastsettes til
svarende de ordinære regler etter omleggin
gen av sjømannsskatteordningen fra og med 
1988, har utvalget begrenset fullmakten til å 
gjelde sjømenn bosatt i utlandet. 

Fullmakten til å gi forskrifter her er fortsatt 
lagt til Kongen. Vi har altså fraveket utvalgets 
alminnelige prinsipp om at fullmakter legges 
til departementet. Det er fordi bestemmelsen 
berører .flere departementer. Forskrifter om 
den særskilte arbeidsgiveravgiften på 144 kro
ner (for 1989) for sjømenn bosatt i utlandet 
fremmes av Sosialdepartementet. Finansde
partementet er imidlertid overordnet fagde
partement når det gjelder fastsetting og inn
krevingen av avgiften. 

Når det gjelder arbeidstakere som omfattes 
av Svalhardskatteloven, er det Sosialdeparte
mentet som fremmer forskrifter om fastset
ting av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser. Fi
nansdepartementet er fagdepartement når det 
gjelder Svalhardskatteloven. Justisdeparte
mentet fremmer hvert år forslag til vedtak om 
formues- og inntektsskatt vedrørende Sval
bard. 

Utkastets § 22-5 Produktavgift ved fiske m.m. 
Lottakere og andre selvstendig næringsdriv

ende som har fiske, småhvalfangst eller sel
fangst som næring, plikter å betale en pro
duktavgift til folketrygden. 

Produktavgiften skal helt eller delvis er
statte avgifter som nevnt i § 22-2 (arbeidsgi
veravgift), § 22-3 (medlemsavgift) og § 22-6 

(premiefor forsikring for sykepenger og frivil
lig yrkesskadetrygd). 

Produktavgiften fastsettes på grunnlag av 
prisen ved førstehåndsomsetning av fisk, små
hval og sel. 

Stortinget fastsetter avgiftssatsene. 
Departementet kan gi nærmere forskrifter 

om beregning av produktavgiften. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 16-1 

nr. 2 og delvis nr. 3. 

Historikk 
I St.meld. nr. 75 for 1963-64 om folkepensjo

nen ble det foreslått at jordbrukere og fiskere 
skulle betale avgift av pensjonsgivende inn
tekt etter samme sats som for lønnsmottakere. 
Differansen mellom avgiftssatsen av selvsten
dig næringsinntekt og avgiftssatsen for lønns
takere, ble foreslått dekket ved avgifter på 
produksjonen. 

Det ble senere nedsatt særskilte utvalg for 
å utrede spørsmålene knyttet til finansierin
gen av folkepensjonen for fiskere og jord- og 
skogbrukere. 

Innstillingene fra utvalgene ble drøftet med 
organisasjonene innen henholdsvis fiskerinæ
ringen og jord- og skogbruksnæringen. Land
brukets organisasjoner gikk inn for at spørmå
let om produktavgift i jordbruket og skogbru
ket skulle tas opp på et senere stadium når 
man hadde vunnet mer erfaring. Fiskerinæ
ringen ønsket en ordning med produktavgift 
ved innføringen av folketrygdordningen. Tek
niske problemer med en slik ordning gjorde 
at produktavgiften ikke ble innført før inn
tektsåret 1968. 

Produktavgifter i fiskerinæringen til delvis 
dekning av avgift til folketrygden ble foreslått 
innført i St.prp. nr. 68 for 1967-68. 

Opprinnelig dekket produktavgiften kun 
forskjellen mellom høy og lav sats av inntekt 
fra fiske som ble behandlet som selvstendig 
næringsinntekt (lott eller part), samt båt- eller 
redskapslott. Annen lott eller lønn til arbeids
takere på land - som ikke deltar i selve fisket 
for eksempel egnere, sløyere, disponenter , 
m.v., skulle ikke regnes som inntekt av fiske. 

Utvalget som utredet spørsmålet om finan
sieringen av folketrygd for fiskere foreslo at 
også arbeidsgiveravgiften i fiskerinæringen 
delvis skulle erstattes med produktavgifter. 
Stortinget sluttet seg til departementets for
slag om at produktavgiften ikke skulle dekke 
noen del av arbeidsgiveravgiften. I St.prp. nr. 
68 for 1967-68 side 4 er det uttalt at det i nokså 
liten utstrekning foretas lønnsutbetalinger til 
fiskere. Videre uttales: 
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«Den største delen av hyreutbetalingene 
skjer til fiskebåtmannskaper som ved siden 
av hyre har krav på lott eller part. Spørsmålet 
om arbeidsgiveravgift av disse hyrer faller 
imidlertid bort når hyre i disse tilfeller likestil-
les med lott eller part.» . 

Departementet viser også til at de tilfellene 
en deltaker i fiske bare har krav på hyre ut
gjør et meget lite antall, og at den hyre som 

, samlet utbetales utgjør et relativt beskjedent 
beløp. 

Produktavgiften ble satt til 1 prosent av 
førstehåndsomsetningen av råfisk og produk
ter derav. 

Finansieringsordningen skulle i prinsippet 
legges opp slik at fiskerinæringen gjennom 
produktavgifter skulle betale like mye til fol
ketrygden som etter et system med personlige 
avgifter. Se Innst. S. nr. 138 for 1967-68 side 
288. 

Omfanget og satsene for produktavgiften er 
senere endret flere ganger. 

Gjeldende rett 
Lovens§ 16-1 nr. 2 og nr. 3 første punktum 

lyder: 

«2. For enkelte næringer kan Stortinget be
stemme at en produktavgift helt eller delvis 
skal erstatte de avgifter som er nevnt i nr. 1 
bokstav a, b og f. Nærmere regler om bereg
ning og innkreving av slik avgift og nødven
dige kontrollbestemmelser fastsettes av Kon
gen. 

3. Stortinget fastsetter størrelsen av avgifter 
og tilskott som nevnt under nr. 1 første ledd 
bokstav a-b og produktavgift som nevnt under 
nr. 2.» 

Omfanget av ordningen med produktavgift 
og avgiftssatsene fastsettes ved de årlige 
skatte- og avgiftsvedtakene i Stortinget. 

For 1989 er produktavgiften satt til 3,7 pro
sent av all førstehåndsomsetning av fisk m.m .. 
Beregningsgrunnlaget er båtens salg av fisk 
m.m. i kroner og øre. Produktavgiften er uav
hengig av den enkelte reders og lottakers 
driftsutgifter og fortjenestegrunnlag. Salgsla
gene trekker inn avgiften ved fiskeoppgjøret 
(over fiskeseddelen/ sluttseddelen). Store og 
verdifulle fangster gir på denne måten høy 
produktavgift mens mindre mengder fisk gir 
mindre avgift fra næringen. 

Produktavgiften skal i dag dekke: 
- differansen mellom høy og mellomsats for 

trygdeavgift av inntekt av fiske, småhval
og selfangst, 

- trygdeavgift av inntekt av fiske, småhval
og selfangst, 
premie til frivillig tilleggstrygd for sykepen
ger til mannskapsføre fiskere, småhval- og 
selfangere, 

- arbeidsløshets- og yrkesskadetrygd for 
nevnte småhval- og selfangere, 

- arbeidsgiveravgift på hyre til mannskap på 
fiske-, småhval og selfangstfartøy. 

Av lott eller lønn til arbeidstaker på land 
svares medlemsavgift og arbeidsgiveravgift på 
vanlig måte. 

Avgiften oppkreves av godkjente salgslag 
og tilføres folketrygden. 

Avgiftsatsen fastsettes av Stortinget under 
budsjettbehandlingen på grunnlag av progno
ser for samlet pensjonsgivende inntekt for 
gruppen fiskere. 

Utvalgets forslag 
Dagens ordlyd er mer generelt utformet enn 

utkastet, idet Stortinget kan bestemme at det 
skal svares produktavgift for enkelte nærin
ger. Det har aldri vært gitt bestemmelser om 
produktavgift for annet enn fiskerinæringen. 
Utkastet begrenser seg derfor til bestemmel
ser om dette. 

Utkastet tar ikke sikte på noen materiell
rettslige endringer av dagens regler om pro
duktavgift. 

Utkastets § 22-6 Premie for forsikring for 
sykepenger og frivillig yr
kesskadetrygd 

Departementet gir forskrifter om premie og 
premiegrunnlag for 
a) arbeidsgiverens forsikring mot ansvar for 

sykepenger i arbeidsgiverperioden etter 
§ 4-18 

b) forsikring for tilleggssykepenger for selv
stendig næringsdrivende etter § 4-31 

c) forsikring for tilleggssykepenger for opp
dragstakere etter § 4-34 

d) frivillig yrkesskadetrygd for elever ved 
skoler og kurs etter§ 17-7 bokstav d 

e) frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig 
næringsdrivende og oppdragstakere etter 
§ 17-9. 

Merknader 
Utkastet svarer til forskjellige forskriftsbe

stemmelser om premie og premiegrunnlag for 
forsikring for sykepenger og yrkesskadetrygd. 
Utvalget har i utkastets kapittel 17 foreslått 
en hjemmel til å fastsette forskrifter om frivil
lig yrkesskadetrygd for oppdragstakere. Dette 
forslaget innebærer en materiell endring. Ut
kastets § 22-6 inneholder derfor også hjemmel 
til å gi forskrifter om yrkesskadetrygd for opp
dragstakere. 

Gjeldende rett 
Forskrifter om ansvar for sykepenger i ar

beidsgiverperioden er i dag gitt med hjemmel 
i folketrygdloven § 3-8 nr. 1 og 2. Det er her 
gitt to sett med forskrifter. Forskrifter om for-
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sikring av ansvar for sykepenger i arbeidsgi
verperioden for arbeidsgivere som har få ar
beidstakere i sin tjeneste er fastsatt av Sosial
departementet den 9. juni 1978. Det samme 
gjelder forskrifter om forsikring av ansvar for 
sykepenger i arbeidsgiverperioden for ar
beidstakere i kortvarige arbeidsforhold. 

Bestemmelser om premie og premiegrunn
lag for frivillig tilleggstrygd for sykepenger 
for selvstendig næringsdrivende er å finne i 
§§ 5 til 7 i forskrifter fastsatt av Sosialdeparte
mentet den 11. januar 1978. 

Bestemmelser om premie og premiegrunn
lag for frivillig yrkesskadetrygd for elever ved 
skoler og for selvstendig næringsdrivende er 
å finne i premietariff fastsatt av Kongen med 
hjemmel i folketrygdlovens § 11-5. Ved kon
gelig resolusjon den 19. mars 1971 er det fast
satt en premietariff som gjelder for begge 
grupper. 

Oppdragstakere har i dag ikke anledning til 
å tegne frivillig yrkesskadetrygd. Vi viser til 
merknader til utkastets § 17-9. 

Ordningene med frivillig forsikring for sy
kepenger er omtalt i merknadene til utkastets 
§ 4-18 om forsikring mot ansvar for sykepen
ger i arbeidsgiverperioden, utkastets§ 4-31 om 
forsikring for tilleggssykepenger for selvsten
dig næringsdrivende og i utkastets § 4-34 om 
forsikring for tilleggssykepenger for opp
dragstakere. 

Ordningene med frivillig yrkesskadetrygd 
er omtalt i merknadene til utkastets § 1 7-7 om 
elever og studenter o.a. og § 17-9 om selvsten
dig næringsdrivende og oppdragstakere. 

Forsikring av ansvar for sykepenger i ar
beidsgiverperioden for arbeidsgivere som har 
få arbeidstakere i sin tjeneste. 

Som nevnt har Sosialdepartementet fastsatt 
forskrifter om denne forsikringsordningen. 
Forskriftens §§ 4 og 5 har bestemmelser om 
premiegrunnlag og premiebetaling. 

Etter forskriftens § 4 plikter arbeidsgiveren 
å betale en særskilt premie for forsikringen. 
Premien beregnes i prosent av de samlede 
lønnsutgiftene i det kalenderåret som utløper 
midt i forsikringsåret. Lønnsutgiftene i denne 
perioden utgjør premiegrunnlaget for denne 
forsikringen. 

Premien fastsettes i prosent av dette pre
miegrunnlaget. Prosentsatsen fastsettes slik 
at de beregnede inntektene for forsikringsåret 
dekker de beregnede utgiftene. Det er Sosial
departementet som fastsetter premien. 

Forsikring av ansvar for sykepenger i ar
beidsgiverperioden for arbeidstakere i kortva
rige arbeidsforhold. 

Forskriften om forsikring av ansvar for sy
kepenger i arbeidsgiverperioden for arbeidsta-

kere i kortvarige arbeidsforhold har bestem
melser om premie og premiegrunnlag i § 4. 
Etter denne paragrafen plikter arbeidsgiveren 
å betale særskilt premie for denne forsikrin
gen. Premien beregnes i prosent av arbeidsta
kerens inntektsgrunnlag for sykepenger i ar
beidsgiverperioden. Premien fastsettes av So
sialdepartementet. 

FriviUig yrkesskadetrygd for elever ved skoler 
og kurs. 

Ifølge premietariffen skal premien for sko
ler og kurs utgjøre 5 kroner pr. elev pr. år. 
Det vises til § 1 bokstav b i tariffen. 

FriviUig yrkesskadetrygd for selvstendig næ
ringsdrivende. 

For selvstendig næringsdrivende skal prea 
mien utgjøre 0,4 prosent av den antatte årlige 
ervervsinntekt utenfor tjenesteforhold. Inn
tekten skal avrundes til nærmeste hele tusen 
kroner. Grunnlaget for beregning av premien 
fastsettes etter samme regler som nyttes ved 
fastsetting av antatt årlig ervervsinntekt etter 
folketrygdloven § 3-4 første ledd bokstav b. 
Det vises i denn~ forbindelse til merknadene 
til utkastets § 4-30 om sykepengegrunnlaget 
for selvstendig næringsdrivende. 

Ifølge tariffen skal det ikke svares premie 
av den del av grunnlaget som overstiger mak
simal avgiftspliktig inntekt etter folketrygdlo
ven § 16-2 nr. 2 første ledd første punktum. 
Denne bestemmelsen er endret siden 1971. 
Den gang hadde bestemmelsen imidlertid en 
henvisning til kapittel 6. Henvisningen inne
bar at det ble satt' tak på den pensjonsgivende 
inntekten på 12 ganger grunnbeløpet. Inntekt 
mellom 8 og 12 ganger grunnbeløpet ble bare 
medregnet med en tredel. Vi viser til merkna
dene til utkastets § 3-3 om pensjonsgivende 
inntekt. 

I dag skal det imidlertid betales medlemsav
gift til folketrygden av hele inntekten. 

Oppdragstakere har etter lovens ordlyd i 
dag ikke adgang til å tegne frivillig yrkesska
detrygd. Men Rikstrygdeverket har i de se
nere årene lagt opp til en mer liberal praksis 
når det gjelder avgrensningen mellom opp
dragstakere og selvstendig næringsdrivende i , 
forhold til bestemmelsene om frivillig yrkes
skadetrygd. I Rikstrygdeverkets rundskriv 
Kom. nr. 1 11-00 side 42 gir Rikstrygdeverket 
anvisning på en liberal praksis når det gjelder 
avgrensningen av personkretsen som har an
ledning til å tegne frivillig yrkesskadetrygd. 

Utvalgets forslag 
Utvalget foreslår at departementet gis full

makt til å fastsette forskrifter om premie og 
premiegrunnlag for frivillig forsikring for sy
kepengedekning og yrkesskadedekning. En-
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kelte av disse bestemmelsene er i dag gitt av 
Sosialdepartementet, mens noen er gitt ved 
kongelig resolusjon. Utvalget mener det er 
mest hensiktsmessig at departementet gir alle 
bestemmelsene. 

Utvalget har i utkastets kapittel 17 om vil
kår for yrkesskadetrygd foreslått at oppdrags
takere skal få adgang til å tegne forsikring for 
yrkesskadetrygd på lik linje med selvstendig 

'næringsdrivende. Vi viser til utkastets§ 17-9. 

Utkastets § 22-7 Tilskott fra kommunene og 
fylkeskommunene 

Kommunene og fylkeskommunene skal be
tale tilskott til folketrygden. 

Stortinget fastsetter størrelsen på tilskot
tene. 

Tilskottet fra en kommune skal fastsettes i 
prosent av samlet pensjonsgivende inntekt i 
kommunen. Tilskottet fra en fylkeskommune 
skal fastsettes i prosent av samlet pensjonsgiv
ende inntekt i fylkeskommunen. 

Merknader 
Utkastets § 22-7 svarer til folketrygdloven § 

16-4 første ledd. 

Historikk 
De første årene etter at folketrygdloven ble 

vedtatt var ordningen med kommunetilskott 
til folketrygden et ledd i finansieringen av 
trygdens ytelser m.v. Avgiften ble fastsatt til 
en viss prosent av total pensjonsgivende inn
tekt i vedkommende kommune. I 1976 var 
satsen 2,25 prosent. Ordningen ble opphevet 
med virkning fra 1. januar 1977, se lov 4. juni 
1976 nr. 65. 

Opphevelsen av ordningen med kommune
tilskott hadde sammenheng med omleggin
gen av trygdens refusjon av utgifter som fyl
keskommunene hadde til bygging og drift av 
helseinstitusjoner. Folketrygdens refusjons
satser til finansieringen av helseinstitusjoner 
ble redusert fra 75 til 50 prosent. Bortfallet av 
kommunetilskottet må ses i sammenheng 
med at kommunene ble pålagt å redusere fol
ketrygdens utgifter ved at midler fra fylkes
skatten skulle bidra til å dekke en større del 
av utgiftene til de fylkeskommunale helsein
stitusjoner. Det vises til Ot. prp. nr. 32 for 
1975-76 og Innst. 0. nr. 59 for 1975-76. 

Ved endringslov den 9. januar 1987 nr. 12 
ble ordningen med kommunetilskott gjeninn
ført med virkning fra og med inntektsåret 
1987. Ifølge forarbeidene (Ot.prp. nr. 4 for 
1986-87 side 42), var formålet med gjeninnfø
ringen av kommunetilskottet å skape rom for 
større statlige overføringer og en bedre utjam
ning mellom kommunene. For 1987 ble til
skottssatsen fastsatt til 0,35 prosent av samlet 

pensjonsgivende inntekt i vedkommende 
kommune. 

I St.meld. nr. 2 for 1986-87 om revidert na
sjonalbudsjett for 1987 side 58, er det uttalt 
at den gjenomgående sterke veksten i skatte
inntektene i 1985 og 1986 har ført til en skjev 
utvikling innad i kommunesektoren. Kommu
ner og fylkeskommuner med et svakt skatte
grunnlag har tjent minst på den sterke veks
ten. Et ønske om omfordeling av inntektene 
i 1987 var bakgrunnen for at Stortinget den 
12. juni 1987 innførte en høyere tilskottssats 
for 45 kommuner med skatteinntekt over 
landsgjennomsnittet. Satsen for disse kommu
nene ble hevet fra 0,35 til 0, 73 prosent. For 
kommunene Oslo og Stavanger ble det fast
satt særskilte satser på 0,45 prosent og 0,53 
prosent. For øvrige kommuner ble satsen he
vet fra 0,35 til 0,38 prosent, se Innst.S. nr. 262 
for 1986-87 om endring i stortingsvedtak av 
16. desember 1986 om fastsetting av avgifter 
m.m. til folketrygden for året 1987 side 2. 

Ved lovendring den 18. desember 1987 nr. 
77 ble ordningen med kommunetilskott etter 
folketrygdloven§ 16-4 utvidet til også å gjelde 
fylkeskommunene fra og med inntektsåret 
1988, se Ot.prp. nr. 7 for 1987-88 side 25 og 
Innst.0. nr. 5 for 1987-88 side 30. Tilskottet fra 
fylkeskommunene skal beregnes av samlet 
pensjonsgivende inntekt i vedkommende fyl
keskommune. 

Ordningen med differensierte satser for 
kommunetilskottet ble opprettholdt for 1988. 
Satsene ble fastsatt til 1,0 prosent, 1,1 prosent 
og 1,2 prosent. Stortingets vedtak av 5. no
vember og 17. desember 1987 om fastsetting 
av avgifter o.a. til folketrygden for 1988 nr. 4 
lyder: 

«4. Tilskot frå kommunane og fylkeskom
munane som nemnd i folketrygdlova § 16-4 
første ledd: 
a. I kommunane Ski, Oppegård, Bærum, As

ker, Lørenskog, Skedsmo, l'jittedal, Dram
men, Nes, GoI, Hemsedal, Al, Hol, Sigdal, 
Nore og Nore og Uvdal, Tønsberg, Pors
grunn, . Fyresdal, Tokke, Vinje, Valle, 
Bykle, Aseral, Sirdal, Stavanger, Sola, Ran
daberg, Forsand, Hjelmeland, Suldal, 
Odda, Eidsfjord, Ulvik, Modalen, Masfjor
den, Vik, Aurland, Lærdal, Ardal, Norddal, 
Tydal, Røyrvik og Namsskogen: 1,1 pst. 

b. I Oslo kommune: 1,2 pst. 
c. I dei andre kommunane: 1,0 pst. 
d. I fylkeskommunar: 0,1 pst.» 

For 1989 er kommunetilskottet for alle kom
muner fastsatt til 1,25 prosent av samlet pen
sjonsgivende inntekt i kommunen, se Stor
tingsvedtak 9. november 1988 om fastsetting 
av avgifter o.a. til folketrygden for 1989. Til
skottet fra fylkeskommunene er fastsatt til 0,3 
prosent av samlet pensjonsgivende inntekt i 
fylket. 
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I St.prp. nr. 123 for 1988-89 om kommune
økonomien i 1989 m.v. side 21, er det blant 
annet uttalt at kommunetilskottet inngår som 
et viktig element i de økonomiske oppleggene 
for kommunene for å tilpasse de samlede inn
tekter til en totalramme. Det heter videre: 

«Tilskuddet er brukt for å motvirke en høy 
skattevekst og for å gi rom for vekst i overfø
ringer. Dette virkemidlet er kritisert bl.a. fordi 
det hevdes å ha uheldige fordelingsvirknin
ger.» 

Det uttales at Regjeringen er klar over at 
folketrygdtilskottet har visse uheldige sider. 
Dette henger sammen med at beregnings
gr:unnlaget for tilskottene er pensjonsgivende 
inntekt. Dette begrepet gir ikke nødvendigvis 
et dekkende uttrykk for kommunenes skatte
grunnlag. En kommune med store inntekter 
fra f. eks. bedrifter og kraftverk, kan ha store 
skatteinntekter uten at pensjonsgivende inn
tekt i kommunen er spesielt høy. Det heter 
videre at det skal arbeides videre med å vur
dere alternative virkemidler for å tilpasse 
kommunesektorens inntekter til en fastlagt 
totalramme. 

Kommunetilskottet ble tidligere admini
strert av Rikstrygdeverket. En svakhet ved 
ordningen den gang var at det var vanskelig 
å få inndrevet tilskottet og det oppstod store 
restanser. Ved gjeninnføringen av kommune
tilskottet i 1987 ble det derfor bestemt at kom
munetilskottet skulle innkreves av skatte
myndighetene som en del av forskottsordnig
nen, se Ot. prp. nr. 4 for 1986-87 side 42. I 
loven ble det også fastsatt at tilskottet skulle 
administreres av Skattedirektoratet og bereg
nes endelig når ligningen er avsluttet. Ved 
den tidligere ordningen skulle endelig avreg
ning ikke foretas før ved avsluttet klagebe
handling av ligningen. Bestemmelsen om en
delig avregning ble endret med virkning fra 
og med inntektsåret 1978 for så vidt gjaldt 
beregning av statstilskottet. Begrunnelsen var 
at avviket mellom det beløp som forelå når 
ligningen var avsluttet, og det beløp som fo
relå etter avsluttet klagebehandling, var baga
tellmessig. Bestemmelsen om at kommunetil
skottet skal beregnes med endelig virkning 
når ligningen i første instans er avsluttet, tar 
sikte på å lette det administrative arbeidet. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-4 første ledd lyder: 

«Tilskott fra kommuner og fylkeskommuner 
fastsettes i prosent av det 1:ieløp som det skal 
svares trygdeavgift av etter bestemmelsene i 
§ 16-2 nr. 1 bokstav b og c. Tilskottet bereg
nes av Skattedirektoratet når ligningen er av
sluttet, jfr. lov av 21. november 1952 nr. 2 om 
betaling og innkreving av skatt § 43 nr. 3.» 

Stortinget fastsetter tilskottsatsen for kom
munene, se folketrygdloven § 16-1 nr. 3. 

Stortingets vedtak 9 . . november 1988 om 
fastsetting av avgifter o.a. til folketrygden for 
1989 nr. 3 lyder: 

. «3.Tilskot frå kommunane og fylkeskommu
nane som nemnd i folketrygdlova§ 16-4 første 
ledd: 
a) I kommunar: 1,25 pst. 
b) I fylkeskommunar: 0,3 pst.» 

I forbindelse med de månedlige fordelings
oppgjør av inngått forskott på skatt og med
lemsavgift til folketrygden skal det i den en
kelte kommune foretas en foreløpig (å konto) 
beregning av kommunenes tilskott til folke
trygden. Ved denne beregningen skal det be
nyttes en på forhånd fastsatt prosentsats fra 
Skattedirektoratet. Dette å kontobeløp skal 
redusere kommunens andel av inngått for
skott på skatt. Disse å konto beløpene skal 
igjen korrigeres mot det kommunetilskottet 
som blir beregnet på grunnlag av pensjonsgiv
ende inntekt når ligningen er avsluttet. 

Utvalgets forslag 
Av utkastetsførste ledd går det fram at kom

munene og fylkeskommunene skal svare til
skott til folketrygden. 

I utkastets andre ledd er det uttrykt at Stor
tinget fastsetter størrelsen av disse tilskottene, 
se folketrygdloven § 16-1 nr. 3. 

Etter utkastets tredje ledd skal tilskottene 
beregnes av samlet pensjonsgivende inntekt i 
henholdsvis vedkommende kommune og fyl
keskommune. 

Utkastets § 22-8 Tilskott fra staten 
Staten betaler tilskott til folketrygden. 
Stortingetfastsetter størrelsen på tilskottet. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 16-1 

nr. 1 første ledd og § 16-4 andre ledd. 

Historikk 
De tidligere lovene om syketrygd, alders

trygd og uføretrygd bygget alle på det prinsip
pet at staten skulle yte tilskott til finansierin
gen. 

Når det gjaldt finansieringen av syketrygd
ordningen, dekket staten 2/11 av den totale 
medlemspremien. Vi viser til St.meld. nr. 58 
for 1948 side 39. Også arbeidsløshetstrygden 
ble finansiert ved hjelp av statstilskott. Stats
tilskottet til arbeidsløshetstrygden omtales 
nærmere på side 45 i nevnte stortingsmelding: 

«Reglene om statens tilskudd til trygden 
bygger få den grunntanke at staten ikke skal 
skyte ti noe når det stedlige fonds inntekter 
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er høyere enn utgiftene. Først når inntektene 
er mindre enn utgiftene, skal staten skyte til, 
og de. beløp som skal stilles opp mot hver
andre er utgiftene det ene år mot inntektene 
(premier + kommunetilskudd) året forut. Det 
stedlige fond kan altså i og for seg ha opp
lagte midler fra tidligere år til dekning av 
merutgiftene. Det er ikke først når det stedlige 
fond er oppbrukt at staten skal skyte til. Hen
sikten med statstilskuddet er nettopp å bidra 
til at det stedlige fond ikke blir spist opp ved 

1 årlige underskudd gjennom en periode. 
Overstiger utgiftene inntektene, skal staten 

delta i dekningene av merutgiftene etter en 
oppsatt skala. Er merutgiftene bare ubetyde
lige i forhold til inntekten, dekker staten bare 
en mindre del. Er f.eks. merutgiftene bare 20 
pst. av inntekten, dekker staten bare 10 pst. 
Statens del øker etter skalaen i forhold til 
merutgiftene, slik at når merutgiftene utgjør 
100 pst. av inntekten, dekker staten halvpar
ten og kommer merutgiftene over 180 pst. 
dekker staten det hele. 

Er det stedlige fond brukt opp og er riksre
servefondet brukt opp, skal staten dekke alle 
utgiftene som ikke dekkes av premieinntek
ten. De trygdede er altså av staten sikret sine 
rettigheter selvom trygdens opplagte midler 
er uttømt.» 

Også alderstrygdordningen og uføretrygd
ordningen bygde på finansiering ved statstil
skott. Statens tilskott til alderstrygden var 3/8 
av pensjonene, beregnet etter minstepensjo
nene. 

I St.meld. nr. 75 for 1963-64 foreslo departe
mentet at den nye folketrygdordningen også 
skulle finansieres ved statstilskott ved siden 
av en alminnelig folketrygdavgift og tilskott 
fra arbeidsgivere og kommunene. 

I meldingen ble det pekt på at den indirekte 
belastningen folkepensjonsordningen ville ha 
på staten og kommunene, ville bli av et så 
stort omfang at det kunne være grunnlag for 
å ta opp til vurdering hvorvidt det skulle være 
direkte statstilskott og kommunetilskott til 
folkepensjoneringen. Departementet kom 
imidlertid til at det burde ytes slike tilskott. 

Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966 lød 
bestemmelsen om statstilskottet slik: 

«Statstilskott fastsettes i prosent av de beløp 
som det skal svares medlemsavgift av etter 
bestemmelsene i § 16-1, nr. 1, bokstav a. 

Statstilskottet beregnes av Rikstrygdever
ket når ligningen er avsluttet. Tilskottet beta
les til Rilcstrygdeverket forskottsvis hver må
ned.» 

Fra det tidspunktet overføringene fra folke
trygdfondet stoppet opp, ble statstilskottet til 
folketrygden fastsatt til et beløp som tilsvarte 
forskjellen mellom de øvrige inntekter og ut
gifter i folketrygdordningen. Fordi man opp
rettholdt den formelle prosedyren for statstil
skottet, måtte en regne «bakover» for å finne 
den prosentsats av pensjonsgivende inntekt 

som akkurat tilsvarte det aktuelle statstilskot
tet for hvert enkelt år. 

Fra 1983 skjedde det imidlertid en formell 
endring idet denne praksis for fastsettelsen av 
statstilskottet ble lovfestet. Folketrygdloven § 
16-4 andre ledd ble endret ved lov 17. desem
ber 1982 nr. 95. Folketrygdloven§ 16-4 andre 
ledd fikk da følgende ordlyd: 

«Statens tilskott til folketrygden fastsettes 
av Stortinget i forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen.» 

Denne endringen hadde imidlertid en viktig 
prinsipiell side. Så lenge statstilskottet for
melt ble fastsatt som en prosentsats av den 
pensjonsgivende inntekten, kunne satsen all
tid fastsettes slik at det også ble penger, til 
overføringer til folketrygdfondet. Etter lov
endringen i 1982 ble slike overføringer helt 
utelukket. I forarbeidene til nevnte lovend
ring, Ot.prp. nr. 12 for 1982-83 side 4, presise
res det at det ikke vil bli overført overskotts
midler fra trygden til folketrygdfondet så 
lenge trygden salderes med tilskott fra staten. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-1 nr. 1 første ledd bokstav d 

lyder: 

«tilskudd fra staten». 

Lovens § 16-4 andre ledd lyder: 

«Statens tilskott til folketrygden fastsettes 
av Stortinget i forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen.» 

Størrelsen av statstilskottet har steget jevnt 
i hele perioden fra folketrygdordningen ble 
satt i kraft i 1967. I 1967 stod statstilskottet for 
7 prosent av inntektene, mens det i 1987 ut
gjorde 12 prosent. 

Statstilskottet er ofte blitt omtalt som «un
derskuddet i folketrygden». Jon Eivind Kol
berg omtaler dette i boken «Farvel til velferds
staten?», side 72 fl. Han viser til at mye av det 
trygdepolitiske ordskiftet dreide seg om stats
tilskottet til folketrygden. 

Mange framstående og innsiktsfulle kom
mentatorer har omtalt statstilskottet som fol
ketrygdens underskott. Kolberg peker på at 
disse uttalelsene bygger på at folketrygden 
skulle være selvfinansierende. Det vil si at 
medlemsavgiftene og arbeidsgiveravgiften 
skulle være folketrygdens inntekter. Kolberg 
mener at folketrygdens forarbeider neppe gir 
dekning for å hevde at folketrygden skulle 
være selvfinansierende. Det mest iøynefal
lende i denne sammenhengen er, ifølge Kol
berg, fraværet av prinsipielle drøftelser om 
finansieringen av folketrygdordningen. 
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I St.meld. nr. 75 for 1963-64 side 75 pekte 
regjeringen på at folketrygdens pensjonsord
ning ville føre til skattetap for stat og kommu
ner. Grunnen var at arbeidsgiveravgiften etter 
forslaget ville komme til fradrag ved skattelik
ningen: «Den indirekte belastning av folke
pensjonen (på stat. og kommuner) vil være av 
så stort omfang at det kan være grunnlag for 
å ta opp til vurdering hvorvidt det skal være 
stats- og kommunetilskott til folkepensjone
ringen.» Departementet kom likevel til at til
skottene burde etableres, og opprettholdes i 
alle fall i en overgangsperiode. Det ble fore
slått at både statstilskott og kommunetilskott 
(hver for seg) skulle utgjøre 0, 75 prosent av 
den pensjonsgivende inntekten. Stortinget 
sluttet seg til dette, og fattet et vedtak om en 
finansieringsnøkkel og et finansieringsnivå 
som lå fast i en fireårsperiode - fra 1967-1970. 

Kolberg viser til at regjeringen i St.meld. 
nr. 86 for 1981-82 understreket behovet for en 
inngående analyse og vurdering av folketryg
dens økonomi. Dette var for å sikre grunnla
get for en høy standard i trygdens ytelser uten 
at det reelle underskottet og dermed behovet 
for økt statstilskott skulle få en størrelse som 
ville gjøre det vanskelig å sikre andre høyt 
prioriterte mål. . 

Spørsmålet om finansieringen av folketryg
den ble tatt opp i forbindelse med St.meld. 
nr. 14 for 1971-72. Kolberg peker på at Stortin
get da faktisk tok til orde for å øke statstilskot
tet. I Innst.S. nr. 217 for 1971-72 pekte Sosial
komiteen på at folketrygden ikke bare omfat
tet ytelser som burde finansieres etter forsik
ringssystemet. Kommiteen viste til at bare en 
del av pensjonene blir gradert etter inntekt. 
Mange minstepensjonister har aldri hatt inn, 
tekt. Dessuten er folketrygden mer enn pen
sjoner. Den omfatter i stor grad også finansie
ringen av helsetjenestene. Sosialkomiteen 
kom således til 

«at det kan synes naturlig å søke den fremti
dige økning av sykedelen de~ket etter ~vne
prinsippet, dvs. etter en avgift som uthknE;S 
som skatt eller som endel av skattene. Det vil 
derfor være nødvendig å vurdere om f.eks. 
statens tilskudd til trygdene bør øke». 

Kolberg legger vekt på at den terminologien 
som anvendes for å beskrive folketrygdens 
økonomiske situasjon, er viktig. 

«Ordbruken er betydningsfull som politisk 
konstituerende element: Begr~pene v1 velger 
å beskrive situasjonen med, mneholder ret
ningslinjer for den politiske dagsorden. J?er
som en feilaktig historieskriving skulle gJøre 
det alminnelig akseptert at folketrygdens be
kymringsfulle økonomiske situasjon skal ka~
les for et underskudd, vil det legge det poli
tiske grunnlag for ytterligere/nye anslag mot 

velferdsstaten. Det vil o~så fjerne OJ:?pmerk
somheten fra en høyst pakrevet forstaelse av 
hvorfor folketryg"den har havnet i et uføre den 
nå befinner seg 1.» 

Det offentlige tilskottet til folketrygden 
holdt seg konstant fra 1973 og fram til 1976. 
Det utgjorde hvert år mellom 15,5 prosent og 
16,5 prosent av folketrygdens samlede inntek
ter. Statstilskottet representerte omtrent halv
parten av dette. Det samlede offentl~ge_ bidr~g 
til folketrygdens finansiering sank 1m1dlert1d 
markert i 1977. Kolbergforklarer at dette først 
og fremst har sammenheng med at kommune
tilskottet da falt bort. Folketrygdens refusjon 
til drift av helseinstitusjoner som eies og dri
ves av kommuner/fylkeskommuner, ble sam
tidig redusert fra 75 til 50 prosent av god
kjente driftsutgifter, for å motvirke tendenser 
til å satse på store institusjoner. Dette året 
skrumpet dermed den offentlige medvirkning 
til folketrygdens økonomi inn med nesten 5 
prosent. Fra dette tidspunkt har statstilskottet 
økt. Kolberg framhever betydningen av å slå 
fast at den samlede offentlige medvirkning 
først ved inngangen til 1980-årene kom opp 
på samme nivå som i perioden 1973-76. Stats
tilskottet til folketrygden har økt sterkt fra 
1976 til i dag. Men betrakter man stigningen 
i det samlede offentlige tilskottet blir utviklin-
gen mindre dramatisk. . . . 

Med hensyn til Norges plassermg 1 et mter
nasjonalt bilde, mener Kolberg det kan være 
på sin plass å trekke fram at det statlige bidra
get til finansieringen av det norske trygdesys
temet er forholdsvis beskjedent. Det er store 
variasjoner i finansieringsmåte. Mange land 
finansierer en større andel av sine trygdeutgif
ter via statsbudsjettet, enn det som er tilfellet 
for Norges vedkommende. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til gjeldende rett. 
Etter utkastets første ledd skal staten betale 

tilskott til folketrygden. 
Etter utkastets andre ledd skal Stortinget 

fastsette størrelsen på tilskottet. 

utkastets § 22-9 Folketrygdfondet 
Dersom folketrygdens inntekter i et' 

kalenderår blir større enn utgiftene, overføres 
differansen til folketrygdfondet. 

Fondet kan nyttes til å dekke folketrygdens 
utgifter. · 

Stortinget gir forskrifter om folketrygdfon
det. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 16-6 

andre ledd samt § 16-7 første ledd. 
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Historikk 
Tidligere trygdeordninger bygget også på 

finansiering ved hj,elp av fondsopplegg. I sin 
bok «Linjer i norsk sosialpolitikk» beskriver 
Per Arnt Pettersen de politiske diskusjoner 
om finansieringen av den første alderstrygd
ordningen i Norge. Diskusjonen dreide seg om 
to forskjellige finansieringsmåter som hadde 
klart forskjellige ideologiske utgangspunkter. 

' Det var innskuddsordningen og skatteordnin
gen. Innskuddsordningen bygget på at hver 
enkelt nordmann gjennom et visst årlig bidrag 
fra sin inntekt i sin arbeidsføre alder skulle 
bygge opp et alderstrygdfond som igjen skulle 
finansiere alderstrygden. De viktigste prinsip
pene som lå bak denne ordningen var prinsip
pet om universalisme, det at den omfattet alle, 
og prinsippet om selvforsørgelse. «Det var den 
enkeltes egeninnsats i yrkesaktiv alder som 
gav grunnlaget for trygden, den enkelte bor
ger omfordelte en del av sin inntekt fra den 
yrkesaktive til den yrkespassive perioden av 
sitt liv. Denne ordningen gav små muligheter 
for økonomisk utjevning mellom ulike sosiale 
klasser.» 

Skattefinansieringsordningen bygget på at 
myndighetene hvert år inndro gjennom skat
ten de midler som var nødvendige for å finan
siere de årlige utgiftene til alderstrygdordnin
gen. Gjennom skatteprogresjonen skulle en 
oppnå at de som hadde best råd skulle bidra 
relativt mer til finansieringen av alderstryg
den enn de som kom fra de lavere sosiale la
gene. Skattefiansieringsordningen var ved 
hjelp av skatteprogresjonen og behovsprøvin
gen basert på en økonomisk omfordeling mel
lom de sosiale klassene. 

Diskusjonene om finansieringsmåten av al
derstrygdordningen bølget fram og tilbake. 
Den alderstrygdordningen som ble vedtatt i 
1936 ble finansiert ved alderstrygdfondet, 
medlemsavgifter og offentlige tilskott. 

Også andre sosialtrygder ble finansiert ved 
fondsopplegginger. St.meld. nr. 58 for 1948 
omtaler fondsopplegging i sosialtrygden på 
sidene 13 og 14: 

«Fondene i våre nåværende sosialtrygdord
ninger tjener ganske ulike formål. Syketryg
dens fonds har rene utjevningsoppgaver, tryg
dekassenes fonds for utjevning mellom de 
enkelte år, og Rikstrygdeverkets fonds mel
lom de enkelte trygdekasser, etter hvorvidt 
deres økonomiske stilling er slik at de trenger 
tilskott og lån. Ulykkestrygdens fonds repre
senterer 1 alt vesentlig premiebeløp til dek
ning av kapitalverdien av de pensjoner som 
løper. 

I de eldste planene for innføring av alders
trygd spilte fondsoppleggingen en meget ve
sentlig rolle. Gjennom avsetning av premiere
server skulle de trygdede samle kapital til
strekkelig til forsikringsteknisk å dekke deres 
eg-en pensjon etter at de hadde nådd den fast-

satte aldersgrense, hvilket etter beregningene 
i samband med Folkeforsikringskomiteens 
innstilling av 1912 ville føre til at 2/3 av utgif
tene etter at den såkalte likevektstilstand var 
inntrådt, ble dekket av renteavkastningen av 
opplag-te fonds. Invalidefondet ble dannet i 
1897 for å gjøre det mulig å få med de alders
klassene som ikke betalte premie til trygden 
gjennom en stor del av sitt liv, og derfor ikke 
hadde kunnet legge opp en tilstrekkelig stor 
premiereserve. I sin innstilling til lov om al
derstrygd gav Sosiallovkomiteen i 1936 ut
trykk for atskillig tvil om selve grunnlaget for 
fondsoppleggingen i sosialtrygden. Den pekte 
på risikoen for svingninger i pengeverdien og 
vanskeligheten ved å investere store fonds. 
Sosiallovkomiteen foreslo opplag-i et fond som 
ville kulminere på 300-500 mil[ kroner, idet 
den viste til økningen i antallet av gamle og 
behovet for reale investeringer i boliger osv. 
for å lette forsørg-elsesbyrden for kommende 
generasjoner. Imidlertid ble fondsoppleggin
gen i alt vesentlig sløyfet under Stortingets 
behandling, slik at aldersfondet i 1939 var av 
ubetydelig størrelse. Men inntektene av al
derstrygdavgiften økte sterkt under og etter 
krigen, slik at fondet pr. 30.juni 1948 utgjorde 
119 millioner kroner.» 

I innstillingen fra Pensjonsutredningskomi
teen av 1962 ble det drøftet om finansieringen 
av en obligatorisk tilleggspensjonsordning 
skulle bygge på utligningssystemet (skattefi
nansiering), på kapitaldekningssystemet (inn
skuddssystemet), eller på et blandingssystem. 
Komiteen pekte på at dersom tilleggspen
sjonsordningen skulle bygge på kapitaldek
ningssystemet, måtte det fastsettes en for
holdsvis meget høy premie til å begynne med 
for å dekke merutgiftene ved overkompensa
sjonsordningen. I normaltilstanden kunne 
premien settes forholdsvis lavt, fordi største
delen av pensjonsutgiftene ville bli dekket av 
renteinntektene av de fond som var samlet 
opp. Komiteen konkluderte med at man burde 
ta sikte på en vesentlig fondsoppsamling i til
leggspensjoneringen, men uten å binde seg til 
et rent kapitaldekningssystem. 

I St.meld. nr. 75 for 1963-64 om folkepensjo
neringen, side 49 f. ble fondsforvaltningen 
omtalt: 

«Fondsoppsamlingen skal på den ene side 
skape jevn avgiftsbelastning og på den annen 
side danne grunnlaget for økt økonomisk 
vekst. 

For at fondsoppsamlingen best mulig skal 
kunne tjene disse formål, er det av avgjørende 
betydning at man finner fram til den mest 
hensiktsmessige forvaltning av midlene. En 
hensiktsmessig forvaltningsordning er i det 
hele et vilkår for en heldig gjennomføring av 
det store løft som folkepensJonen innebærer. 

Departementet slutter seg helt til det syn 
komiteen har gitt uttrykk for ved å under
streke at det særlig er «to hensyn som bør til
legges avgjørende vekt - for det første at mid
lene anbrmges mot betryggende sikkerhet, og 
for det annet at plasseringen skjer slik at mid: 
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lene i størst mulig utstrekning kan bidra til 
en videre utbygging av landet ikke minst i 
de industrifattige og kapitalsvake områder». 

Departementet vil understreke at de midler 
som folkepensjoneringen samler opp, er det 
norske folks sparemidler. Derfor må midlene 
forvaltes av samfunnet - ikke av private insti
tusjoner. Midlene må plasseres på en slik 
måte at de gir en rimelig renteavkastning 
dvs. lånes ut mot tilstrekkelig sikkerhet til 
rentable formål. En vesentlig del av midlene 
bør disponeres til økonomisk utbygging i di
striktene. De bør brukes til å reise industri og 
annen ny virksomhet, til å modernisere jord
bruk, skogbruk og fiske og til boligbygging. 
På denne måten vil folkepensjoneringen føre 
til et høyere tempo i distriktsutbyggingen. 

Pensjonsutredningskomiteen har foreslått 
en delvis desentralisert forvaltning av fonds
midlenei og antyder 5-6 distriktsfondsstyrer 
som ska forvalte f.eks. halvparten av den ka
pital som tilføres fra distriktet, mens resten 
forvaltes av et sentralt fondsstyre.» 

Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 har ingen interes
sant omtale av folketrygdfondet. Her vises det 
til St.meld. nr. 75 for 1963-64. 

Gjeldende rett 
Lovens § 16-6 andre ledd lyder: 

«Den del av inntektene som ikke medgår til 
dekning av utgifter som nevnt i § 16-1, skal 
overføres til folketrygdfondet.» 

Lovens § 16-7 første ledd lyder: 

«Stortinget fastsetter regler om administra
sjon av folketrygdens fond og om forvaltning 
av midlene, revisjon m.v.» 

Aksel Hatland omtaler i sin bok «Folketryg
dens framtid» 1984 målene med opprettelsen 
av folketrygdfondet og undersøker om disse 
målene er blitt virkeliggjort. Det vises til side 
135 f. Folketrygdfondets hovedformål var, 
som tidligere nevnt, 
- å bidra til økt offentlig og samfunnsmessig 

sparing, 
- å skape en jevn avgiftsbelastning over tid. 

Hatland peker på at det ikke ble vedtatt noe 
offisielt mål for hvor stor veksten i fondet 
skulle være. Men det går fram av St.meld. nr. 
14 for 1971- 72 om folketrygdens økonomi at 
regjeringen den gang gikk inn for å øke fonds
oppleggingen i takt med brutto nasjonalpro
duktet i løpende priser. Dette var en langt 
mer beskjeden fondsopplegging enn den Ar
beiderpartiet gikk inn for under planleggin
gen av folketrygdordningen i 1960-årene. 

Overføringene til folketrygdfondet ble imid
lertid meget mindre enn forutsatt. Fra 1975 
stoppet overføringene nesten helt opp. Fra 

· 1979 har veksten i fondet utelukkende kom
met fra renteinntekter. 

I regjeringens finansieringsopplegg for 1983 
ble det gitt klart uttrykk for at det ikke ville 
bli overført midler til folketrygdfondet så
lenge trygdebudsjettet «salderes» med statstil
skott. Se Ot.prp. nr. 12 for 1982- 83. Dette 
innebærer at det ikke blir aktuelt med overfø
ringer til fondet med mindre avgiftene til tryg
den økes vesentlig. 

Trygdefinansieringsutvalget omtalte folke
trygdfondet i sin utredning, se NOU 1984:10 
Trygdefinansiering side 113 og 114. Utvalget 
pekte på at folketrygdens økonomi i utgangs
punktet er vanskelig og sier at det er lite aktu
elt med en videre oppbygging av fondet. Ut
valget sier videre: 

«Folketrygdfondet har de siste 10 år fått og 
vil i framtiden få - en svært begrenset funk
sjon sammenliknet med intensjonene i 1967. 
Etter utvalgets oppfatning bør dette få konse
kvenser for organiseringen og forvaltningen 
av fondets midler. 

Utvalget foreslår at det nåværende system 
med fondsstyrer avvikles og at den videre for
valtningen av fondets midler overføres til Fi
nansdepartementet eller Norges Bank. 

Utvalget vil videre foreslå at folketrygdfon
det benyttes som likviditetsreserve for å 
dekke uforutsette endringer i finansieringsbe
hovet. Dette kan bli aktuelt fordi det er vans
kelig å beregne alle utgifter på forhånd (f.eks. 
til dagpenger ved arbeidsledighet).» . 

I St.meld. nr. 12 for 1988-89 om Folketryg
dens økonomi og pensjonssystem omtales fol
ketrygdfondet på side 28. Det sies her blant 
annet: 

«I et obligatorisk og landsomfattende sosialt 
trygdesystem som Folketrygden, er det unød
vendig med fond. Det er den løpende inn
tektsskapningen i landet som må sikre befolk
ningens - yrlcesaktives og pensjonisters - inn
tekter til enhver tid. Fondet kan imidlertid 
ha betydning for den . samlede sparingen. 

Ved etableringen av Folketrygden var det 
meningen at Fondet skulle bidr~ til å øke lan
dets sparing og å kunne utjevne avgiftsbelast
ningen ved endringer i alderssammensetnin
gen i befolkningen på lengre sikt. 

Fondet har imidlertid iklce hatt den tiltenkte 
betydning for samfunnsøkonomien og folke
trygdens økonomi. I de senere årene er fondet 
ikke tilført midler utover renteinntektene, og 
disse plasseres hovedsakelig i statsobligasjo
ner og statssertifikater. Folketrygden tilføres 
ikke inntekter fra Fondet direkte. TFU foreslo 1 

derfor at fondsforvaltningen ble forenklet og 
overført til Finansdepartementet eller Norges 
Bank. 

Departementet er enig i at endringer i folke
trygdfondets betydning for folketrygden til
sier forenkling av fondsadministrasjonen. En 
vil derfor gå inn for TFUs forslag om at fonds
forvaltningen legges under Finansdeparte
mentet og håndteres administrativt av Norges 
Bank. Før omleggingen finner sted vil en 
gjennomgå forvaltningsmessige spørsmål som 
bl.a. er reist av Hovedstyret for folketrygdfon
det.» 
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Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag svarer til gjeldende rett. 

Det ligger utenfor utvalgets mandat å foreslå 
endringer her. 

Etter utkastets første ledd skal differansen 
mellom folketrygdens inntekter og utgifter 
overføres til folketrygdfondet. Det er lite trolig 

at ny fondsoppbygging vil finne sted. Dette 
ledd er derfor holdt i en hypotetisk form. 

I utkastets andre ledd sies det at fondet kan 
nyttes til å dekke folketrygdens utgifter. 

I utkastets tredje ledd sies det at Stortinget 
fastsetter forskrifter om administrasjon, for
valtning, revisjon m.v. av fondet. 
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KAPIITEL 23 

Saksbehandling i avgiftssaker m.m. 

OVERSIKT 
Fastsetting av pensjonsgivende inntekt og 

trygdeavgift til folketrygden utgjør en inte
grert del av ligningsmyndighetenes arbeid. 

Trygdeavgiften utlignes på grunnlag av de 
oppgavene som gis av hensyn til ligningen av 
skatter og avgifter, og skjer samtidig med ut
ligningen av skatter. For utligning av trygde
avgiften gjelder saksbehandlingsbestemmel
sene i ligningsloven. 

For arbeidsgiveravgiften gjelder ikke lig
ningsloven generelt. Etter folketrygdloven 
skal arbeidsgiverne selv beregne og betale 
arbeidsgiveravgiften og gi en årsoppgave som 
skal kontrolleres av ligningsmyndighetene. 
Uteblir årsoppgaven, eller er den uriktig, kan 
avgiften fastsettes eller endres av lignings
myndighetene. Hvilke bestemmelser som da 
skal gjelde går utrykkelig fram av folketrygd
loven kapittel 17. 

Etter folketrygdloven § 1 7-3 gis lov 21. no
vember 1952 nr. 2 om betaling og innkreving 
av skatt (skattebetalingsloven) tilsvarende an
vendelse for fastsetting og innkreving av tryg
deavgiften til folketrygden. Trygdeavgiften er 
likestilt med skatt hva angår både utskriving, 
trekk, innkreving, avregning og fordeling et
ter skattebetalingsloven. 

Når ikke annet er bestemt får skattebeta
lingsloven anvendelse også for arbeidsgiver
avgift. Se folketrygdloven blant annet§§ 17-2 
og 17-3. 

Når personer som er pliktig trygdet etter 
folketrygdloven § 1-2, eller frivillig trygdet 
etter lovens § 1-4, ikke skal svare skatt til 
Norge, skal det bare betales trygdeavgift. Det 
foretas da ingen forskuddsutskriving. Avgif
ten fastsettes av trygdeetaten. Avgiften innbe
tales til Folketrygdkontoret for utenlandssa
ker eller til trygdekontoret i bosteds- eller 
oppholdskommunen. 

Historikk 
I forbindelse med innføringen av folke

trygdordningen i 1967 ble det innført felles 
innbetaling, innkreving og utligning av med
lemsavgifter til folketrygden, arbeidsgiverav
gift og skatter. En slik felles behandling ble i 
forarbeidene til folketrygdloven ansett både 
som en vesentlig avlastning for trygdeetaten 
og som en vesentlig forenkling av det arbeidet 

som arbeidsgiverne var pålagt i relasjon til 
trygdeetaten. Se Ot.prp. nr. 17 for 1965-66 side 
78. 

Da reglene for utligning og innkreving av 
avgifter til folketrygden ble utformet, var det 
et siktemål at bestemmelsene skulle tilpasses 
skattemyndighetenes arbeidsoppgaver og ru
tiner i det eksisterende utlignings- og innford
ringssystemet. Det ble tatt utgangspunkt i at 
ligningssjefen for alle personlig skattepliktige 
enten skal fastsette forskuddstrekk eller 
skrive ut forskuddsskatt som skal trekkes og 
innbetales i løpet av inntektsåret. Se Ot.prp. 
nr. 17 for 1965-66 side 78. Det ble framhevet 
at det måtte innkreves avgifter til folketryg
den for stort sett de samme personene. Videre 
uttales: 

«Både av hensyn til lignings- og innford
ringsmyndighetene og av nensyn til arbeidsgi
verne og de trygdede, er det en stor fordel at 
arbeidet med skatter og avgifter i størst mulig 
grad er samordnet, slik at merarbeidet med 
de nye arbeidsoppgaver blir minst mulig. 

Når det gjelder forskuddsutskrivingen og 
innkrevingen av skatter og avgifter vil det 
bety en fordel for skattemyndighetene, særlig 
for innkrevingsmyndighetene, at skatter og 
avgifter kunne fastsettes under ett og innkre
ves under ett. Reglene for fastsettelse av avgif
ter er derfor utformet slik at avgiftene til fol
ketrygden kan innpasses i det gjeldende for
skudds- og trekksystem, slik at de blant annet 
relativt lett kan innarbeides i felles trekktabel
ler. Det betinger ett og samme trekkgrunnlag 
for skatter og avgifter. Det byr også på utvil
somme fordeler for arbeidsgiverne at trekk for 
skatter og avgifter for deri. enkelte arbeidsta
ker kan foretas i en operasjon med et felles 
trekk på et felles trekkgrunnlag, framfor en 
oppdeling med særskilte trekk på forskjellig 
grunnlag for trekkene. 

Når det gjelder forskuddsutskrivingen vil 
ligningssjefen kunne foreta fastsettefsen av 
forskuddstrekk for skatter og avgifter i en pro
sentsats og/eller ved å gi, anvisning på trekk ' 
etter tabell hvor både skatter og avgifter er 
inkludert. Videre vil forskuddsskatt og for
skudd på avgift kunne utskrives under ett. 
Skatter og avgifter vil da også bli innbetalt i 
en sum som må fordeles mellom de skattekre
ditorer som man etter gjeldende innkrevings
ordning må fordele skatteinnbetalinger mel
lom, og trygdemyndighetene. Denne forde
ling som vil kunne skje etter tilsvarende reg
ler som ved fordeling mellom skattekredito
rer, vil man eventuelt kunne unngå ved en 
særskilt innkreving av skatter og avgifter. 
Dette fordelingsarbeid antas imidlertid ikke å 
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bli særlig byrdefullt og antas å_ bli ~er enn 
oppveiet ved den fordel _so~ ligger 1 felles 
innkreving med hensyn til a samordne opp
gjøret for skatter og avgifter for de enkelte 
trygdede.» 

Utgangspunktet for utligningen skulle være 
de trygdedes oppgaver over sine inntekter i 
selvangivelser og andre ligningsdokumenter. 
Som regel ville det være samsvar mellom de 
ansettelser som legges til grunn ved inntekts
ligningen og ansettelsene til bruk ved avgifts
beregningen. 

Skattelovens formelle regler om inntekts
fastsettelse og om utligning av skatt ble gitt 
anvendelse ved fastsetting av avgiftsgrunnla
gene for folketrygden. Likeledes ble det i fol
ketrygdloven gitt adgang til å påklage anset
telsene for pensjonsgivende inntekt og for 
avgiftsberegningen til ligningsnemnd og over
ligningsnemnd. Hvis overordnede ligningsin
stanser skulle endre ansettelsene av inntekt 
som anses som pensjonsgivende, ble det fast
slått i loven at ligningsmyndighetene ved sin 
omberegning av skattene også skulle foreta 
omberegning av de ansettelser som er foretatt 
av hensyn til folketrygden. 

Ved lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor
valtning (ligningsloven) ble alle de forvalt
ningsmessige lovbestemmelsene om utlignin
gen av formues- og inntektsskatt og medlems
avgift til folketrygden m .m. skilt ut fra skatte
loven. 

I ligningsloven ble det inntatt en bestem
melse i § 1-1 bokstavbom at loven også gjel
der ved fastsetting av medlemsavgiftene til 
folketrygden. I denne forbindelse ble en del 
detaljerte bestemmelser i folketrygdlovens 
kapittel 17 opphevet. 

Ved lov 22. mai 1987 ble kapittel 17 i folke
trygdloven omredigert med sikte på å oppnå 
en bedre systematikk. Blant annet ble hoved
regelen om beregning av arbeidsgiveravgiften 
flyttet fra § 17-6 andre ledd til en mer sentral 
plassering i § 17-2 første ledd. 

Utkastets§ 23-1 Innledning 
Dette kapitlet inneholder bestemmelser om 

fastsetting av pensjonsgivende inntekt og pen
sjonspoeng, samt om fastsetting og innkreving 
av avgifter. 

Bestemmelser om 
- skatteetatens oppgaver står i § 23-2 
- trygdeetatens oppgaver står i § 23-3 
- arbeidsgiverens oppgaver står i § 23-4 
- fastsetting og innkreving av avgifter står i 

§ 23-5 
- forskrifter står i § 23-6. 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. 
Utkastets første ledd angir at kapitlet om

handler saksbehandlingsregler for hvordan 

forvaltningen skal gå fram ved fastsetting av 
pensjonsgivende inntekt og pensjonspoeng 
samt ved fastsetting og innkreving av avgifter 
til folketrygden. Videre angis at kapitlet om
handler arbeidsgivers plikter overfor skatte
administrasjonen vedrørende arbeidsgiverav
giften. 

Utvalget har funnet det hensiktsmessig å 
angi trygdeetatens og skatteetatens kompe
tanse i to forskjellige paragrafer. I likhet med 
folketrygdloven gis ingen uttømmende angi
velse av kompetansedelingen mellom de to 
etatene. Det er i dag noe uklart hvordan denne 
kompetansen er å fordele i visse tilfeller. Fel
lesinnkrevingen for skatt og trygdeavgift (tid
ligere medlemsavgifter) til folketrygden er 
basert på utgangspunktet om at alle som er 
trygdet også er skattepliktige. I disse «nor~al
tilfellene» virker administrasjonen effektivt. 
De administrative problemene oppstår gjerne 
når en som er bosatt i Norge, forlater landet 
for å ta arbeid i et annet land. De samme pro
blemene kan oppstå når en som ikke er bosatt 
i Norge, kommer hit for åta arbeid her i kor
tere tid. I disse tilfellene kan en ikke uten vi
dere forutsette noen generell skatte- og tryg
deplikt. Disse problemene er ikke nye. Antal
let slike arbeidsforhold har imidlertid økt be
tydelig i de senere årene. 

Vi viser til nærmere beskrivelse av gjeld~ 
ende rett i merknadene til utkastets §§ 23-2 
og 23-3. 

I utkastets andre ledd er det en innholdsfor
tegnelse over hvor i kapitlet de ulike bestem
melsene er å finne. 

Bestemmelsene om skatteetatens og trygde
etatens kompetanse er gitt en sentral plasse
ring. 

I utkastet er bestemmelsene om arbeidsgi
verens plikter overfor skatteadministrasjonen 
samlet i en paragraf. Bestemmelsene om saks
behandlingen i forvaltningen er også samlet i 
en paragraf. 

I utkastets § 23-6 har vi .samlet alle full
maktsbestemmelsene. 

Utkastets § 23-2 Skatteetatens oppgaver 
For medlemmer som etter skatteloven anses 

for å være bosatt i Norge fastsetter lignings
myndighetene i vedkommende skattekom
mune den pensjonsgivende inntekten, med
lemsavgiften og pensjonspoengene. 

For skattytere som blir lignet sentralt etter 
ligningsloven § 2-4, er det Oljeskattekontoret 
som fastsetter den pensjonsgivende inntekten, 
medlemsavgiften og pensjonspoengene. 

Når ligningen er avsluttet, beregner Skatte
direktoratet tilskottenefra kommunene og fyl
keskommunene. Se skattebetalingsloven § 43 
nr. 3. 
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Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 17-1 

første ledd. 

Historikk 
Fellesinnkreving av skatt og avgifter til folke
trygden 

Da det ble innført fellesinnkreving for skatt 
og medlemsavgifter til folketrygden i 1966, 
ble det tatt utgangspunkt i at ligningssjefen 
enten skulle · fastsette forskuddstrekk eller 
skrive ut forskuddsskatt for alle personlige 
skattepliktige. I forarbeidene synes det i stor 
grad å være forutsatt at skatteplikt og med
lemsskap i folketrygden var sammenfallende. 
, Ved innføringen av folketrygdordningen ble 
pensjonsgivende inntekt etablert som et sen
tralt begrep i skattesystemet. Det administra
tive arbeidet som er knyttet til å fastsette pen
sjonsgivende inntekt i forbindelse med skatte
beregningen, har en søkt å nyttiggjøre innen
for skattesystemet. 

Felles fastsetting, innkreving m.v. av skatt 
og avgifter til folketrygden har med tiden vist 
seg å være mer komplisert enn opprinnelig 
forutsatt. Spørsmålet om sammenfall mellom 
skatteplikt og medlemskap i folketrygden, 
samt bruk av begrepet pensjonsgivende inn
tekt, fikk senest aktualitet i forbindelse qied 
innføringen av toppskatt til staten for inn
tektsåret 1988. I Innst.O. nr. 5 for 1987-88 side 
10, uttaler Stortingets finanskomite at det kan 
være hensiktsmessig med en samlet gjennom
gang og systematisering av ulike gruppers for
ankring i skattelovgivningen og trygdelovgiv
ningen. 

Økt bruk av utenlandsk arbeidskraft og inn
gåelse av en rekke nye sosialkonvensjoner har 
bidratt til å aktualisere problemene i større 
grad enn da folketrygden ble innført. Et annet 
moment er at avgiftene til folketrygden er 
blitt høyere og i betydelig utstrekning fått 
karakter av skatt. Forholdet kompliseres yt
terligere av at skatteavtalene og sosialkonven
sjonene regulerer situasjoner med bruk av 
utenlandsk arbeidskraft forskjellig. I traktac 
tene er hovedregelen at arbeidsstaten har be
skatningsretten, og at arbeidstakeren er tryg
det i arbeidsstaten. Se f. eks. den nordiske 
skatteavtalen artikkel 15 punkt 1 og den nor
diske sosialkonvensjonen artikkel 7. I begge 
traktattypene er det imidlertid unntak for 
visse tidsbegrensede arbeider. Etter skatteav
talene beholder gjerne arbeidstakerens bo
stedsland beskatningsretten dersom opphol
det varer opptil 183 dager (dvs. tilnærmet 6 
måneder) i et kalenderår. Forutsetningen er 
videre at lønnen ikke belastes arbeidsgiver 
eller fast driftssted i arbeidsstaten. Etter den 
nordiske sosialkonvensjonen artikkel 8 behol-

der arbeidstakeren status som trygdet i bo
stedslandet når arbeidet tar sikte på å vare 
høyst 12 måneder. Dette gjelder selv om løn
nen belastes fast driftsted i arbeidslandet. I 
slike tilfeller vil det lettere inntre skatteplikt 
enn status som trygdet i arbeidslandet. 

Likeledes vil det etter skatteavtalene ikke 
foreligge skatteplikt til Norge når en person 
som er bosatt i Norge har næringsinntekt fra 
utlandet og inntekten er opptjent ved fast 
driftssted i utlandet, se den nordiske skatteav
talen artikkel 7. Skattyteren vil imidlertid 
være trygdet i Norge, og hans utenlandsinn
tekt vil kunne være pensjonsgivende inntekt 
i Norge. 

Skatte- og trygdelovgivningen med tilhør
ende skatteavtaler og sosialkonvensjoner re
gulerer forholdet til utlandet forskjellig. Dette 
kan i praksis gi visse uheldige utslag fordi 
skatt og avgift til folketrygden utskrives og 
innkreves på det samme grunnlaget. 

Da fellesinnkrevingen ble innført, ble det 
pekt på fordelene for arbeidsgiveren og lig
ningsmyndighetene ved at trekket for skatt 
og avgifter kunne foretas i en operasjon med 
felles trekk og felles trekkgrunnlag. Etter da
gens innkrevingssystem skal skatt og avgifter 

· fremdeles innkreves i en operasjon og på fel
les grunnlag. Det er imidlertid gjennom årene 
innført en rekke forskjellige skatter og avgif
ter til folketrygden som skal beregnes på for
skjellige grunnlag. Fram til og med inntekts
året 1986 har det norske personskattesystemet 
vært ansett som et nettoskattesystem. Det vil 
si at det har vært innrømmet fradrag i bereg
ningsgrunnlaget for inntektsskattene for ut
gifter til inntekts ervervelse. Inntil 1987 hadde 
vi følgende nettoskatter: Kommuneskatt, fyl
keskommuneskatt, fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet, statsskatt og sykedelsavgiften til 
folketrygden. Pensjonsdelen av avgiftene til 
folketrygden har prinsipielt vært ansett mer 
som en pensjonspremie enn som en skatt. 

Fra og med inntektsåret 1987 ble sykedels
avgiften erstattet med en helsedelsavgift til 
folketrygden. Helsedelsavgiften ble i motset
ning til sykedelsavgiften, hovedsakelig bereg
net på samme grunnlag som pensjonsdelen 
av avgiftene til folketrygden. Fra og med inn- , 
tektsåret 1988 ble det videre innført en topp
skatt til staten på høyere inntekter som skulle 
beregnes på det samme grunnlaget som helse
delen av medlemsavgiftene til folketrygden. 
Disse endringene har ført til at det norske 
personskattesystemet nå består både av netto
og bruttoskatt. Dette henger sammen med at 
både pensjonsdelen og helsedelen til folke
trygden (nå trygdeavgiften) og toppskatten 
beregnes på grunnlag av brutto lønnsinntekt. 
Lønnsmottakere får m.a.o. ikke fradrag for f. 
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eks. gjeldsrenter ved beregningen av disse 
skattene. For selvstendig næringsdrivende 
beregnes medlemsavgiftene til folketrygden 
og toppskatten på grunnlag av netto nærings
inntekt med fradrag for gjeldsrenter etter en 
sjablonregel. Se mer om dette under utvalgets 
merknader til utkastets § 3-4. 

Innføringen av den såkalte «bruttoskatten» 
har vært sterkt kritisert. Det har blant annet 

'vært påpekt at bruttoskatten forskjellsbe
handler næringsdrivende og kapitaleiere i for
hold til lønnstakere. Inntekt av aktiv arbeids
innsats inngår i grunnlaget for bruttoskatten, 
mens inntekt vunnet ved passiv kapitalavkast
ning holdes utenfor. 

Ole Gjems-Onstad omtaler de siste års skat
tereformer i Norsk Skattebetalerforenings 
skriftserie nr. 19 for 1988. På side 21 skriver 
han at alle manglene ved den nye «bruttoskat
ten» ikke skyldes bruttoskatten «i seg selv». 
Han uttaler at problemet er den norske brutto
skattens forankring i folketrygdens pensjons
avgifter. Han skriver at siktemålet med pen
sjonsavgifter til folketrygden opprinnelig har 
vært noe helt annet, nemlig å erstatte inntekt 
fra aktiv arbeidsinnsats. 

Fredrik Zimmer skriver om en del av pro
blemene ved tilknytningen mellom skattesys
temet og folketrygden i sin bok «Bruttoskatt», 
Oslo 1987 side 81. Han påpeker at flere av 
svakhetene ved det bruttoskattesystemet som 
ble innført i 1987, har sammenheng med at 
bruttoskatten er knyttet til folketrygdavgif
tene. Han skriver blant annet at en ikke kan 
vente annet enn at effektene blir irrasjonelle 
når «skatteregler hektes på trygdereglene på 
denne måten.» På side 82 uttaler han: 

«At det sentrale beregningsgrunnlaget er 
pensjonsgivende inntekt, fører til at et inn
tektsbegrep som er utformet med sikte på å 
tjene som grunnlag for en pensjonspremie, 
uten nærmere overveielser blir lagt til grunn 
for en skatt.» 

Han konkluderer med at bruttoskatten, slik 
vi kjenner den i det norske systemet i dag, er 
beheftet med store svakheter. På side 83 utta
ler han: 

«Om man vil beholde den, synes det nokså 
klart at den bør utformes uavhengig av tryg
dereglene. Det er derfor et betydelig frem
skritt når et bredt flertall i Stortingets finans
komite i Skatteskissen (Finanskomiteens inn
stilling til «skattemeldingen», Innst.O. nr. 258 
for 1986-87 side 14), bl.a. uttaler: «Beregnings
grunnlaget for toppskatten bindes ikke til da
gens grunnlag for helsedelsavgiften.» 

Under stortingsbehandlingen av forslaget 
om å innføre toppskatt for 1988 ble det reist 
flere spørsmål knyttet til beregningsgrunnla-

get for toppskatten. Toppskatten ble vedtatt, 
men finanskomiteen ba Regjeringen om å ut
rede innteksbegrepet nærmere. Finansdepar
tementet la fram en redegjørelse i St.meld. 
nr. 2 for 1987-88 om revidert nasjonalbudsjett 
for 1988 side 65 fl. I denne utredningen er det 
blant annet pekt på at pensjonsgivende inn
tekt er et sentralt inntektsbegrep i vårt skatte
system. På side 67 uttales følgende: 

«Det administrative arbeid som er knyttet 
til å fastsette dette inntektsbegrepet må såle
des utføres for å kunne foreta pensjonsbereg
ningen. Det har vært naturlig å vurdere om 
dette inntektsbegrepet, som i alle fall må ad
ministrativt fastsettes for den enkelte, også 
kunne utnyttes innenfor skattesystemet el
lers.» 

Vi viser forøvrig til nærmere omtale av 
«bruttoskatten» i merknadene til utkastets ka
pittel 22 om finansieringen av folketrygden. 

Ligningsforvaltningen 
Ligningskontorene var opprinnelig kommu

nale kontorer med kommuneansatte funksjo
nærer som var undergitt de enkelte kommu
nestyrenes instruksjonsmyndighet. Nivået på 
lønningene og standarden på utstyret m.v. på 
ligningskontorene varierte betydelig etter de 
forskjelliges kommuners økonomi. 

Ligningskontorene ble overtatt av staten i 
1965. I Oslo ble kontoret overtatt i 1968. For
målet var å sikre en mer ensartet ligning av 
god kvalitet over hele landet. Dette skulle 
gjennomføres ved mer ensartede standard
krav til utdannelse, lønnsfastsettelse, utstyr, 
standard og bemanning på ligningskontorene. 
En ønsket også å fjerne det element av ulik 
behandling kommunene i mellom som fulgte 
av kommunestyrets instruksjonsmyndighet 
over ligningskontoret. 

Etter at ligningskontorene ble statlige, ble 
det staten som utredet alle utgifter ved lig
ningsforvaltningen, herunder lønn til tjenes
temennene og godtgjørelse til de folkevalgte 
nemndsmedlemmene. 

Så lenge ligningsforvaltningen var en del 
av den kommunale administrasjonen var det 
naturlig og i en viss utstrekning nødvendig å 
ha bestemmelser om saksbehandlingen i skat
teloven. Statsovertakelsen av ligningsforvalt
ningen gjorde det mulig å overføre en del av 
disse bestemmelser til tjenestlige instrukser. 

Ved lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor
valtning (ligningsloven) ble det innført en 
egen lov om saksbehandlingen i ligningssa
ker. Ved innføringen av denne loven ble alle 
de forvaltningsmessige lovbestemmelser om 
ligningen skilt ut fra skatteloven. 

De kommunale myndighetene har i dag in-
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gen instruksjonsmyndighet overfor lignings
etaten. 

Ordningen med folkevalgte organer er av 
Stortinget blitt sett på som et viktig prinsipp 
i ligningsforvaltningen. Da ligningsloven ble 
innført avviste Stortinget regjeringens forslag 
om å legge hovedansvaret for ligningen til lig
ningskontorene. Regjeringens forslag om at 
departementet skulle gis instruksjonsmyndig
het overfor ligningsnemnder i lovtolknings
spørsmål ble også avvist. 

Under forhandlinger i Odelstinget uttalte 
ordføreren for saken at nemndene hittil har 
hatt det formelle ansvaret for hele ligningen. 
Se forhandlingene i Odelstinget på møtet 22. 
mai 1980, side 342 fl, Ot.prp. nr. 29 for 1978-
79, Innst.O. nr. 44 og lnnst.O. nr. 54 for 
1978-79. Saksordføreren uttalte blant annet: 

«Ligningsnemndene er og bør være en vik
tig del av ligningsforvaltningen, og derfor må 
de beholde sin myndighet og sitt ansvar. Inte
ressant er det å vite ,at ordningen med folke
val~e organer ble vedtatt av Stortinget etter 
en fang strid med embetsverket. Et privat lov
forslag fra Sverdrup fikk tilslutning i Stortinc 
get allerede i 1879, men ble ikke sanksjonert. 
Det skjedde først da parlamentarismen ble 
innført i Norge. Jeg tror det er nødvendig at 
Stortinget fortsatt står vakt om de prinsipper 
det kjempet gjennom for 100 år siden. Etter 
hvert som samfunnet blir mer og mer kompli
sert, foregår det · en klar maktforskyvning fra 
de folkevalgte over til byråkrati og admini
strasjon. Stortinget bør iallfall ikke påskynde 
denne utviklingen.» 

Innføringen av sentral ligning 
Kommune 2312 Sokkelen ble opprettet som 

ligningskommune ved ligningen for inntekts
året 1980. Den var ligningskommune for uten
landske selskaper og personer som utelukk
ende er skattepliktige til Norge etter petrole
umsskatteloven. 

Ved lov 18. desember 1987 ble det fra og 
med inntektsåret 1987 innført sentral lignings
behandling av arbeidstakere som oppholder 
seg midlertidig i Norge og er ansatt hos uten
landske arbeidsgivere. Det ble bestemt at 
disse arbeidsgiverne skulle ha kommune 2312 
Sokkelen som kontorkommune. Kommune 
2312 Sokkelen er ingen virkelig kommune og 
benyttes kun i skattemessig og trygdemessig 
sammenheng. Administrasjonen består av Ol
jeskattekontoret som har funksjon som lig
ningskontor. Kemneren i Stavanger utøver 
funksjonen som skatteoppkrever. 

For skattytere som lignes sentralt er Olje
skattekontoret, avdeling Sandnes, gitt samme 
myndighet som ligningsmyndighetene i bo
stedskommunen når det gjelder fastsettelse 
av pensjonsgivende inntekt, medlemsavgif
tene og de årlige pensjonspoengene. Se lov 

13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 
(ligningsloven) § 2-4 og lov 18. desember 1987 
nr. 80 om endring i folketrygdloven § 17-1 
første ledd andre punktum. 

Formålet med en slik administrativ omleg
ging var blant annnet å få en sikrere og ras
kere oppfølging av skattytergrupper med mid
lertidig tilknytning til Norge, se Ot.prp. nr. 12 
for 1987-88 side 1 f. Målet med en slik oppføl
ging var å bedre mulighetene for en mer ef
fektiv innfordring av skatter og avgifter. 

Sentral ligning var tidligere kjent fra petro
leumssektoren. Ved lovendring den 13. juni 
1980 nr. 29 ble det innført sentral ligning av 
skattytere som driver utvinning og rørled
ningstransport av petroleum. Disse skattytere 
lignes av en særskilt oljeskattenemnd. Se lov 
13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av under
sjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6. Ved 
lov 14. mai 1982 nr. 15 ble det også innført 
sentral ligning for skattytere som utelukkende 
er skattepliktige etter petroleumsskatteloven. 
For disse skattytere gjelder ligningslovens 
bestemmelser i§ 2-4 om sentral ligning tilsva
rende som for andre skattytere som lignes 
sentralt. 

Ved lov 17. juni 1988 nr. 51 ble lov 21. mars 
1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn opphe
vet med virkning fra og med inntektsåret 
1989. Under sjømannsskatteordningen har 
innkrevingen av avgifter til folketrygden vært 
administrert av Direktoratet for sjømenn. Et
ter omleggingen av den særskilte skatteord
ningen skal sjømenn bosatt i Norge behandles 
etter de samme bestemmelsene og av de 
samme myndighetene som andre trygdede 
som er bosatt i Norge. 

Ved lov 17. juni 1988 nr. 53 ble det med 
virkning fra ogmed inntektsåret 1989 innført 
sentral ligning for sjømenn bosatt i utlandet 
som er skattepliktig etter lov om skatt av inn
tekt for sjømenn bosatt i utlandet, se lignings
loven § 2-4 nr. 1 første ledd. Etter folketrygd
loven § 17-1 første ledd andre punktum følger 
det at fastsetting av pensjonsgivende inntekt 
og pensjonspoeng, samt utligning av folke
trygdavgifter for sjømenn som er bosatt i ut
landet, er lagt til Oljeskattekontoret, avdeling 
Sandnes, fra og med inntektsåret 1989. 

Gjeldende rett 
Lovens § 1 7 -1 første ledd lyder: 
«Den pensjonsgivende inntekt trygdeavgif

ten og de årlige pensjonspoeng bhr for trygaet 
som er bosatt i riket, å fastsette av lignings
myndighetene i den kommune hvor den tryg
dede anses bosatt ved skatteligningen for ved
kommende inntektsår. For skattytere som lig
nes sentralt etter ligningsloven § 2-4, foretas 
fastsettelse av Oljesskattekontoret. Fastsettel
sen foretas under ligningsbehandlingen for 
vedkommende inntek:tsår.» 
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Etter denne bestemmelsen skal lignings
myndighetene hvert år fastsette pensjonsgiv
ende inntekt, trygdeavgiften og de årlige pen
sjonspoengene for alle skattytere som er bo
satt i Norge. Ansettelsen foretas i den kommu
nen der den trygdede er bosatt ved skattelig
ningen for det år ansettelsen gjelder. 

Kort om bostedsbegrepet i skatte- og trygde
' lovgivningen 

Bostedsbegrepet i trygdelovgivningen og i 
skattelovgivningen er ikke alltid helt sam
menfallende. 

Alminnelig skatteplikt etter skatteloven § 
15 første ledd bokstav a er betinget av at per
sonen har en viss tilknytning til Norge. Ved
kommende person må enten være bosatt her 
eller ha en tilknytning til Norge som etter 
skatteloven er likestilt med bosted. Det bo
stedsbegrepet som § 15 første ledd bokstav a 
bygger på, er definert i skatteloven § 17 andre 
ledd, som lyder: 

«En person anses bosatt innen riket når han 
har tatt opphold her og har til hensikt å bli 
her ikke bare midlertidig. Opphold av minst 
6 måneders varighet anses som bosettelse fra 
det tidspunkt vedkommende tok opphold in
nen riket, selv om oppholdet er midlertidig.» 

Loven skiller mellom (midlertidig) opphold 
og bosted i Norge. En person kan oppholde 
seg i Norge uten å være bosatt her, og han kan 
anses bosatt i Norge ved midlertidig opphold 
i utlandet, se skatteloven·§ 17 tredje ledd. 

Spørsmålet om bostedsbegrepet oppstår 
først og fremst ved inn- og utflytning. 

V ed innflytning bestemmer § 17 andre ledd 
andre punktum at skattemessig bosted i Norge 
oppstår ved opphold av minst seks måneders 
varighet. 

V ed utflytning er bostedsbegrepet. nærmere 
presisert i § 17 tredje ledd. Etter denne be
stemmelse skal bosted under enhver omsten
dighet opphøre hvis en person faktisk har 
oppholdt seg i en fremmed stat i fire år eller 
mer. Etter skatteloven § 17 tredje ledd andre 
punktum bortfaller skatteplikt etter bosted 
allerede når han har oppholdt seg i fremmed 
stat i ett år dersom han . er skattepliktig som 
innenlandsboende i oppholdslandet. 
. For sjømenn er det gitt en særregel i skatte

loven § 1 7 fjerde ledd som stiller strengere 
vilkår for å godta en sjømann som utflyttet fra 
Norge. Etter denne bestemmelsen er sjømenn 
å anse som bosatt i Norge «uansett om de fa
rer med norske eller utenlandske skip». Sjø
menn anses ikke utflyttet ved midlertidig 
opphold i fremmed stat eller på fremmed skip. 
Dette gjelder selv om oppholdet er langvarig, 
f. eks. mer enn fire år, og selv om vedkomm
ende er skattepliktig til oppholdsstaten. Opp-

hør av skatteplikt for sjømenn skjer først når 
de har «tatt fast opphold» i en fremmed stat, 
og også kan godtgjøre at de er skattepliktige 
dit for hele sin hyreinntekt. Formålet med 
bestemmelsen er å hindre lettvinte nominelle 
skattemessige utflyttinger av sjømenn. 

Hovedregelen om hvem som er trygdet etter 
folketrygdloven er regulert i folketrygdloven 
§ 1-2 nr. 1 første ledd. Bestemmelsen lyder: 
«Enhver som er bosatt i riket er trygdet etter 
denne lov». Folketrygdloven har ingen defini
sjon av begrepet bosatt. Etter lang praksis reg
nes enhver som har tatt opphold her og som 
har til hensikt å bli i landet i mer enn tolv 
måneder, som bosatt i folketrygdlovens for
stand. I slike tilfeller blir vedkommende tryg
det som bosatt fra ankomstdagen. Ellers blir 
man trygdet etter ett års opphold her eller ved 
at man tar arbeid i Norge. 

Etter § 1 i forskrifter fastsatt ved Kgl. res. 
den 24. mai 1985 med hjemmel i lov om folke
trygd § 1-2 nr. 3 tredje ledd bokstav a er en 
person fortsatt trygdet selv om vedkommende 
skal oppholde seg midlertidig i utlandet. Som 
midlertidig anses utenlandsopphold på opptil 
tolv måneder. Trygdeforholdet opprettholdes 
selv om vedkommende tar arbeid i utlandet i 
denne perioden, forutsatt at arbeidsgiveren 
plikter å betale arbeidsgiveravgift etter lovens 
§ 16-3, se forskriftens § 2. 

Dersom vedkommende skal være i utlandet 
lenger enn tolv måneder, opphører retten til 
trygd fra utreisetidspunktet. Trygdeforholdet 
opphører også ved utreisen selv om oppholdet 
skal være kortere enn tolv måneder hvis ved
kommende tar arbeid hos utenlandsk arbeids
giver. 

Ifølge lovens § 1-3 er enkelte personer som 
er bosatt i Norge unntatt fra bostedstrygden. 
Det gjelder først og fremst diplomater m.v. 
Dessuten kan også andre personer bli unntatt 
dersom de godtgjør at de er tilfredsstillende 
dekket etter utenlandsk lov. 

Når det gjelder spørsmålet om hvilke andre 
personer som er trygdet under opphold i ut
landet, viser vi til utkastets kapittel 2 om 
medlemskap. 

Kort om ligningsbehandlingen 
Forskott på trygdeavgiften skrives ut og 

betales sammen med forskottet på skatten. 
Den endelige utligningen av avgiften skjer i 
året etter inntektsåret samtidig med utlignin
gen av de ordinære skattene på grunnlag av 
oppgavene i selvangivelsen. 

Det er ligningskontoret som forbereder alle 
saker og utarbeider forslag til ligning og kla
geavgjørelser. Ligningsnemnda har imidlertid 
selve avgjørelsesmyndigheten vedrørende lig
ningen. Etter ligningsloven § 8-4 nr. 2 er det 
adgang for ligningsnemnda til å delegere 
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myndighet til ligningskontoret etter behov i 
forbindelse med den ordinære ligningsbe
handlingen. I praksis gis som regel kontoret 
myndighet til å treffe de fleste avgjørelser 
vedrørende ligningen. 

Ligningssjefen er lovbestemt medlem av 
ligningsnemnda. Både ligningsnemnda og 
overligningsnemnda er folkevalgte organer. 
Ligningssjefen er ikke medlem av overlig
ningsnemnda. 

Overordnede organer har ingen myndighet 
til å instruere de folkevalgte kollegiale orga
nene om hvilken lovforståelse som skal legges 
til grunn for en ligningsavgjørelse. 

Fastsetting av trygdeavgift og pensjonsgiv
ende inntekt er gjenstand for klage til lig
ningsnemnda og overligningsnemnda etter de 
samme regler som gjelder for klage over skat
teligningen. 

En skattyter kan klage over ligningsmyn
dighetenes fastsetting eller manglende fast
setting av pensjonsgivende inntekt og trygde
avgift. 

Etter at den ordinære ligningen i første in
stans er lagt ut, behandles alle realitetsavgjø
relser vedrørende ligningen for vedkom
mende år som endringssaker. Reglene om 
endring av ligning går fram av ligningsloven 
kapittel 9. 

Klageinstansene er: 
- ligningsnemnda, eventuelt ligningskontoret 

etter fullmakt, 
- overligningsnemnda, 
- fylkesskattenemnda og 
- riksskattenemnda. 

En skattyter kan påklage til følgende instan-
ser ved avgjørelser under: 

ordinær ligning, herunder forhåndsligning: 
til ligningsnemnda, 
endringssak hvor vedtaket er fattet av lig
ningskontoret etter delegasjon eller av lig
ningsnemnda, herunder avvisningsvedtak: 
til overligningsnemnda, 
endringssak som har ført til høyere skatter 
og/ eller avgifter, herunder tilleggsskatt el
ler til reduksjon av underskott til framfø
ring. 

Dette gjelder som hovedregel når vedtaket 
er fattet av overligningsnemnda eller fylkes
skattenemnda: til henholdsvis fylkesskatte
nemnd eLLer Riksskattenemnda, 

- avgjørelse som fører til at samme inntekt 
eller formue blir skattlagt i flere kommuner 
i samme fylke: til fylkesskattenemnda, 

- avgjørelser som fører til at samme inntekt 
blir skattlagt i flere kommuner i forskjellige 
fylker: til Riksskattenemnda, 

- endringssak hvor vedtak er fattet av et av 

de foran nevnte organer uten påbudt varsel 
og skattyteren krever saken inn på nytt for 
vedkommende organ: til vedkommende or
gan. 
Fristen for å sende klage på ligningen eller 

på vedtak i endringssak er tre uker. 
Ligningsmyndighetene kan i visse tilfeller 

endre ligningen uten at det foreligger klage 
fra skattyteren. Dette gjelder ved avgjørelser 
under den ordinære ligningen eller forhånds
ligning, samt vedtak i endringssak når det fak
tiske grunnlaget for vedtaket var uriktig eller 
ufullstendig. 

I visse tilfeller har ligningsmyndighetene 
plikt til å ta ligningen opp til endring. Dette 
gjelder f. eks. når endring følger av domstols
avgjørelse, endringer i skattelovgivningen 
m.v. 

Fristene for å endre ligningen er ti år fra 
inntektsåret når vedtaket er bygget på uriktig 
eller ufullstendige fakta og ellers tre år. End
ring til en skattyters ugunst kan bare foretas 
innen to år etter inntektsåret dersom skattyte- ' 
ren ikke har gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger. 

Beløpsgrenser for innbetaling av og forfall 
for restskatt gjelder skatt og trygdeavgift un
der ett. 

Skatteetatens kompetanse ved fastsetting av 
pensjonsgivende inntekt, avgift tiL folketryg
den m.m. 

Av folketrygdloven følger det at lignings
myndighetenes kompetanse bare gjelder med
lemmer i folketrygden som er bosatt i Norge 
og skattytere som lignes sentralt ved Oljeskat
tekontoret. 

Ligningsmyndighetenes praksis har ført til 
at trygdede ikke har fått fastsatt pensjonsgiv
ende inntekt og trygdeavgift fordi de ikke 
skattlegges til Norge, 

Disse problemene ble drøftet i forbindelse 
med det forberedende arbeidet med lov 16. 
desember 1977 om oppdragsgivers og opp
dragstakers opplysningsplikt til skattemyn
dighetene, se Ot.prp. nr. 23 for 1977-78 side 
5. Loven er i det vesentlige erstattet av be
stemmelser i lov 13. juni 1980 nr. 24 om lig
ningsforvaltning (ligningsloven) og ble opp-, 
hevet da ligningsloven trådte i kraft. 

I proposisjonen uttales det blant annet at 
reglene om at trygdeetaten skal innkreve 
medlemsavgift (nå trygdeavgift) m.v. når tryg
dede ikke er skattepliktig hit, vanskelig lar seg 
praktisere. Regelverket bygger på forutsetnin
gen om at skatteplikten må være avgjort før 
trygdeetaten griper inn. I svært mange tilfel
ler vil en person som faktisk kommer inn 
under disse bestemmelsene ha forlatt Norge 
før det kan fastslås at han skal betale trygde-
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avgift m. v. gjennom trygdeetaten. En annen 
hovedinnvending er at trygdeetaten ikke har 
praktisk mulighet til å finne fram til disse 
personene. Det føres ikke noe alminnelig 
medlemsregister i folketrygden. 

Sentrai iigning 
, Etter folketrygdloven § 1 7-1 første ledd 
andre punktum .skal de skattytere som lignes 
sentralt etter ligningsloven§ 2-4 også behand
les sentralt når det gjelder folketrygden. Etter 
den nevnte bestemmelsen i ligningsloven skal 
skattytere som ikke har varig tilknytning til 
Norge og sjømenn bosatt i utlandet ha følg
ende ligningsmyndigheter: 

Oljeskattekontoret skal være ligningskon
tor. 

- En særskilt ligningsnemnd som .skal bestå 
av Oljeskattekontorets direktør eller den 
han gir fullmakt, og fire andre medlemmer 
oppnevnt av Kongen. 

- En særskilt overligningsnemnd som skal 
bestå av en leder, en nestleder og tre andre 
medlemmer som alle skal oppnevnes av 
Kongen. 
Ovennevnte ligningsmyndigheter skal er

statte tilsvarende ligningsmyndigheter i kom
munen. Fylkesskattenemndas myndighet til
ligger fylkesskattenemnda i Rogaland. 

Utvaigets forsiag 
Utkastet er tilnærmet identisk med ordly

den i folketrygdloven. 
Bestemmelsen er sentral og er i likhet med 

folketrygdloven plassert i begynnelsen av ka
pitlet. 

Ordiyden i utkastets første iedd er noe om
formulert uten at dette innebærer noen reali
tetsendring. Ligningsmyndighetene i skatt
yterens bostedskommune gis kompetanse til 
å fastsette medlemmets pensjonsgivende inn
tekt, medlemsavgift og årlige pensjonspoeng. 
I likhet med folketrygdloven skal begrepet 
«bosatt» forstås som bosted etter skattelovens 
regler. Se nærmere om dette begrepet under 
beskrivelsen av gjeldende rett ovenfor. 

Utkastets andre iedd omfatter en bestemt 
gruppe skattytere, nemlig de som lignes sen
tralt etter ligningsloven § 2-4. Kompetansen 
til å fastsette pensjonsgivende inntekt, avgift 
m. v. tillegges det sentrale organet som fore
står ligningen, dvs. Oljeskattekontoret (avde
ling Sandnes). 

Av utkastets tredje iedd går det fram at til
skottene fra kommunene og fylkeskommu
nene beregnes endelig av Skattedirektoratet 
når ligningen er avsluttet. Forslaget svarer til 
folketrygdloven § 16-4 første ledd. 

Utkastets § 23-3 Trygdeetatens oppgaver 
For mediemmer som ikke anses for å være 

bosatt i Norge, fastsetter trygdeetaten den 
pensjonsgivende inntekten, mediemsavgiften 
og pensjonspoengene. 

For uførepensjonister, enten de er bosatt i 
Norge eUer i utiandet, fastsetter trygdeetaten 
pensjonspoengene, og underretter pensjonis
tene om vedtaket. 

Trygdeetaten beregner premie for forsikring 
for sykepenger og friviHig yrkesskadetrygd, 
se§ 22-6. · 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 17-1 

tredje ledd, samt bestemmelser i forskrifter 
fastsatt med hjemmel i § 17-1 andre ledd. 

Gjddende rett 
Folketrygdloven § 1 7-1 andre ledd lyder: 

«Kongen gir regler om fastsettelse av pen
sjonsgivende inntekt og om innkreving av 
avgifter m.v. for andre trygdede.» 

Lovens § 17-1 tredje ledd lyder: 

«Fastsettelse av pensjonspoeng for den som 
oppebærer uførepensjon eller avtale festet 
pensjon med statstilskott1 jfr. § 6-5 andre ledd 
og § 6-6, foretas av RiKstrygdeverket, som 
også underretter den trygdede.» 

Folketrygdloven § 1 7-1 første ledd regulerer 
myndighetenes kompetanse til å fastsette pen
sjonsgivende inntekt m;m. for personer som 
er bosatt i Norge og for skattytere som lignes 
sentralt. Loven legger denne kompetansen til 
skatteetaten. Lovens § 17-1 tredje ledd inn
skrenker skatteetatens kompetanse etter 
første ledd i den samme bestemmelsen. Kom
petansen til å fastsette pensjonspoeng for den 
som mottar uførepensjon og avtalefestet pen
sjon med statstilskott er lagt til trygdeetaten. 
Etter gjeldende bestemmelser er kompetanse
delingen mellom skatteetat og trygdeetat for
øvrig tillagt Kongen. 

Etter folketrygdloven § 17-1 andre ledd kan 
Kongen gi regler om fastsetting og innkreving 
for «andre trygdede». 

I medhold av denne bestemmelsen er det 
gitt forskrifter som gir trygdeetaten adgang til 
slik fastsetting for de av gruppen «andre tryg
dede» som ikke er skattepliktige etter den or
dinære skatteloven, eller loven om skatt til 
Svalbard. Forskriftene er fastsatt ved kongelig 
resolusjon 15. desember 1972. Forskriftene gir 
trygdeetaten myndighet til å innkreve trygde
avgift og registrere rettigheter i trygden når 
den trygdede ikke er skattepliktig etter de 
ordinære skattelovene. 

Med fullmakt i § 17-1 andre ledd er det også 
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gitt forskrifter som bestemmer at lignings
myndighetene i Oslo skal fastsette pensjons
givende inntekt og trygdeavgift til folketryg
den for statens lønnede tjenestemenn i utlan
det. Forskriftene er gitt ved kongelig resolu
sjon den 19. desember 1975. 

Det er videre gitt særskilte bestemmelser 
om fastsetting av pensjonsgivende inntekt og 
avgifter til folketrygden m .v. for personer som 
oppholder seg og har inntekt på Svalbard. Se 
forskrifter av 25. juli 1967 fastsatt av Direktø
ren for skattevesenet med hjemmel i folke
trygdloven § 17-1 andre ledd og ved kongelig 
resolusjon den 2. desember 1966. Forskriftene 
bestemmer blant annet at pensjonsgivende 
inntekt, pensjonspoeng og trygdeavgift til fol
ketrygden skal fastsettes av ligningsrådet for 
Svalbard. Ligningsmyndighetene for Sval
bard innehar de funksjoner som er tillagt de 
ordinære skattemyndigheter, mens skattefog
den i Osio på tilsvarende måte trer i istedet 
for de ordinære innfordringsinyndigheter. 

Utvalgets forslag 
Utkastets §§ 23-2 og 23-3 om skatteetatens 

og trygdeetatens kompetanse, regulerer følg
ende grupper medlemmer i folketrygden: 
- medlemmer bosatt i Norge (§ 23-2 første 

ledd), 
- medlemmer som lignes sentralt (§ 23-2 

andre ledd), 
- medlemmer bosatt i utlandet (§ 23-3 første 

ledd). 
Utkastets§ 23-3 andre ledd innskrenker lig

ningsmyndighetenes kompetanse etter utkas
tets § 23-2 første ledd. Trygdeetaten skal fast
sette pensjonspoeng for medlem som mottar 
uførepensjon. Utkastet svarer til folketrygdlo
ven § 17-1 tredje ledd. 

Utvalget mener at det hadde vært en fordel 
med en nærmere vurdering av reglene om 
kompetansedelingen mellom skatteetaten og 
trygdeetaten. I praksis er det slik at skatte
myndighetene behandler medlemmer som er 
skattepliktige til Norge. Mens trygdeetaten 
stort sett bare behandler medlemmer som 
ikke er skattepliktige til Norge. Etter folke
trygdloven § 1 7-1 er skatteetatens kompetanse 
begrenset til medlemmer som er bosatt i 
Norge eller som lignes sentralt ved Oljeskatte
kontoret. Utvalget mener at det er uheldig at 
regelverket ikke stemmer overens med prak
sis. Når utvalget likevel ikke foreslår noen 
endring i dette utkastet, er det fordi vi mener 
spørsmålet må utredes nærmere i et samar
beid mellom skatteetaten og trygdeetaten. 

Utkastets § 23-4 Arbeidsgiverens oppgaver 
Arbeidsgiveren skal av eget tiltak beregne 

arbeidsgiveravgift etter § 22-2 for hver opp-

gjørsperiode, gi oppgave over beregningen til 
vedkommende skatteoppkrever, og innbetale 
avgiften til de tider som er fastsatt i skattebe
talingsloven § 12 nr. 1. 

Dersom slik oppgave mangler eller er ufull
stendig eller uriktig, kan ligningssjefen fast
sette avgiften. Beløpet forfaller til betaling tre 
uker etter at melding om fastsetting er sendt 
til arbeidsgiveren. 

Etter utgangen av kalenderåret skal ar
beidsgiveren gi oppgave over grunnlaget for 
beregningen av arbeidsgiveravgift etter§ 22-2. 

Arbeidsgiveravgiften skal innbetales til 
skatteoppkreveren i den kommunen der ar
beidsgiveren er bosatt eller har sitt hovedkon
tor, såfremt departementet ikke har bestemt 
noe annet. 

Merknader 
Utkastet svarer til folketrygdloven § 17-2 

første, andre og siste ledd, § 1 7-3 andre ledd, 
samt bestemmelser i forskrifter fastsatt med 
hjemmel i § 17-3 andre ledd. 

Innledning 
Ved lovendring den 19. desember 1986 nr. 

66 ble det innført en ordning med forenklet 
lønns- og trekkoppgjør (FLT) for alle arbeids
givere, se skattebetalingsloven§ 12 nr. 1. End
ringen ble gitt virkning fra og med inntekts
året 1987. Den såkalte FLT - ordningen går 
ut på at arbeidsgivere skal sende oppgjør for 
forskottstrekk og oppgaver til kommunekas
sereren i kontorkommunen. Tidligere var det 
slik at arbeidsgiveren skulle sende dette til 
kommunekassereren i den enkelte arbeidsta
kers skattekommune. Innføringen av forenk
let lønnsinnberetning og trekkoppgjør inne
bar også at arbeidsgivere med EDB-lønnssys
temer måtte levere lønns- og trekkoppgaver 
samlet i maskinlesbar form. 

I forbindelse med innføringen av forenklet 
lønns- og trekkoppgjør ble det ved lovendring 
den 2. mai 1987 tatt inn en ny bestemmelse 
om levering av årsoppgave over arbeidsgiver
avgiften, se folketrygdloven§ 17-2 andre ledd. 
Samtidig fikk departementet myndighet til å 
bestemme hvor og når slik oppgave skal leve
res. 

Ved forskrifter av 19. desember 1986 ble det 
fastsatt nye regler for hvor og når lønnsopp
gave skal leveres. Før 1987 skulle arbeidsgiver 
benytte en blankett for både følgesskriv A 
(som er en sammenfatning av lønnsoppgave
opplysningene) og for årsoppgave for arbeids
giveravgift. Følgesskriv A skal i utgangspunk
tet leveres sammen med lønnsoppgavene. 
Tidligere var tidspunktet for levering 31. ja
nuar. Etter omleggingen av rutinene for innle
vering av lønnsoppgavene, ble det nødvendig 
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å fastsette forskjellige tidspunkter for innleve
ring av følgesskriv A alt ettersom lønnsoppga
vene leveres maskinelt eller på papir. 

Gjeldende rett 
Lovens § 17-2 første ledd lyder: 

«Arbeidsgiveren skal for hver oppgjørsperi
ode for skattetrekk av eget tiltak beregne ar-

' beidsgiveravgiften etter § 16-3, gi oppgave 
over beregningen til vedkommende kommu
nekasserer og innbetale avgiften til de tider 
som er fastsatt i § 12 nr. 1 i lov om betaling 
og innkreving av skatt. Ligningssjefen kan 
fastsette avgiftsbeløpet i de tilfelle slik opp
gave mangler eller er ufullstendig eller urik
tig.» 

Lovens § 17-2 andre ledd første punktum 
lyder: 

«Etter utløpet av året skal arbeidsgiveren 
gi oppgave over grunnlaget for beregning av 
arbeidsgiveravgift etter § 16-1 nr. 1 bokstav b 
og§ 16-3 for det foregående kalenderår.» 

Lovens § 17-2 siste ledd lyder: 

«Arbeidsgiveravgift fastsatt av ligningsmyn
dighetene etter tredje ledd forfaller til beta
ling tre uker etter at melding om fastsettelsen 
er sendt arbeidsgiveren.» · 

Lovens § 17-3 andre ledd lyder: 

«Nærmere regler om i hvilken kommune 
arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbe
tales gis av Kongen.» 

Arbeidsgiverens plikter overfor skatteadmi
nistrasjonen i forhold til avgiften består av tre 
deler: Beregning, innbetaling og innberetning 
(levering av oppgaver). Det kreves at arbeids
giveren sender to typer oppgaver til skatte
myndighetene: terminoppgaver og årsopp
gave. 

Plikten til å beregne og innbetale avgiften 
følger av folketrygdloven § 17-2 første ledd. 
Arbeidsgiveren skal av eget tiltak beregne og 
innbetale arbeidsgiveravgiften til kommune
kassereren annen hver måned. I prinsippet 
skal beregningen foretas fortløpende samtidig 
med avgiftspliktige utbetalinger. 

Nærmere regler om beregning og oppgjør 
av arbeidsgiveravgiften går fram av skattebe
talingsloven § 12 nr. 1 og forskrifter av 15. 
desember 1981 fastsatt av Skattedirektoratet 
med hjemmel i kongelig resolusjon 12. august 
1966, gitt med hjemmel i folketrygdloven § 
16-3 siste ledd. Skattebetalingsloven § 12 nr. 
1 lyder: 

«Arbeidsgiveren1 eller i de tilfelle som er 
nevnt i § 5A, selsKapet, skal hver 23. januar, 
15. mars, 15. mai, 23 juli, 15. september og 15. 
november sende oppgjør for forskottstrekk i 

de to foregående måneder til skatteoppkreve
ren i den kommune hvor arbeidsgiveren hører 
hjemme eller har sitt hovedkontor eller etter 
aksjonærbeskatningsloven § 5 første ledd skal 
iliknes skatt. Utenlandsk arbeidsgiver som har 
arbeidstakere på den norske kontinentalsok
kelen, skal sende oppgjøret til skatteoppkre
veren i den kommune og til slik tid som Skat
tedirektoratet bestemmer. 

I forbindelse med oppgjør som nevnt skal 
leveres oppgave over fordelingen av forskotts
trekket til den enkelte kommune (kommune
vis spesifikasjon) for hvert terminoppgjør. 
Skattedirektoratet kan kreve at slik spesifika
sjon skal gis på et tidligere tidspunkt enn for
fallstidspunktet for trekkbeløpet etter foregå
ende ledd. 

Arbeidsgiver m.v. som benytter maskinelle 
lønnsrutiner, skal levere spesifikasjonene på 
et maskinlesbart medium (magnetbånd/dis
kett) og med den standard som Skattedirekto
ratet bestemmer.» 

Arbeidsgiveren skal innbetale avgiften og 
levere terminoppgave seks ganger i året til 
vedkommende kommunekasserer. Oppgaven 
gis på fastsatt innbetalingskort for arbeidsgi
veravgift som omfatter alle nødvendige opp
lysninger i forbindelse med oppgjøret, som f. 
eks. avgiftssone, avgiftsgrunnlag, avgiftsbeløp 
m.v. 

Etter utløpet av inntektsåret skal arbeidsgi
veren levere årsoppgave over grunnlaget for 
beregningen av arbeidsgiveravgiften for det 
foregående kalenderåret. Årsoppgaven er en 
kontrolloppgave som sendes kommunekasse
reren som et følgesskriv til lønns- og trekk
oppgaven. 

Etter forskrifter gitt ved kongelig resolusjon 
den 5. november 1988 om hvor arbeidsgiver
avgiften skal fastsettes og innbetales § 1, fast
satt med hjemmel i folketrygdloven § 17-3 
andre ledd, skal arbeidsgiveravgiften vanlig
vis innbetales til kommunekassereren i kon
torkommunen. Dersom arbeidsgiveren ikke 
har kontor, skal avgiften innbetales til kom
munekassereren i den kommunen arbeidsgi
veren er bosatt. Etter forskriftenes § 2 skal 
utenlandske arbeidsgivere uten kontor eller 
fast driftssted i Norge, innbetale arbeidsgiver
avgiften til kommunekassereren i kommune 
2312 Sokkelen ved kemneren i Stavanger. 

Fastsetting av avgift etter folketrygdloven § 
17-2 første ledd skal foretas av ligningssjefen 
i den kommunen avgiften s~al innbetales. 

Finansdepartementets myndighet etter fol
ketrygdloven§ 17-2 andre ledd til å bestemme 
hvor og når oppgaven over arbeidsgiverav
giftsgrunnlaget skal leveres, er delegert Skat
tedirektoratet ved brev av 1. juni 1987. 

Det er i dag et omfattende regelverk for ar
beidsgivernes plikter i forhold til skatteadmi
nistrasjonen. Det har fra flere hold vært på
pekt at reglene er kompliserte og arbeidskrev-



744 NOU 1990: 20 
Forenklet folketrygdlov 

ende for arbeidsgivere som bare av og til har 
personer i tjeneste. Problemene er særlig ak
tuelle for privatpersoner som yter vederlag for 
hjelp i privat husholdning, barnepass i barnets 
hjem, reparasjoner og vedlikehold av bolig 
m.v. Disse spørsmålene er drøftet i Ot.prp. nr. 
18 for 1988-89 side 23 til 25. Følgende uttales 
på side 23: 

«Det må i stor utstrekning regnes med at 
regelverket vedrørende arbeidsgivers plikter i 
mindre arbeidsforhold ikke etterleves. Oppga
veunnlatelse m.v. fra arbeidsgiver kan igjen 
føre til at beløp unndras fra beskatning.» 

Under departementets forslag uttales: 

«Omfanget av slike oppgaver bør imidlertid 
begrenses til det som er nødvendig i mindre, 
private forhold. 

Departementet tar sikte på å gjennomføre 
enkelte forenklinger vedrørende mindre ar
beidsgiveres løpende plikter til å foreta opp
gjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt 
levering av oppgaver. Forenklingene bygger 
på at de 2-månedlige oppgjørsperioder kan 
sløyfes for en del små .l?rivate arbeidsgivere. 
Hele året blir da en oprg:iørsperiode for dem. 

Forenklingene ska gjelde arbeidsgivere 
med mindre lønnsutbeta1inger (inntil en fast
satt grense) utenfor næring, og som heller 
ikke gjelder i forbindelse med utleie av hus. 
Departementet vil i utgangspunktet begrense 
forenklingene til å gjelde privatpersoner med 
utbetalinger som ikke er fradragsberettiget. 
Arbeidsgwere med fradrag for utgifter til pass 
og stell av barn skal likevel omfattes, så langt 
lønnsutbetalingene ligger innenfor den be
løpsgrense som fastsettes.» 

Departementet foreslår at Kongen gis full
makt i skattebetalingsloven § 12 nr. 1 nytt 
fjerde ledd til å fastsette bestemmelser som 
fraviker gjeldende regler i skattebetalingslo
ven§ 12 og folketrygdloven§ 17-2 om oppgjør 
og innberetning av skattetrekk og arbeidsgi
veravgift. Departementet tar sikte på at nær
mere regler innarbeides henholdsvis ved kon
gelig resolusjon den 23. januar 1987 om ar
beidsgivers regnskapsføring og oppgjør for 
skattetrekk m.v., og forskrifter av 15. desem
ber 1981 om beregning og oppgjør av arbeids
giveravgift til folketrygden fastsatt av Skatte
direktoratet. Det forutsettes at departementet 
eller den departementet bemyndiger gis full
makt av Kongen til å gi bestemmelser om 
endringer i forskrifter om beregning og opp
gjør av arbeidsgiveravgift til folketrygden. 

Det foreslås at det i forskriftene fastsettes 
en beløpsgrense for fritak fra 2-månedlige 
oppgjørsperioder. Beløpsgrensen foreslås 
knyttet til arbeidsgiverens samlede lønnsutbe
talinger i året. Det uttales i proposisjonen at 
departementet i starten vurderer å gå inn for 
en grense på 10 000 kroner eventuelt 12 000 
kroner, med sikte på å vinne erfaringer om 

det er forsvarlig å gå lenger på et senere tids
punkt. 

I Innst.O. nr. 40 for 1988-89 side 7 anbefaler 
finanskomiteen at beløpsgrensene settes til i 
størrelsesorden 30 000 - 40 000 kroner. 

Utvalgets forslag 
Utkastets tre første ledd er tilnærmet iden

tiske med folketrygdloven § 17-2 første ledd 
og andre ledd første punktum. Denne bestem
melsen ble nylig omredigert ved lovendring 
den 22. mai 1987. Utvalget mener at det ikke 
er behov for å endre disse bestemmelsene i 
større grad. 

Utkastetsførste ledd nevner arbeidsgiverens 
mest sentrale plikter overfor skattemyndighe
tene i forbindelse med arbeidsgiveravgiften: 
Beregning, innbetaling og innberetning (leve
ring av terminoppgaver), vedrørende avgiften. 

For å bedre systematikken foreslår utvalget 
at bestemmelsen i folketrygdloven§ 17-2 siste 
ledd, om når arbeidsgiver skal innbetale ar
beidsgiveravgift fastsatt av ligningsmyndighe
tene, bør stå i nær sammenheng med arbeids
giverens plikter ellers i kapitlet. Denne be
stemmelsen foreslås derfor inntatt i andre 
ledd i paragrafen. Folketrygdloven § 17-2 
første ledd er i utkastet delt i to ledd. 

Utkastets andre ledd omhandler de tilfel
lene der arbeidsgiveren ikke oppfyller sine 
forpliktelser. Da skal ligningssjefen fastsette 
avgiftene. 

Utkastets tredje ledd omhandler arbeidsgi
verens plikt til å levere årsoppgave over 
grunnlaget for beregningen av avgiften. 

Bestemmelsen i utkastets fjerde ledd om at 
arbeidsgiveren skal innbetale avgiften til skat
teoppkreveren i kontorkommunen eller bo
stedskommunen, er ny i forhold til gjeldende 
lov. De nærmere regler om dette går fram i 
dag av forskrifter, gitt ved kongelig resolusjon 
den 5. november 1988 med regler om hvor 
arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbe
tales. Utvalget ser det som en fordel at i alle 
fall hovedregelen også framgår av loven. 

Utvalget har valgt å bruke uttrykket «skatte
oppkrever» i stedet for kommunekasserer. 
Gjeldende regelverk anvender uttrykkene 
«kommunekasserer», «kemner» og «skatteopp- , 
krever» om hverandre. Utvalget mener uttryk
ket «skatteoppkrever» er mer dekkende enn 
de benevnelser som i dag brukes: Kommune
kasserer (på landet), kemner (i by) og nyere 
titler som økonomisjef. 

Utkastets § 23-5 · Fastsetting og innkreving 
av avgifter 

For fastsetting og innkreving av medlems
avgift gjelder ligningslovens bestemmelser. 

Dersom arbeidsgiveren ikke gir oppgave et-
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ter§ 23-4 første ledd, eller gir en uriktig eller 
ufullstendig oppgave, kan ligningsmyndighe
tene fastsette eller endre grunnlaget for ar
beidsgiveravgiften. For slike vedtak gjelder 
ligningsloven: kapittel 9 om saksbehandling, 
§§ 10-2 til 10-4 om tilleggsskatt, § 11-2 om søks
mål fra det offentlige og §§ 12-1, 12-2 og 12-4 
om straff 

Bestemmelsene i skattebetalingsloven gjel
, der for betaling og innkreving av avgifter til 
folketrygden såfremt ikke noe annet er be
stemt. Lovgivningens øvrige bestemmelser om 
innkreving av skatt, herunder bestemmelsene 
om tvangsfullbyrdelse, foreldelse, preklusjon 
m.m., gjelder på tilsvarende måte. 

Merknader 
Utkastet svarer til ligningsloven § 1-1 bok

stav b, folketrygdloven§§ 17-2 tredje og fjerde 
ledd, 1 7- 3 første ledd og 17-5. 

Historikk 
V ed innføringen av ligningsloven ble de for

valtningsmessige lovbestemmelsene om utlig
ningen av formues- og innteksskatt og med
lemsavgift til folketrygden m.m. skilt ut fra 
skatteloven. I ligningsloven ble det videre tatt 
inn en del regler med ligningsprosessuelt inn
hold som tidligere gikk fram av særlover. 

Forvaltningsloven har ikke vært gjort gjeld
ende ved behandlingen av saker etter skatte
loven. V ed innføringen av ligningsloven ble 
det fastslått i § 1-2 at forvaltningsloven ikke 
skal gjelde for saker som hører inn under lig
ningsloven. Det vil si utligning av skatt på 
formue og inntekt etter skatteloven og utlig
ning av medlemsavgift etter folketrygdloven. 
De bestemmelser av forvaltningsmessig art 
som skal gjelde ved ligningen, ble tatt inn i 
ligningsloven. 

Ligningslovens straffebestemmelse i § 12-2 
andre punktum om bistand til unndragelse av 
medlemsavgift til folketrygden kom inn ved 
lovendring den 23. desember 1983. I Ot.prp. 
nr. 12 for 1983-84 side 12, ble det pekt på at 
også medvirkning til avgiftsunndragelse 
burde være straffbar, på samme måte som 
medvirkning til skatteunndragelse. 

Inntil 22. mai 1987 hadde folketrygdloven 
ingen . straffebestemmelser vedrørende ar
beidsgiveravgift, bortsett fra en generell be
stemmelse om bøtestraff for den som mot 
bedre vitende gir uriktige opplysninger eller 
fortier vesentlige opplysninger av betydning 
for rettigheter eller plikter etter loven. Riks
trygdeverket var påtaleberettiget, men be
stemmelsen ble ikke benyttet mot arbeidsgi
vere som forsømmte sine plikter i forbindelse 
med arbeidsgiveravgiften. 

Ved lovendring den 22. mai 1987 ble det 

bestemt at straffebestemmelsene i ligningslo
ven kapittel 12 skal gjelde også for arbeidsgi-
veravgiften. · 

Ligningsloven § 12-3 gjelder vanskeliggjø
ring av ligningskontroll. Ettersom arbeidsgi
veren skal, sende terminoppgaver til skatte
oppkreveren og denne ikke regnes som lig
ningsmyndighet, fant en det nødvendig å pre
sisere at uriktige eller ufullstendige opplys
ninger som gis til kommunekassereren kan 
medføre straff, se folketrygdloven § 17-2 
fjerde ledd. 

Det er tvilsomt om ligningsloven § 12-1 
rammer ren unnlatelse av å sende inn oppga
ver. Av' almenpreventive grunner ble det sett 
på som viktig at unnlatelse av å innsende ter
minoppgaver straffesanksjoneres. Det ble der
for tatt inn en presisering i lovteksten om 
dette, se folketrygdloven § 17-2 fjerde ledd. 

Lovendringen medførte at unnlatelse av å 
sende inn pliktige oppgaver ble undergitt 
samme strafferamme som det å gi uriktige 
eller ufullstendige opplysninger. I Ot.prp. nr. 
24 for 1986-87 side 2 er det uttalt at den rene 
unnlatelse av å innsende oppgaver likevel 
normalt må bedømmes mildere enn det å gi 
uriktige eller ufullstendige oppgaver. 

Om bakgrunnen for lovendringen er det i 
proposisjonen side 1 blant annet uttalt at det 
i praksis synes stadig oftere å forekomme at 
lønnsmessige tillegg utbetales under dekke av 
at det dreier seg om utgiftsgodtgjørelse, som 
f. eks. diettgodtgjørelse. Det foreligger eksem
pler på at det kan dreie seg om store beløp så 
vel for den enkelte lønnstaker som for den 
enkelte bedrift. Av slike utbetalinger blir det 
ikke beregnet arbeidsgiveravgift eller trukket 
skatt. Når beløpet er betegnet som utgiftsgodt
gjørelse i lønnsoppgaven, er det dessuten 
store muligheter for at lønnstakeren slipper å 
svare inntektsskatt av det. Videre heter det: 

«Ligningsmyndighetene har funnet det nød
vendig å intensivere arbeidsg}-verkontrollen. 
Det er ikke mulig å gi noe tilnærmet riktig 
anslag over provenytapet som det offentlige 
lider på grunn av unndratt arbeidsgiveravgift. 
En har fått opplyst at det ved Oslo kemner
kontors kontroll i 1985 med en innsats av 26 
revisorårsverk ble etterberegnet arbeidsgiver
avgift for i alt kr 40 mill. 1 tillegg til dette 
beløpet kom skattetrekkansvar med kr 41 
mill. På landsbasis antar departementet at 
omfanget av arbeidsgiveravgiftsunndragelse 
utgjør flere hundre millioner. Et meget bety
delig beløp tapes også i skatte- og medlemsav
giftsinntekter som følge av at lønnsinntekt 
innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse 
eller naturalytelse.» 

I proposisjonen påpekes det at et betydelig 
antall .av de som unndrar seg arbeidsgiverav
gift og som oppdages, vil bli ilagt tilleggsav-
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gift. Siden unndragelsene ofte skyldes forsett
lige eller grovt uaktsomme forhold hos ar
beidsgiveren, vil det ofte være behov for 
strengere sanksjoner. I en rekke tilfeller vil 
vilkårene for å stille arbeidsgiveren til ansvar 
for unndratt skattetrekk være til stede. I slike 
situasjoner kan straff ilegges etter skattebeta
lingsloven §§ 50 og 51. I proposisjonen heter 
det videre at det er lite konsekvent at en ikke 
skal kunne gjøre arbeidsgiveren strafferettslig 
ansvarlig for å unnlate å beregne arbeidsgiver
avgift av den samme godtgjørelsen. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven§ 17-2 tredje og fjerde ledd 

lyder: 

«Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften kan 
fastsettes eller endres av ligningsmyndighe
tene etter ligningslovens kap. 9, jfr. kap. 2 og 
3, dersom oppgave etter annet ledd ikke kom
mer inn eller er uriktig eller ufullstendig. Slikt 
vedtak kan også endres etter ligningslovens 
kap. 9. Ligningslovens §§ 10-2 til 10-4 og 11-2 
gjelder tilsvarende. 

Ligningslovens §§ 12-1, 12-2 os 12-4 gjelder 
tilsvarende for den som forsettlig eller grovt 
uaktsomt gir eller medvirker til å gi uriktig 
eller ufullstendig o:r.plysning - herunder unn
later å innsende phlitig oppgave, til kommu
nekassereren eller ligningsmyndighetene i 
forbindelse med beregning av arbeidsgiverav
giften, eller fastsettelse eller endring av denne 
etter første eller tredje ledd.» 

Lovens § 17-3 første ledd lyder: 

«Når ikke annet er bestemt, gjelder reglene 
i lov av 21. november 1952 om betaling og 
innkreving av skatt med utfyllende regler og 
forskrifter tilsvarende for avgifter til folke
trygden. Det samme gjelder lovgivningens 
bestemmelser om innfordring av skatt, herun
der bestemmelsene om tvangsfullbyrdelse, 
foreldelse, preklusjon m.m.» 

Etter ligningsloven § 1-1 bokstav b gjelder 
loven for utligning av trygdeavgift etter folke
trygdloven . . som tidligere ·nevnt gjelder ikke 
forvaltningsloven for saker som behandles et
ter ligningsloven. Bakgrunnen for dette er at 
forvaltningslovens bestemmelser ikke passer 
på de særegne forholdene i ligningsforvaltnin° 
gen. Generell anvendelse av forvaltningslo
vens regler ville påført ligningsforvaltningen 
et merarbeid. Dersom merarbeidet ikke skulle 
gå ut over kvaliteten av ligningsarbeidet, ville 
det vært nødvendig med en utbygging av eta
ten med flere stillinger. Ligningsloven bærer 
preg av at det har vært nødvendig å søke seg 
fram til kompromisser. 

Skattyterne har gjennom ligningsloven fått 
enkelte nye rettigheter etter mønster fra for
valtningsloven. Skattyternes stilling og rett
sikkerhet er styrket bl. a. ved nye eller utvi-

dete regler om rett til å klage over visse på
legg og saksbehandlingsavgjørelser fra myn
dighetene. Se blant annet ligningsloven § 3-1 
om veiledning, § 3-2 om muntlig konferanse, 
§ 3-4 om dokumentinnsyn, § 3-6 om klage og 
pålegg og§ 8-3 om varsling ved fravik fra sel
vangivelse. 

At forvaltningsloven ikke er direkte anven
delig er ikke til hinder for at reglene gis analo
gisk anvendelse dersom de gjelder spørsmål 
som ikke er regulert i ligningsloven. Se Einar 
Harboe, Truls Leikvang og Ole Kalgaard: 
«Ligningsloven med kommentarer» 1987 side 
24. 

Ligningslovens bestemmelser gjelder ikke 
generelt ved utligning av arbeidsgiveravgift. 
Etter folketrygdloven § 17-2 første ledd skal 
arbeidsgiveren selv beregne og betale arbeids
giveravgiften og gi en årsoppgave som skal 
kontrolleres av ligningsmyndighetene. Ute
blir årsoppgaven eller er den uriktig, kommer 
enkelte av ligningslovens bestemmelser til 
anvendelse som i dag er uttrykkelig nevnt i 
folketrygdloven. 

Siden arbeidsgiveren selv skal beregne ar
beidsgiveravgiften, er denne beregningen i 
utgangspunktet endelig. Etter folketrygdlo
ven§ 17-2 andre ledd kan imidlertid grunnla
get for arbeidsgiveravgiften fastsettes eller 
endres etter ligningsloven kapittel 9 dersom 
årsoppgaven ikke kommer inn eller er uriktig 
eller ufullstendig. Ligningsloven kapittel 9 
inneholder reglene om endring av ligning. 

V ed manglende, uriktig eller ufullstendig 
terminoppgaver kan ligningssjefen fastsette 
avgiftsbeløpet, se folketrygdloven § 17-2 
første ledd. 

Arbeidsgiveren er økonomisk ansvarlig for 
betaling av arbeidsgiveravgiften. Tilleggsskatt 
kan pålegges etter ligningsloven §§ 10-2 til 
10-4. Reglene i § 11-2 om søksmål fra det of
fentlige får tilsvarende anvendelse ved ar
beidsgiveravgift. 

Ligningslovens bestemmelser om straff i§§ 
12-1, 12-2 og 12-4 kommer til anvendelse ved 
forsett eller grov uaktsomhet, se folketrygdlo
ven § 17-2 fjerde ledd. 

Etter ligningsloven§ 10-2 nr. 1 kan det ileg
ges tilleggsskatt dersom det i forbindelse med , 
trygdeavgift til folketrygden er gitt uriktige 
eller ufullstendige opplysninger til lignings
myndighetene. Det er en forutsetning at de 
uriktige eller ufullstendige opplysningene har 
ført eller kunne ha ført til fastsettelse av for 
lav trygdeavgift. I ligningsloven § 10-1 nr. 2 
er det gitt særskilte regler om beregning av 
tilleggsskatt for skattyter som ikke har levert 
pliktig selvangivelse. Hvis selvangivelse ikke 
blir levert, skal formue og inntekt fastsettes 
ved skjønn etter ligningsloven § 8-2. Det skal 
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i slike tilfeller fastsettes tilleggsskatt av den 
samlede skatt som fastsettes ved ligningen. 
Det er antatt at denne tilleggsskatten også 
omfatter trygdeavgiften til folketrygden. 

Straffeansvaret for skatte 0 og avgiftsunndra
gelse i ligningsloven § 12-1 og folketrygdloven 
§ 17-2 fjerde ledd er knyttet til sviktende opp
lysninger m.v. og ikke til sviktende betaling 
eller beregning. Det er det uredelige forhold 
ved at et avgiftsgrunnlag søkes skjult, som 
medfører straffeansvar. En arbeidsgiver i beta
lingsvansker vil derfor kunne fri seg fra straf
feansvar ved å fylle ut fastsatt beregningsopp
gave (terminoppgave) og sende denne til kom
munekassereren, selv om skyldig arbeidsgi
veravgift ikke betales. 

Etter ligningsloven § 12-2 andre punktum 
og folketrygdloven § 17-2 fjerde ledd gjelder 
ligningslovens bestemmelser om avgrenset 
medvirkningsansvar i§ 12-2 både ved trygde
avgift og arbeidsgiveravgift. 

Utvalgets forslag 
Utkastet omhandler hvilke saksbehand

lingsregler skattemyndighetene skal følge ved 
fastsetting og innkreving av avgifter til folke
trygden. Bestemmelsen gir dels generelle 
opplysninger om hvor disse reglene er å finne, 
dels angis de aktuelle reglene konkret. Utkas
tet har videre bestemmelser om straff. I dag 
går disse reglene fram av forskjellige bestem
melser i folketrygdloven kapittel 17, samt av 
ligningsloven. 

Utvalget mener det vil være mest oversikt
lig å gi en samlet oversikt som angir de aktu
elle saksbehandlingsregler og straffebestem
melser i en bestemmelse. Vi mener videre det 
er en fordel at en i likhet med gjeldende reg
ler ikke tar inn de prosessuelle reglene i 
samme bestemmelse som beskriver kompet
ansedelingen mellom skatteetaten og trygde
etaten. 

I utkastets første ledd presiseres det at lig
ningsloven gjelder generelt for utligning av 
medlemsavgift til folketrygden. Utvalget me
ner det er en fordel at dette ikke bare kom
mer til uttrykk i ligningsloven § 1-1 bokstav b. 

I utkastets andre ledd har utvalget i likhet 
med gjeldende lovs systematikk valgt å ut
trykke eksplisitt de tilfellene hvor ligningslo
ven gjelder i forbindelse med arbeidsgiverav
gift. Ligningslovens begreper passer ikke i alle 
tilfeller for arbeidsgiveravgiften. Denne avgif
ten innkreves særskilt etter egne satser. I 
motsetning til ved trygdeavgiften og skattene, 
er det arbeidgiveren selv som beregner grunn
laget for avgiften. Det skal også leveres sær
skilte oppgaver. 

Ligningsloven § 12-3 omhandler vanskelig
gjøring av ligningskontroll. Arbeidsgiveren 

skal sende terminoppgaver til kommunekas
sereren som ikke regnes som ligningsmyndig
het. Utvalget har derfor i likhet med gjeldende 
lov, presisert i utkastets andre ledd at uriktige 
eller ufullstendige opplysninger som er gitt til 
kommunekassereren kan medføre straff. 

I utkastet tredje ledd er det i likhet med 
folketrygdloven vist til at når ikke annet er 
bestemt, får skattebetalingsloven med utfyll
ende bestemmelser tilsvarende anvendelse for 
avgifter til folketrygden. . 

Utkastets § 23-6 Forskrifter 
Departementet gir forskrifter til utfylling 

og gjennomføring av bestemmelsene i dette 
kapitlet. 

Departementet gir forskrifter om hvor ar
beidsgiveravgiften skal fastsettes og innbeta
les, og om når og hvor det skal leveres opp
gave over arbeidsgiveravgift. 

Departementet gir forskrifter om fastsetting 
av pensjonsgivende inntekt for året før det 
året da medlemmet får rett til en trygdeytelse. 

Departementet gir forskrifter om forenklet 
oppgjør for arbeidsgiveravgiftfra statensfor
valtningsvirksomhet. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lov § 17-2 

andre ledd andre punktum, § 17-3 andre ledd 
og § 17-4. 

Gjeldende rett 
Lovens § 17-2 andre ledd andre punktum 

lyder: 

«Nærmere regler om hvor og når oppgave 
skal leveres fastsettes av vedkommende de
partement.» 

Lovens § 17-3 andre ledd lyder: 

«Nærmere regler om i hvilken kommune 
arbeidsgiveravgiften skal fastsettes og innbe
tales gis av Kongen.» 

Lovens § 17-4 lyder: 

«Kongen gir nærmere regler til utfylling og 
gjennomførmg av bestemmelsene i dette ka
pittel. 

Kongen kan gi særregler for beregning og 
fastsettelse av pensjonsgivende inntekt for det 
år som ligger nærmest forut for det år da rett 
til ytelse inntrer. 

Kongen kan gi regler om at beregning og 
oppgjør av arbeidsgiveravgiften for statens 
forvaltningsvirksomhet m.v. skal skje på an
nen måte enn fastsatt i kapittel 16 og 17. Kon
gen avgjør hvilke virksomheter som skal om
fattes av ordningen.» 

Utvalgets forslag 
Fullmaktsbestemmelsene i folketrygdloven 
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kapittel 17 går fram av flere forskjellige para
grafer. Dette er lite oversiktlig. 

Utvalget foreslår at alle fullmaktbestem
melsene i folketrygdloven § 17-2 andre ledd 
andre punktum, § 17- 3 andre ledd og § 1 7-4 
samles i en bestemmelse om fullmakter til 
slutt i utkastets kapittel. 

Utkastets første ledd er kapitlets generelle 
fullmaktsbestemmelse. 

Utvalget mener det er nødvendig med spesi
fikke fullmakter i tillegg til den generelle 

fordi det i visse tilfeller kan være behov for å 
gi bestemmelser som fraviker regler som er 
positivt fastsatt i loven. 

Utkastets andre ledd gir hjemmel til å gi 
nærmere regler om fastsetting og innbetaling 
av arbeidsgiveravgiften. 

Utkastets tredje ledd svarer til gjeldende 
lovs § 1 7-4 andre ledd. 

Utkastets fjerde ledd svarer til gjeldende 
lovs § 17-4 tredje ledd. 
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KAPITTEL 24 

Forskjellige bestemmelser 

'OVERSIKT 
Folketrygdloven kapittel 18 har i dag en 

rekke forskjellige bestemmelser. Kapitlet har 
blant annet bestemmelser om opplysnings
plikt, taushetsplikt og straff. Dessuten har 
kapitlet bestemmelser om arbeidsgiverregis
teret og arbeidstakerregisteret. Mange av disse 
paragrafene passer etter utvalgets mening en
ten bedre i andre kapitler i utkastet, eller de 
er overflødige. Det gjenstår imidlertid noen 
bestemmelser som ikke systematisk passer 
inn i de øvrige kapitlene i utkastet til ny folke
trygdlov. Disse er samlet i kapitlet her, som 
kan anses som et oppsamlingskapittel. Ba
kerst i utkastet er det gitt en oversikt over de 
bestemmelsene som enten foreslås opphevet 
eller flyttet. 

Som ellers i utkastet har utvalget funnet det 
hensiktsmessig å ha en innledningsbestem
melse som gir en oversikt over hvor de en
kelte paragrafene er å finne. 

Utkastets§ 24-1 Innledning 
Bestemmelser om 

- arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregis
teret står i § 24-2 

- tap av retten til å praktisere for trygdens 
regning står i § 24-3 

- straff for å gi uriktige opplysninger står i 
§ 24-4 

- straff for ikke å gi nødvendige opplysninger 
står i§ 24-5 

- forskrifter står i § 24-6. 
(- Trygdekontorenes Landsforening står · i 
§ 24-7.) 

Merknader 
Bestemmelsen er ny. Paragrafen har en inn

holdsfortegnelse over kapitlet som inneholder 
diverse bestemmelser som ikke systematisk 
passer inn i de øvrige kapitlene i lovutkastet. 

Utkastets § 24-2 Arbeidsgiverregisteret og 
arbeidstakerregisteret 

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgi
ver, plikter å registrere seg i arbeidsgiverregis
teret. Slik registrering skal skje innen en uke 
etter at vedkommende har tatt en person i sin 
tjeneste (se § 3-22) eller gitt en person et opp
drag (se § 3-23). 

Den som er arbeidsgiver eller oppdragsgi-

ver, plikter innen en uke å sende melding til 
arbeidstakerregisteret om inntak av arbeids
takere, om opphør av arbeidsforhold og om 
varigheten av oppdragsforhold. Plikten til å 
sende melding gjelder bare dersom det erme
ningen at arbeids- eller oppdragsforholdet 
skal vare i mer enn en uke og det trolig inne
bærer mer enn gjennomsnittlig tre timers ar
beid pr. uke. 

En arbeidsgiver eller en oppdragsgiver som 
har forsømt å sende melding til arbeidstaker
registeret, kan ilegges en løpende tvangs
mulkt. 

Trygdens organer, Skattedirektoratet, Sta
tistisk Sentralbyrå, kommunekasserere og 
kemnerkontorer har adgang til opplysninger 
fra registrene. 

Departementet gir forskrifter om arbeidsgi
ver- og arbeidstakerregistrene, om hvilke 
andre offentlige myndigheter enn nevnt i 
fjerde ledd som kan få opplysninger fra regis
trene, og om tvangsmulkt. 

Merknader 
Utkastet svarer stort sett til bestemmelsene 

om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerre
gisteret i den gjeldende lovs§ 18-2 andre ledd 
og i Rikstrygdeverkets forskrifter om arbeids
givers meldinger til arbeidsgiver/arbeidsta
kerregisteret fastsatt den 24. april 1978 med 
hjemmel i folketrygdloven § 18-2 tredje ledd. 
Utkastet handler dessuten om tvangsmulkt 
for å unnlate å sende melding. Med hjemmel 
i folketrygdloven § 18-7 siste ledd har Sosial
departementet den 9. juni 1978 gitt forskrifter 
om slik tvangsmulkt. 

Historikk 
Syketrygdloven § 14 hadde bestemmelser 

om arbeidsgiveres plikt til å sende meldinger 
om arbeidsforhold. Paragrafen lød slik: 
«Arbeidsgiveren skal innen 8 dager sende 
melding til trygdekassen på arbeidsstedet: 
a. når en person trer inn i arbeidsforhold som 

nevnt i§ 8, 
b . når det skjer slik endring i arbeidstakerens 

inntektsforhold at det kan føre til endring 
i klasse, jfr. § 26 pkt. 2, 

c. når arbeidsforholdet opphører. 
Rikstrygdeverket kan forlenge fristen for å 

sende meldinger når forholdene tilsider det. 
Meldingene skal skrives på skjema fastsatt 

av Rikstrygdeverket.» 
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Bestemmelsen påla arbeidsgiverne å sende 
melding om arbeidstakerforhold. Syketrygd
loven hadde imidlertid ikke bestemmelser om 
registre over arbeidstakere. En arbeidsgiver 
som forsømte meldeplikten etter § 14 kunne 
etter § 15 bli pålagt å delvis dekke trygdekas
sens utgifter til sykepenger til vedkommende 
arbeidstaker samt å betale medlemmets pre
mie og premietilskudd for en nærmere angitt 
periode. 

Ordningen med særskilte registre for regis
trering av arbeidsgivere og arbeidstakere ble 
innført ved lov 10. juni 1977 nr. 84 som trådte 
i kraft 1. januar 1978. Folketrygdloven § 18-2 
andre ledd ble da endret slik at paragrafen 
uttrykkelig gav hjemmel for å kreve opplys
ninger om arbeidsforhold til bruk for de regis
trene som skulle opprettes i forbindelse med, 
innføringen av den nye sykepengeordningen. 
Se Ot.prp. nr. 68 for 1976-77 side 47 flg. Det 
ble pekt på at gjennomføringen av den såkalte 
arbeidsgiverperioden i den nye sykepengeord
ningen ville gi grunnlag for en tilfredsstill
ende sysselsettingsstatistikk gjennom det 
meldingssystem som ville bli en del av ord
ningen. Det ble videre påpekt at arbeidsgiver
registeret og arbeidstakerregisteret ville være 
til nytte for trygdeetaten, skatteetaten, ar
beidsmarkedsetaten, sosialkontorene og bi
dragsfogdene. 

Trygdeetatens behov for slike registre ble 
nærmere omtalt i proposisjonen: 

«Innføringen av en arbeidsgiverperiode i 
sykepeng-eordningen medfører økt behov for 
registrermg av aroeidsgivere og arbeidstakere. 
For at trygdekontorene !';kal kunne gjennom
føre eh forsvarlig kontroll" forutsettes, en løp
ende registrering av arbeiastakerforhold (inn
og utmelding) fra arbeidsgiverne. Et register 
vil sikre gjennomføringen av sykepengeord
ningen overfor arbeidsgiverne og gi oedre 
grunnlag for å vurdere den trygdedes rettighe
ter overfor trygden i de tilfelier der det ikke 
foreligger arbeidsgiveransvar. Registeret bør 
bl.a. k:unne gi grunnlag for kontroll med hvor
vidt arbeidsgiveren er fritatt for utbetalingsan
svar, avhengig av tidspunkt for inntak i tje
neste. 

Et arbeidsgiver/arbeidstakerregister vil også 
være nyttig for trygdeetaten i forbindelse med 
administrasjonen av andre stønadsordninger. 
For vurdering av stønadskrav etter folke
trygdlovens kapitler om attføring, uførhet, et
terfatte og ugifte mødre er det spesielt opplys
ninger om tidligere arbeidsforhold (historiske 
data) det er behov for. Ved behandling av krav 
om stønad etter kapitlene om alderspensjon 
og ytelser ved yrkesskade og om forsørgings
tillegg, kan opplysninger om aktuelle arbeids-
forhold være av betydnmg. · 

Også når det gjelder kontroll og oppfølging 
av løpende stønadsutbetalinger, vil et arbeids
giver/arbeidstakerregister ha åpenbare forde
ler. Ved hjelp av registeret vil en jevnlig 
kunne følge med om vilkår for . rett til stønad 
er til stede, og straks ta opp en sak til revurde-

ring dersom en stønadsmottaker eller person 
som det ytes forsørgingstillegg for, blir meldt 
inn som arbeidstaker. 

Et arbeidsgiver/arbeidstakerregister vil 
kunne utgjøre en viktig del av et eventuelt 
terminalorient~rt informasjonssystem for 
trygdeetaten (INFOTRYGD), som nå planleg
ges og utvikles.» 

Når det gjaldt skatteetatens behov ble det 
sagt følgende: 

«Opplysninfene i et arbeidsgiver/arbeidsta
kerregister vi være til nytte ved utligning av 
en differensiert arbeidsgiveravgift. I NOU 
1976:36 «Arbeidsgiveravgiften til folketryg
den», er det fremmet forsla~ om at det skal 
være en geografisk differensiering av arbeids
giveravgi. 'ften, samt differensierin.,g etter ar
beidstakernes alder (over og under 60 år) . 
Opplysning om arbeidssted og arbeidstakers 
alder vil i denne forbindelse være av betyd
ning. 

Et arbeidsgiver/arbeidstakerregister vil ha 
stor betydning for gjennomføring av lønns
skatteordningen. Når lønns- og trekkoppga
vene skal overføres til maskinlesbar form, vil 
det være en stor fordel at identifikasjonsdata 
for arbeidstaker og arbeidsgiver kan forhånd
sutfylles maskinelt. Dermed kan antall feil i 
fødselsnr. o.l. reduseres til et minimum, samti
dig som antall tegn som må registreres, redu
seres vesentlig. De opplysninger som kan for
håndsutfylles fra et arbeidsgiver/arbeidstaker
register, er arbeidsgiverens nummer, navn og 
adresse og arbeidstakerens fødselsnummer, 
navn og adresse, før blanketter for lønns- og 
trekkoppgaver sendes ut til arbeidsgiverne. 

For kommunekassereren vil arbeidsgiver/ 
arbeidstakerregisteret være nyttig ved innbe
taling av skattetrekk og kontroll hos arbeids
giveren bl.a. gjennom en preutfylling av opp
gjørslistene. Dessuten vil det nåværende ar
beidet med arbeidsgiverregister og innmel
dingsplikt på arbeidstakere falle bort. 

Ved at en unngår feil i identifikasf· onsdata, 
vil mulighetene for arbeidsgiverne ti å foreta 
innbetalmg til kontorkommunen også være til 
stede. Dermed kan også innbetaling av ar
beidsgiveravgift og forskuddstrekk samord
nes, noe som antas å føre til vesentlige forde
ler såvel for arbeidsgiver som for de fleste 
kommunekassererkontor.» 

I proposisjonen ble det vist til at en rekke 
andre organer i sin virksomhet anvender de 
samme opplysningene som arbeidsgiver/ 
arbeidstakerregisteret skulle omfatte: 

«Arbeidskontorene avgjør om vilkår for ar
beidsledighetstrygd m.v. er til stede. Ut fra 
opplysningene i et arbeidsgiver/ arbeidstaker
register vil arbeidskontorene kunne få et 
bedre kontrollgrunnlag. Det må også antas at 
registeret indirekte vil kunne være til hjelp i 
forbindelse med arbeidsformidlingen, og for 
planlegging av sysselsettingstiltak. 

Sosialkontorenes virksomhet er stort sett 
knyttet til utbetaling av behovsprøvede ytel
ser. Opplysningene fra et arbeidsgiver/ 
arbeidstakerregister vil kunne være til vesent
lig hjelp bl.a. i forbindelse med innhenting av 
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inntektsopplysninger m.v. Under nåværende 
ordning benyttes Kommunekasserernes regis
tre. 

Bidragsfogdene vil kunne nytte et ajourført 
arbeidstakerregister med angitte arbeidsgi
vere i forbindelse med innkreving av bidrag. 
Vesentlige reduksjoner i de offentlige forskut
teringsbidrag bør dermed kunne oppnås.» 

Til slutt ble det understreket at det fore-
, slåtte arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret ville 
kunne danne grunnlag for en sysselsettings
statistikk. En slik statistikk skulle nyttes av 
- arbeidskraftsmyndighetene for overvåking 

av forholdene på arbeidsmarkedet 
- Arbeidsdirektoratet ved utarbeiding av ar

beidsmarkedsavsnittet i Nasjonalbudsjettet, 
langtidsprogrammene m . v. 

- planleggere i forbindelse med distriktsplan
legging og økonomisk planlegging. 

Proposisjonen omtaler inngående omfang 
og innhold av registrene. Når det gjaldt ar
beidsgivere, skulle registret inneholde: 

- arbeidsgivernummer og bedriftsidentifika-
sjon 

- navn 
- kontorkommune 
- bedriftskommune 
- adresse 
- angivelse av oppgjørsform (summarisk -

normalt eller skjerpet oppgjør) 
angivelse av sykepengeordning (arbeidsgi
verperiode eller reassuranse). 

Begrepet arbeidsgiver ble i propos1sJonen 
definert på samme måte som i skatteloven § 
65 og skattebetalingsloven § 3. Etter disse 
definisjonene regnes som arbeidsgiver den 
som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn 
eller annen godtgjørelse eller ytelse som skal 
gjøres til gjenstand for forskottstrekk, eller 
kan gjøres til gjenstand for trekk etter pålegg. 

Etter skattebetalingsloven skal det foretas 
forskottstrekk både for godtgjørelser i arbeids
forhold og godtgjørelser for oppdrag. Unntak 
er gjort når arbeidet eller oppdraget er utført 
som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. 
Vi viser til skattebetalingsloven § 5. Dette 
innebærer at begrepet arbeidsgiver er definert 
så vidt at det omfatter både den som har en 
annen person i sin tjeneste og den som lar en 
annen person som ikke er selvstendig næ
ringsdrivende, utføre et oppdrag for seg. 

Begrepet arbeidstaker er ikke definert i pro
posisjonen. Trygdelovutvalget vil peke på at 
dette begrepet vanligvis brukes om den som 
arbeider i en annens tjeneste. 

I proposisjonen ble det listet opp følgende 
informasjon om arbeidstakere som registeret 
skulle inneholde: 

- fødselsnummer og eventuelt løpenummer 
- navn 
- bosteds- og skattekommune 
- arbeidsgivernummer og bedriftsidentifika-

sjon 
- angivelse av hovedarbeids- eller biarbeids-

forhold 
- dato for ansettelse 
- dato for opphør 
- ved kortvarige arbeidsforhold angis ventet 

varighet 
- arbeidsintensitet (angivelse av antall ar

beidstimer pr. uke) 
- skattekorttype 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-2 andre ledd lyder: 

«Arbeidsgiveren plikter også å sende mel
dinger om inntak 1 tjeneste eller opphør av 
tjenesteforhold og andre meldinger og opplys
ninger som det ellers er behov for i forbin
delse med gjennomføringen av loven. Kongen 
gir regler om adgangen for andre offentlige 
myndigheter til opplysninger om arbeidsgi
verforhold og arbeidstakerforhold som trygde
kontoret innhenter». 

Rikstrygdeverket har gitt forskrifter om ar
beidsgivernes meldinger til arbeidsgiver/ 
arbeidstakerregisteret den 24. april 1978 med 
hjemmel i folketrygdloven § 18-2 tredje ledd. 

Forskriftenes § 2 inneholder definisjoner av 
begrepene arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeidsgiver er definert i forskriftenes § 2 
nr. 1 som lyder: 

«Enhver som benytter seg av arbeidstaker i 
Norge for utførelse av arbeid mot vederlag, 
er å anse som arbeidsgiver etter disse forskrif
ter. Det samme gjelder den som benytter seg 
av arbeidstaker i forbindelse med undersø
kelse etter og utnyttelse av undersjøiske pet
roleumsforek:omster på den norske kontinen
talsokkelen og dertil knyttet virksomhet og 
arbeid. 

Som arbeidsgiver anses i alle fall den som 
selv eller ved fullmektig utbetaler vederlag 
som det skal betales arbeidsgiveravgift av et
ter folketrygdloven § 16-3. Dette gje1der også 
for arbeid som utføres · på Svalbard, Jan 
Mayen, norske biland og i utlandet.» 

Som det går fram av forskriftenes § 2 regnes 
den som plikter å betale arbeidsgiveravgift, 
som arbeidsgiver. Ifølge lovens § 16-3 første 
ledd skal det betales arbeidsgiveravgift av det 
beløp arbeidsgiveren plikter å innberette som 
lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller 
oppdrag i og utenfor tjeneste. Det skal imid
lertid ikke betales avgift når arbeidet eller 
oppdraget er utført som ledd i selvstendig 
næringsvirksomhet. Dette innebærer at det 
skal betales arbeidsgiveravgift av utbetalt 
lønn m.v. som nevnt i folketrygdloven § 6-4 
nr. 1. Det vil si at det skal betales avgift både 
for lønn til arbeidstakere og for godtgjørelse 
til oppdragstakere, men ikke godtgjørelse til 
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selvstendig næringsdrivende. Loven bruker 
altså begrepet arbeidsgiver i en vid betydning, 
slik at det både omfatter arbeidsgivere og opp
dragsgivere. 

I utkastets kapittel 3 har utvalget tatt inn 
definisjoner av henholdsvis arbeidstaker, opp
dragstaker og selvstendig næringsdrivende. 
Vi viser til utkastets §§ 3~22 til 3-24. I merkna
dene til disse paragrafene er grensene mellom 
arbeidstaker og oppdragstaker og mellom 
oppdragstaker og selvstendig næringsdriv
ende trukket opp. 

I § 2 nr. 2 i ovennevnte forskrifter er begre
pet arbeidstaker definert slik: 

«Med arbeidstaker menes enhver som arbei
der i annens tjeneste for lønn eller annen 
godtgjørelse.» 

I forskriftenes § 2 nr. 3 er det gjort unntak 
for følgende personer: · 

«Arbeidstakere registrert i Direktoratet for 
sjømenn som omfattes av folketrygdlovens 
bestemmelser om sykepenger og som kom
mer inn under skatteordningen for sjømenn, 
er unntatt fra disse forskrifter. Unntatt er også 
arbeidstakere i internasjonale organisasjoner 
med sete i Norge». 

Begrepet arbeidstaker er imidlertid ikke 
brukt i vid betydning. Etter denne definisjo
nen skal det bare omfatte den som arbeider i 
en annens tjeneste og ikke den som tar på seg 
oppdrag for en oppdragsgiver. Etter Rikstryg
deverkets praksis tolkes imidlertid arbeidsta
kerbegrepet så vidt at det også omfatter opp
dragstakere. Rikstrygdeverket opplyser at 
denne praksisen skyldes skatteetatens behov. 
Da .også oppdragstakere plikter å betale for
skottsskatt, er det også behov for å registrere 
disse personene. 

Forskriftenes § 3 gjelder meldeplikten til 
arbeidsgiverregisteret. Melding skal sendes 
innen åtte dager etter at det første meldeplik
tige arbeidsforholdet tar til. Etter forskriftenes 
§ 4 plikter en arbeidsgiver å sende melding 
om inntak i tjeneste når arbeidsforholdet antas 
å ville vare i mer enn seks dager. Dette gjel
der bare dersom det antas at arbeidet vil inne
bære mer enn gjennomsnittlig tre timers ar
beid pr. uke. Forskriftene har videre bestem
melser om meldeplikt ved opphør av melde
pliktig arbeidsforhold. Fristen for å sende 
meldinger til arbeidstakerregisteret er åtte 
dager fra arbeidsforholdet tar til. Det samme 
gjelder når arbeidsforholdet opphører. 

Utvalget antar at de ovennevnte bestem
melsene også skal brukes på oppdragsforhold 
slik at en oppdragstaker bare skal meldes inn 
av oppdragsgiveren dersom han eller hun an
tar at oppdraget vil strekke seg over seks da-

ger eller mer. Dette innebærer at enkeltstå
ende oppdrag, som for eksempel en enkel 
kunstnerisk opptreden ikke skal meldes til 
registeret. 

Folketrygdloven § 18-7 er en særskilt straf
febestemmelse som gjelder ved unnlatelse av 
å sende meldinger til arbeidstakerregisteret. 
Bestemmelsen lyder: 

«Arbeids~ver som ikke har etterkommet 
plikten til a sende meldinger om inntak i tje
neste eller opphør av tjenesteforhold som er 
P.ålagt i medhold av § 18-2 andre ledd kan 
ilegges en daglig løpende tvangsmulkt. 

Mulkten tilfaller folketrygden. 
Departementet gir forskrifter om tvang

smulkt, herunder om tvangsmulktens stør
relse.» 

I henhold til folketrygdloven § 18-6 kan den 
som unnlater å gi meldinger og opplysninger 
som kreves med hjemmel i folketrygdloven, 
straffes med bøter. Dette er en generell be
stemmelse. Likevel fant man det hensikts
messig å ha en særskilt bestemmelse om 
tvangsmulkt for å sikre at registeret får de 
meldinger som er nødvendige. Vi viser til Ot. 
prp. nr. 68 for 1976-77 punkt 11.2.4.5 om kon
trolltiltak. 

I lovens§ 18-7 siste ledd er det hjemmel for 
departementet til å gi forskrifter om tvang
smulkt. Slike forskrifter er gitt den 9. juni 
1978. Forskriftenes § 2 lyder: 

«Tvangsmulkten fastsettes til 100 kroner pr. 
dag for hvert arbeidsforhold som ikke er inn-
berettet.» · 

Etter ovennevnte forskrifter er det trygde
kontoret som treffer vedtak om tvangsmulkt. 
V ed taket kan påklages til Rikstrygdeverket. 
Klage har oppsettende virkning. Det sies 
imidlertid intet i lov eller forskrifter om hvor
dan tvangsmulkten skal innkreves. Men i hen
hold til § 3 nr. 3 i lov 13. august 1915 om 
tvangsfullbyrdelse, har tvangsmulkt ilagt av 
offentlig myndighet i henhold til lov direkte 
tvangsgrunnlag. Dette innebærer at trygde
etaten kan drive inn tvangsmulkter uten dom. 

Det er heller ikke sagt noe i loven eller for
arbeidene om hvem som skal fastsette tvang
smulkten. I forarbeidene er det vist til at ileg- ' 
gelse av tvangsmulkt er en enklere reaksjon 
enn bøtleggelse. Dette er imidlertid ikke be
grunnet nærmere. Vi viser til Ot.prp. nr. 68 
for 1976-77 punkt 11.2.4.5. 

Utvalgets forslag 
Utvalget har foreslått enkelte endringer når 

det gjelder meldeplikten til disse registrene. I 
utkastet er det dessuten presisert at både ar
beidgivere og oppdragsgivere har meldeplikt 
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og at plikten omfatter både registrering av 
arbeidstakerforhold og oppdragsforhold. 

Utvalget har i utkastet tatt med de viktigste 
bestemmelsene i den gjeldende lov og for
skrifter. Det forutsettes at departementet gir 
utfyllende regler på området. 

Utvalget har lagt til grunn at det dreier seg 
om to registre, ett register som gjelder arbeids
givere og oppdragsgivere og ett register som 

' gjelder arbeidstakere og oppdragstakere. 
Utkastets første ledd handler om arbeidsgi

verregisteret. Etter utkastet plikter den som 
er arbeidsgiver eller oppdragsgiver å la seg 
registrere i arbeidsgiverregisteret. Utvalget 
mener det er nødvendig å presisere at melde
plikten gjelder både for arbeidsgivere og opp
dragsgivere. Forslaget innebærer ingen end
ring i forhold til gjeldende rett, men lovteks
ten er blitt mer informativ. 

En slik melding skal etter utkastet gis innen 
en uke etter at vedkommende arbeidsgiver 
eller oppdragsgiver har tatt en person i sin 
tjeneste eller gitt en person et oppdrag. Forsla
get innebærer en mindre materiell endring. 

Nye arbeidsgivere har etter forskriftenes § 
3 plikt til å registrere seg i arbeidsgiverregiste
ret innen åtte dager etter at det første melde
pliktige arbeidsforholdet tar til. 

Utkastets andre ledd gjelder arbeidstakerre
gisteret. Arbeidsgiver og oppdragsgiver plik
ter å sende melding til dette registeret om 
arbeidsforhold og oppdragsforhold innen en 
uke etter at et arbeidsforhold eller oppdrags
forhold er inngått eller er oppløst. Det er pre
sisert at meldeplikten bare gjelder for arbeids
forhold og oppdragsforhold som antas å vare 
mer enn en uke. Forslaget innebærer mindre · 
endringer i forhold til forskriftenes § 4 andre 
og fjerde ledd. Utvalget har utvidet melde
plikten i forhold til forskriftenes ordlyd i dag. 
Det er behov for å lovfeste dagens praksis som 
går på at også oppdragsforhold registreres. 
Som tidligere nevnt skyldes dette at lignings
etaten har behov for å registrere oppdragsfor
hold av hensyn til innkrevingen av forskotts
skatt. 

Utkastets tredje ledd har bestemmelser om 
tvangsmulkt. Bestemmelser om tvangsmulkt 
er i dag gitt i § 2 i forskrifter om tvangsmulkt 
gitt i medhold av folketrygdloven § 18-7 siste 
ledd. Utvalget mener det bør framgå av loven 
at overtredelse av meldeplikten kan medføre 
løpende tvangsmulkt. 

Utkastets fjerde ledd omhandler hvilke 
myndigheter som har adgang til opplysning
ene i registrene. Forslaget svarer til § 4 i for
skriftene om adgang for andre offentlige myn
digheter til opplysninger i arbeidsgiver/ 
arbeidstakerregisteret. Disse forskriftene er 
fastsatt . ved kongelig resolusjon den 28. april 

1978 med hjemmel i folketrygdloven § 18-2 
andre ledd. 

I utkastets femte ledd er departementet gitt 
fullmakt til å fastsette forskrifter om arbeids
giverregisteret og arbeidstakerregisteret. Vi
dere er departementet gitt fullmakt til å be
stemme hvilke andre offentlige etater som 
skal få adgang til registrene og til å gi bestem
melser om tvangsmulkt. 

utkastets § 24-3 Tap av retten til å prakti
sere for trygdens regning 

Dersom en person som gir behandling eller 
yter tjenester som faller inn under denne lov
en, gjør seg skyldig i misbruk overfor trygden 
eller ikke oppfyller lovbestemte plikter, kan 
Rikstrygdeverket bestemme at det ikke skal 
ytes godtgjørelse for behandling eller tjenester 
som vedkommende utfører. I slike tilfeller skal 
trygden heller ikke yte stønad på grunnlag 
av erklæring fra vedkommende. 

Merknader 
Utkastet svarer til den gjeldende lovs § 18-5, 

men utvalget har foreslått en viss innsnevring 
av bestemmelsens rekkevidde. Det forhold at 
en behandler ikke forsvarlig skjøtter sin gjer
ning skal etter utvalgets forslag ikke rammes 
av bestemmelsen her. 

Historikk 
Syketrygdloven § 123 hadde bestemmelser 

om at departementet kunne utelukke en lege 
fra å praktisere for en trygdekasse hvis depar
tementet fant det godtgjort at han hadde gjort 
seg skyldig i misbruk overfor kassen, at han 
ikke forsvarlig skjøttet sin legegjerning eller 
ikke oppfylte sine plikter etter syketrygdlo
ven. Etter en bestemmelse i den samme para
grafen pliktet trygdekassen ikke å godtgjøre 
for legehjelp fra vedkommende lege og heller 
ikke yte annen stønad på grunnlag av erklæ
ringer fra ham. 
. Disse bestemmelsene gjaldt tilsvarende for 
tannleger og jordmødre. 

Bestemmelser som svarte til syketrygdlo
ven§ 123 ble tatt inn i folketrygdloven§ 18-5 
i 1966. 

Gjeldende rett 
Lovens § 18-5 gjelder tap av behandlings

personells rett til å praktisere for trygdens 
regning i nærmere angitte situasjoner. Loven 
lyder i dag: 

«Hvis noen som gir behandling eller yter 
tjeneste som trygden er stønadspliktig for, 
gjør seg skyldig i misbruk overfor trygden, 
ikke forsvarlig skjøter sin gjerning eller ikke 
oppfyller sine plikter etter denne lov, kan 
departementet bestemme at trygden ikke skal 
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godtgjøre ror behandling eller tjeneste utført 
~v h~m. I slike til~elle plikter trygden heller 
ikke a yte stønad pa grunnlag av erklæring fra 
ham». 

Denne bestemmelsen forutsetter at behand
lingspersonell som etter helselovgivningen 
har rett til å praktisere her i landet, kan prakti
sere for trygdens regning. Det innebærer at 
trygdeetaten plikter å yte stønad etter de fast
satte refusjonssatsene dersom pasienten fyller 
vilkårene for rett til stønad etter folketrygdlo
ven kapittel 2. Det er denne ulovfestede retten 
til å praktisere for trygdens regning, som kan 
fratas behandlere etter lovens § 18-5. 

Som det går fram av paragrafen, er det tre 
situasjoner loven tar sikte på å ramme: 

For det første rammer bestemmelsen be
handler som «gjør seg skyldig i misbruk over
for trygden». En lege som for eksempel krever 
betaling for pasienter vedkommende ikke har 
hatt, eller tar prøver som ikke er nødvendige, 
kan bli fratatt retten til å ·praktisere for tryg
dens regning under henvisning til denne be
stemmelsen. Det samme gjelder dersom en 
fysioterapeut oppgir å ha gitt flere behandlin
ger enn det faktiske antall. 

For det andre kan en behandler fratas retten 
til å praktisere for trygdens regning dersom 
vedkommende «ikke forsvarlig skjøter sin 
gjerning». Denne bestemmelsen må gå på den 
faglige vurderingen av behandleren. 

Legeloven § 25 inneholder en bestemmelse 
om forsvarlig legevirksomhet. Bestemmelsen 
lyder slik: 

«En lege plikter å utøve sin virksomhet for
svarlig. 

Han skal gjøre sitt beste for å gi sine pasien
ter kyndig og omsorgsfull hjelp. 

Han skal gi hver pasient de opplysninger 
~an bll!r _ha om _sin helsetilstand og behand
ling. Sav1dt muhg skal legen la pasienten selv 
medvirke ved behandlingen.» 

Legeloven § 27 omhandler plikten til å yte 
øyeblikkelig hjelp: 

. «En lege plikter snarest mulig å yte den 
hJelp han evner når han etter de opplysninger 
han har må anta at legehjelp er påtrengende 
nødvendig. 

Plikten faller bort dersom legen har gyldig 
forfall, eller vet at hjelp i tide vil bli ytet av 
en annen lege». 

Dersom behandleren ikke oppfyller de plik
ter som følger av lovgivningen, kan ved
kommende ikke antas å ha skjøttet sin gjer
ning forsvarlig. Retten til å praktisere for tryg
dens regning kan da fratas vedkommende i 
medhold av folketrygdloven § 18-5. 

For det tredje kan retten til å praktisere for 
trygdens regning gå tapt dersom vedkom-

roende «ikke oppfyller sine plikter etter denne 
lov». Det siktes her først og fremst til unnla
telse av å gi opplysninger og meldinger til 
trygdens organer i medhold av gjeldende fol
ketrygdlov § 18-2. 

Det er i dag tillagt departementet å gjøre 
vedtak om å ta fra en behandler retten til å 
praktisere for trygdens regning etter lovens § 
18-5. 

Dersom en behandler har tapt retten til å 
praktisere for trygdens regning, plikter tryg
den heller ikke å yte stønad på grunnlag av 
erklæringer fra ham.· Det vil si at en trygdet 
i tilfelle må gå til en annen lege for å få ny 
sykmelding dersom vedkommende har fått 
sykmelding fra en slik lege. 

Utvalgets forslag 
Utvalget vil peke på at tap av retten til å 

praktisere for trygdens regning er en alvorlig 
·sanksjon, som i praksis ofte medfører at ved
kommende behandler må slutte sin virksom
het. Vi har vurdert om det er behov for denne 
bestemmelsen. 

Departementet fatter gjennomsnittlig fire til 
fem vedtak i året som gjelder tap av retten til 
å praktisere for trygdens regning. Trygdeeta
ten anvender i dag som oftest andre og mil
dere sanksjoner. Det er tap av retten til di
rekte oppgjør. I utkastets kapittel 13 om stø
nad ved helsetjenester er det flere steder tatt 
inn bestemmelser som gir departementet full
makt til å gi forskrifter om direkte oppgjør. 
Dessuten kan trygdeetaten begjære påtale et
ter straffeloven i de tilfellene det er mistanke 
om misbruk av trygdens midler. Behandlere 
som ikke skjøtter sin gjerning forsvarlig kan 
også miste retten til å utøve virksomheten i 
henhold til profesjonslovgivningen for be
handlingspersonell, se for eksempel legeloven 
§§ 8 f. Forenklingshensyn kunne således tale 
for å oppheve gjeldende folketrygdlov § 18-5. 

Selv om bestemmelsen i § 18-5 beholdes i 
folketrygdloven, kan det reises spørsmål om 
det er riktig å la trygdeetaten vurdere om en 
behandler «ikke forsvarlig skjøter sin gjer
ning». Det gis her anvisning på svært skjønns
messige vurderinger. Vi mener det vil være 
mer naturlig å bruke sanksjoner som er hjem
let i profesjonslovene for behandlingsperso-' 
nell og at helsemyndighetene foretar slike 
vurderinger. En kunne for eksempel ta inn 
bestemmelser i legeloven, psykologloven m.v. 
om tap av retten til å praktisere for trygdens 
regning for behandlere som ikke forsvarlig 
skjøtter sin gjerning. En slik reaksjon er ikke 
fullt så alvorlig som fratakelse av autorisasjon, 
lisens og godkjenning som kan foretas i dag i 
medhold av disse lovene. 

Bestemmelsene om at vedkommende «ikke 
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oppfyller sine plikter etter denne lov» er aktu
elle når det gjelder opplysninger om pasienter 
som behandlerne sitter inne med. Utvalget 
har foreslått at behandlingspersonell plikter å 
gi trygdeetaten slike opplysninger dersom 
pasienten har gitt sitt samtykke til dette. Det 
kan dessuten være aktuelt at en behandler 
misligholder sine plikter i henhold til profe
sjonslovgivningen om helsepersonell. Det ten-

' kes for eksempel på bestemmelsen i legeloven 
§ 29 om sparsomhet. Etter denne paragrafen 
skal en lege ved organiseringen av sin virk
somhet, ved undersøkelse og behandling av 
pasienter, ved foreskriving av legemidler og 
ellers påse at pasienter, folketrygden og andre 
ikke påføres unødige utgifter og tidsspille. 

Så vidt utvalget kjenner til, er det misbruks
tilfellene som i praksis har ført til fratakelse 
av rett til å praktisere for trygdens regning. 

Utvalget er kommet til at det er behov for 
en bestemmelse om tap av retten til å prakti
sere for trygdens regning i de tilfellene en 
behandler gjør seg skyldig i misbruk overfor 
trygden og i de tilfellene en behandler ikke 
oppfyller sine lovbestemte plikter. Vi mener 
at sanksjonen med nekting av å praktisere på 
trygdens regning ikke skal kunne brukes når 
det er spørsmål om en behandler ikke skjøtter 
sin gjerning forsvarlig. Det er ikke riktig at 
trygdeetaten skal vurdere om behandlere 
skjøtter sin gjerning forsvarlig. Det dreier seg 
om et faglig skjønn og en meget alvorlig be
skyldning. Avgjørelsen bør derfor treffes av 
helsemyndighetene og ikke av trygdeetaten. 

Utkastet svarer stort sett til den gjeldende 
lov. Men utvalget har begrenset bestemmel
sen til å gjelde misbrukstilfellene og de tilfel
lene behandlerne ikke oppfyller sin lovbe
stemte plikter. 

Utvalget har foreslått at avgjørelsesmyndig
heten skal legges til Rikstrygdeverket og ikke 
til departementet, som i dag. Derved vil en 
eventuell klage kunne gå til departementet. 

Utkastets § 24-4 Straff for å gi uriktige opp-
lysninger 

De som gir opplysninger som de vet er urik
tige, eller som holder tilbake opplysninger som 
er viktige for rettigheter eller plikter etter 
denne loven, straffes med bøter. 

Rikstrygdeverket begjærer påtale. 

Merknader 
Utkastet handler om straff for å gi uriktige 

opplysninger. Tilsvarende bestemmelser er i 
dag å finne i folketrygdloven § 18-6 første 
ledd. 

Historikk 
Tidligere trygdelover hadde straffebestem

melser som rammet den som gav uriktige opp-

lysninger. Bestemmelsene var beregnet både 
på de som søkte og mottok trygdeytelser og 
på andre som for eksempel arbeidsgivere. Vi 
viser i denne sammenhengen til syketrygdlo
ven § 129, alderstrygdloven § 33 og uføre
trygdloven § 34. 

Syketrygdloven § 129 rammet blant annet 
den som forsettlig gav uriktige opplysninger 
om inntekts-, arbeids- eller forsørgelsesfor
hold. Straffebestemmelsene skulle bare gjelde 
dersom forholdet ikke gikk inn under et stren
gere straffebud. Straffen var bøter. 

Det sies lite i forarbeidene til folketrygdlo
ven om behovet for straffebestemmelser av 
denne art. Det sies bare at hensikten var å få 
arbeidsgiverne til å oppfylle visse forpliktelser 
etter loven og sikre mot trygdemisbruk. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-6 lyder i dag: 

«Hvis forholdet ikke går inn under strengere 
straffebud, straffes med bøter den som mot 
bedre vitende _gir uriktige_ opplysninger eller 
fortier vesentlige opplysnmger av betydning 
for rettigheter eller plikter etter denne lov. 

På samme måte straffes· den som forsettlig 
eller )laktsomt etter p~legg unnlater å gi slike 
meldmger og opplysnmger som er krevd i el
ler med hjemmel i loven. 

Rett til å begjære påtale har Rikstrygdever
ket og den det bemyndiger.» 

Lovens første ledd gjelder «den som mot 
bedre vitende gir uriktige opplysninger eller 
fortier vesentlige opplysninger som har betyd
ning for rettigheter eller plikter etter denne 
lov». Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd 
for den trygdede selv, for behandlingsperso
nell og for arbeidsgivere m.v. Men i praksis 
er den bare blitt brukt overfor de trygdede. 
Det kan her dreie seg om forfalskning av do
kumenter, heving av sykepenger uten å være 
syk, heving av dagpenger uten å være arbeids
løs eller unnlatelse av å varsle om endringer 
i den trygdedes situasjon. Som eksempel kan 
nevnes enslige mødre som unnlater å melde 
fra at de flytter sammen med barnefaren. Et
ter de opplysninger utvalget har fått, er det 
misbruk av sykepenger og dagpenger under 
arbeidsløyse som det er mest praktisk å be
gjære påtale for. 

Bestemmelsen i andre ledd gjelder den som 
forsettlig eller uaktsomt unnlater å gi slike 
meldinger og opplysninger som trygden kre
ver. Denne bestemmelsen blir nærmere om
talt i utkastets § 24-5. 

Det er Rikstrygdeverket eller den det be
myndiger som har rett til å begjære påtale. I 
praksis er det bare Rikstrygdeverket som be
gjærer påtale, med unntak av Oslo trygdekon
tor, som har fått delegert denne myndigheten. 
Når det gjelder dagpenger under arbeidsløyse, 
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er det Arbeidsdirektoratet som begjærer på
tale, se lovens § 4-11 andre ledd. 

Utvalgets forslag 
Utvalget vil bemerke at de saker som går 

inn under folketrygdloven § 18-6 første ledd 
som regel er rene bedrageritillfeller eller for
falskninger, som derved også rammes av straf
feloven §§ 270 om bedrageri og 183 om doku
mentfalsk. Så vidt utvalget kjenner til, har det 
ikke forekommet at noen utelukkende er blitt 
dømt etter folketrygdloven § 18-6 første ledd, 
uten at forholdet samtidig er blitt henført un
der straffeloven §§ 183 og/eller 270. 

Da denne straffebestemmelsen ikke har 
noen selvstendig betydning, har utvalget vur
dert om den bør sløyfes i den. nye folketrygd
loven. Men utvalget er kommet til at den like
vel bør beholdes, da det er greitt for trygdeeta
ten å ha en særskilt straffebestemmelse å vise 
til. 

utkastets § 24-5 Straff for ikke å gi nødven
dige opplysninger 

De som er pdlagt d gi opplysninger som 
nevnt i § 20-5, men som forsettlig eller uakt- • 
somt . forsømmer d gjøre dette, straffes med 
bøter. 

Rikstrygdeverket begjærer pdtale. 

Merknader 
Utkastet handler om straff for unnlatelse av 

å gi opplysninger og svarer til den gjeldende 
lovs § 18-6 andre ledd. 

Historikk 
Tidligere trygdelover hadde straffebestem

melser som dels rettet seg mot arbeidsgiverne 
for å få dem til å oppfylle visse forpliktelser 
etter loven og dels mot de trygdede for å sikre 
trygdeordningene mot misbruk. Etter syke
trygdloven § 129 bokstav a var straffen bøter 
for arbeidsgivere som ikke sendte meldinger 
om arbeidsforhold. Alderstrygdloven og ufø
retrygdloven hadde imidlertid ikke straffebe
stemmelser for unnlatelse av å gi nødvendige 
opplysninger. Vi viser til Ot.prp. nr. 17 for 
1965-66 side 106. 

Da folketrygdloven ble vedtatt i 1966 ble 
det tatt inn en bestemmelse i § 18-6 første ledd 
om straff for den som «etter pålegg unnlater 
i rett tid å gi slike meldinger og opplysninger 
som er krevd i eller med hjemmel i loven». 
Vi viser til Ot.prp. nr. 54 for 1980-81 side 7. 
Det ble her pekt på at det var behov for en 
avklaring med hensyn til skyldkravet i denne 
paragrafen. 

Første alternativ i paragrafens første ledd 
var klar med hensyn til skyldkravet. Uttryk
ket «mot bedre vitende» medfører at det kre-

ves forsett. Det hersket imidlertid en viss usik
kerhet om forsettskravet også skulle gjelde 
annet alternativ, eller om det var tilstrekkelig 
at det forelå uaktsomhet. 

Spørsmålet ble forelagt Justisdepartementet 
som antok at det var tilstrekkelig med uakt
somhet for å rammes av det andre alternati
vet. Det ble i denne sammenheng pekt på at 
det i samsvar med straffeloven § 40 andre ledd 
må presumeres at det her er tilstrekkelig med 
uaktsomhet. Reelle hensyn talte også for uakt
somhet. Dersom folketrygdloven § 18-6 
krevde forsett ved unnlatelse av å gi opplys
ninger, ville dette straffealternativet få liten 
praktisk betydning da glemsomhetstilfellene 
derved ville falle utenfor. 

Ved lov 29. mai 1981 nr. 40 ble denne para
grafen omredigert. Det ble da vedtatt et nytt 
andre ledd som gjelder straff for unnlatelse 
av å gi slike meldinger og opplysninger. Det 
ble presisert i loven at denne straffebestem
melsen skulle ramme den som forsettlig eller 
uaktsomt etter pålegg unnlater å gi nødven
dige opplysninger. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 18-6 andre ledd lyder i 

dag: 

«På samme måte straffes den som forsettlig 
eller uaktsomt etter pålegg unnlater å gi slike 
meldinger og opplysninger som er krevd i el-
ler med hjemmel 1 loven». . 

Paragrafens første ledd gjelder strafffor den 
som gir uriktige opplysninger el.ler fortier ve
sentlige opplysninger. Denne bestemmelsen 
er foreslått tatt inn i utkastets § 24-4. Vi viser 
til merknadene til dette forslaget. 

Lovens § 18-6 første ledd gjelder bare der
som forholdet ikke faller inn under et stren
gere straffebud. Det er ikke aktuelt når det 
gjelder unnlatelse av å gi meldinger og opp
lysninger til trygdeetaten. Det finnes gene
relle straffebestemmelser om for eksempel 
falsk forklaring, men ikke om unnlatelser av 
å gi meldinger og opplysninger til offentlige 
myndigheter. 

Folketrygdloven § 18-6 andre ledd gjelder 
straff for å unnlate å gi meldinger og opplys- ' 
ninger som er krevd i eller i medhold av lo
ven. Det er imidlertid presisert at bestemmel
sen bare gjelder de tilfellene en person har 
fått pålegg om å gi meldinger eller opplysnin
ger. Denne presiseringen er gjort for at ikke 
denne straffebestemmelsen skulle være for 
vidtrekkende. 

Folketrygdloven har flere bestemmelser om 
opplysningsplikt: 

Folketrygdloven § 18-1 lyder: 
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«Enhver trygdet plikter å gi trygdens orga
ner de meldinger og opplysninger som er nød
vendig for gjennomføringen av loven.» 

Denne bestemmelsen ble tatt inn i folke
trygdloven allerede i 1966 og svarte til da
gjeldende bestemmelser i trygdelovgivnin
gen, f.eks. i alderstrygdloven § 16. I forarbei
dene til folketrygdloven er det ikke sagt noe 

, om innholdet av denne bestemmelsen. Se 
Ot.prp. nr. 17 for 1965-66. 

Folketrygdloven § 18-2 første ledd gjelder 
melde- og opplysningsplikten for arbeidsgi
vere og enhver som gir behandling eller yter 
tjeneste som trygden er stønadspliktig for. 
Bestemmelsen omtales nærmere i utkastets § 
20-5 om innhenting av opplysninger og utta
lelser, samt utkastets § 17-10 om melding av 
yrkesskade. Vi viser til merknadene til de 
nevnte paragrafene. 

Lovens § 18-2 andre ledd handler om ar
beidsgiveres plikt til å sende meldinger til 
arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregiste
ret. Denne bestemmelsen er tatt inn i utkas
tets § 24-2 som gjelder disse registrene. Vi 
viser til merknadene til denne paragrafen. 

Rikstrygdeverket har med hjemmel i folke
trygdloven § 18-2 bestemt at den meldeplik
ten som var påbudt etter yrkesskadetrygdlo
ven § 34 skal opprettholdes også for skadetil
feller som inntrer etter 31. desember 1970. 
Meldeplikten ved yrkesskader er nærmere 
omtalt i merknadene til utkastets § 17-10 om 
melding av yrkesskade. 

Rikstrygdeverket legger til grunn at straffe
bestemmelsen i lovens § 18-6 kan anvendes 
på arbeidsgivere m.v. som unnlater å melde 
yrkesskader. 

Folketrygdloven § 18-3 nr. 1 første ledd har 
bestemmelser om opplysningsplikt for kom
munale og offentlige myndigheter samt for 
arbeidsgivere, forsikringsselskaper og pen
sjonsordninger. Disse bestemmelsene er tatt 
inn i utkastets § 20-5 om innhenting av opp
lysninger og uttalelser. Vi viser til merkna
dene til denne paragrafen. 

Lovens § 18-3 nr. 1 andre ledd og nr. 2 er 
omtalt bakerst i kapitlet her. 

Utvalgets forslag 
Utvalgets forslag handler om unnlatelse av 

å gi slike opplysninger . som er nevnt i utkas
tets § 20-5 om innhenting av opplysninger og 
uttalelser. Etter denne paragrafen plikter ar
beidsgivere, behandlingspersonell, offentlige 
myndigheter, forsikringsselskaper og private 
pensjonsordninger å gi trygdeetaten de opp
lysningene de måtte ha om den som søker om 
folketrygdytelser. Opplysningsplikten er 
imidlertid betinget av at søkeren har samtyk-

ket i at opplysningene gis. Vi viser til merkna
dene til utkastets § 20°5. 

Det er videre presisert i utkastet at straffebe
stemmelsen bare gjelder i de tilfellene trygde
etaten har gitt vedkommende person pålegg 
om å gi opplysninger. Forslaget svarer til 
gjeldende rett. Utvalget vil peke på at denne 
straffebestemmelsen også skal gjelde ved 
unnlatelse av å melde yrkesskader etter utkas
tets § 17-10. 

Etter utkastets § 24-5 første ledd kan de som 
forsettlig eller uaktsomt etter pålegg unnlater 
å gi opplysninger som nevnt i utkastets § 20-5 
straffes med bøter. 

Utkastets andre ledd gjelder retten til å be
gjære påtale og svarer til gjeldende rett. 

Utkastets § 24-6 Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter om gjen

nomføringen av denne loven. 

Merknader 
Forslaget svarer til den gjeldende lovs § 

18-13. 
Utvalget har foreslått særskilte fullmakter 

til å gi forskrifter i de kapitlene det antas nød
vendig med utfyllende bestemmelser. Utval
get antar likevel det er nødvendig og hensikts
messig med en generell hjemmel til å gi for
skrifter om gjennomføringen av loven. 

Forslag fra Grethe Andersen: 

Utkastets § 24-7 Trygdekontorenes Lands
forening 

Trygdekontorenes Landsforening skal 
ivareta felles faglige interesser. Landsforenin
gens vedtekter skal godkjennes av departe
mentet. Landsforeningens og lokalforeninge
nes utgifter dekkes av trygdens midler. Lands
foreningens budsjett skal godkjennes av de
partementet. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven § 

13-14. 

Historikk 
Trygdekassene, som tidligere var egne retts

subjekter, gikk sammen og dannet foreninger 
fylkesvis. Disse foreningene sluttet seg igjen 
sammen i en landsforening (Norges Trygde
kasselag). Det var de forskjellige lokale tryg
dekassene, og ikke den enkelte ansatte, som 
var medlemmer i disse foreningene. Formålet 
med foreningene var å ivareta felles interesser 
og angikk for så vidt de trygdeordningene som 
ble administrert. 

Landsforeningen for fylkeslagene ble stiftet 
den 19. februar 1912. Syketrygdloven av 1956 
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hadde en bestemmelse i§ 126 om adgang for 
trygdekassene til å slutte seg sammen i foren
inger, for å ivareta felles interesesser. Det ble 
videre lovfestet at foreningens vedtekter 
skulle godkjennes av departementet. Syke
trygdloven inneholdt dessuten bestemmelser 
om finansiering av foreningene. De midler 
som var nødvendige til drift av foreningen, 
skulle skaffes til veie ved utligning på de til
sluttede kassene, under hensyntagen til med
lemstallet til den enkelte kasse. V ed tak om 
utligning måtte godkjennes av departementet. 
Anvisningen på finansieringsmåte her gjaldt 
finansieringen av Landsforeningen. 

Bestemmelsen om Trygdekontorenes 
Landsforening ble tatt inn i folketrygdloven § 
13-14 da syketrygden ble inkorporert i folke
trygdloven i 1970. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 13-14 lyder i dag: 

«l. Trygdekontorene har adgang til å slutte 
seg sammen i foreninger med det formål 
å ivareta felles faglige interesser. 

Slike lokale foreninger kan omfatte 
trygdekontorene i ett eller flere fylker. 
Disse foreninger kan igjen slutte seg sam
men i en landsforening. 

2. Hver forening skal ha vedtekter for sin 
virksomhet. Landsforeningens og lokal
foreningenes vedtekter slfal godkjennes 
av departementet. , 

3. Utgiftene til landsforeningens og lokalfor
enmgenes virksomhet dekkes av trygdens 
midler. Landsforeningens budsjett skal 
godkjennes av departementet. 

4. Landsforeningens og fylkeslagenes regn
skap revideres av Riksrevisjonen.» 

Bestemmelsene i folketrygdloven § 13-14 
om Landsforeningen svarer stort sett til syke
trygdloven § 126. Men etter folketrygdloven 
skal utgiftene til Landsforeningens og lokal
foreningenes virksomhet dekkes av folketryg
dens midler. Videre skal regnskapene til 
Landsforeningen og fylkeslagene revideres av 
Riksrevisjonen. 

Utgiftene til driften av Landsforeningen blir 
dekket under trygdebudsjettets kapittel - 2602 
Trygdekontorene m.v. 

Utvalgets vurdering 
Så vidt utvalget kjenner til finnes det ikke 

tilsvarende foreninger bestående av forvalt
ningsorganer på andre områder i den offent
lige forvaltningen. 

Det er ikke nødvendig med lovhjemmel for 
at ansatte i visse etater skal kunne danne fore 
eninger. 

Bestemmelsene i folketrygdloven § 13-14 
får etter dette bare betydning i relasjon til fi
nansieringen av foreningene. 

Utvalgets flertall mener at bestemmelsen 
ikke bør tas inn i folketrygdloven. En vil peke 

på at det ikke er noe i veien for at staten yter 
bidrag til Trygdekontorenes Landsforening 
selv om folketrygdloven § 13-14 oppheves. 

Utvalgets mindretall har følgende dissens: 

«Utvalgets medlem, Grethe Andersen, me
ner at det fremdeles vil være naturlig med en 
bestemmelse i folketrygdloven om Trygde
kontorenes Landsforenings organisasjon og 
finansiering. En slik bestemmelse bør ha plass 
i den nye lovens kapittel 24. 

Trygdekontorenes Landsforening har siden 
etableringen i 1912 tatt initiativ til - og selv 
satt i gang - en rekke tiltak for utvikling av 
trygden. Landsforeningen har som forening 
for trygdekontorene arbeidet for å ivareta 
trygdekontorenes felles faglige interesser, og 
er et viktig bindeledd mellom lokalforvalt
ning, sentralforvaltning og de politiske myn
digheter. 

Virksomheten i Trygdekontorenes Lands
forening ble første gang lovfestet i syketrygd
loven av 1930. Den gang skulle foreningens 
statutter godkjennes av Rikstrygdeverket, 
mens foreningens utgifter ble dekket av de 
tilsluttede kasser (trygdekontor). For å sikre 
foreningens uavhengighet fra Rikstrygdever
ket ble loven i 1933 endret slik at det var Sosi
aldepartementet som skulle godkjenne Lands
foreningens vedtekter. Som følge av at trygde
kontorene opphørte å være selvstendige retts
subjekter, ble det senere foretatt en 1ovend
ring slik at Landsforeningen og fylkeslagenes 
utgifter skulle dekkes direkte over folketryg
dens budsjett (kap. 2602, post 70). 

Utvalgets medlem, Grethe Andersen, mener 
at Trygdekontorenes Landsforening fortsatt 
vil utføre et nyttig arbeide for trygdens admi
nistrative og fagllge utvikling. Det er viktig 
at foreningen fortsatt beholder sin frie stilling 
i forhold til trygdens sentraladministrasjon, 
og at det offentliges ansvar for å dekke foren
ingens utgifter fastslås i lovs form.» 

Bestemmelser som foreslås flyttet 
1) Folketrygdloven § 18-4 

Bestemmelsene gjelder taushetsplikten og 
er nærmere omtalt i merknadene til utkastets 
§ 20-4. 

2) Folketrygdloven § 18-8 
Bestemmelsen gjelder fastsetting av det 

trygdetekniske grunnlaget for beregningen av 
kapitalverdier. Den er bare aktuell ved yrkes
skadeerstatning, og utvalget foreslår derfor at 
bestemmelsen blir flyttet til utkastets § 18-6. , 
Bestemmelsen er ikke aktuell ved uførepen
sjon, da utvalget har foreslått uføregraden satt 
til minimum 30 prosent, jf. den gjeldende lovs 
§ 11-7. 

3) Folketrygdloven § 18-10 
Bestemmelsen presiserer at folketrygdlo

vens bestemmelser ikke kan utelukkes eller 
innskrenkes ved avtale eller reglement. Be
stemmelsen er tatt inn i utkastets kapittel 1, 
se § 1-5. 
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4) Folketrygdloven§ 18-11 
Bestemmelsen presiserer at rettigheter etter 

folketrygdloven ikke kan endres, innskrenkes 
eller oppheves ved senere lov. Bestemmelsen 
er tatt inn i utkastets § 1-4. 

5) Folketrygdloven § 18-12 
Bestemmelsen gir Kongen fullmakt til å 

inngå overenskomst med annet land. Bestem
, melsen er tatt inn i utkastets § 1-6. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
• l) Folketrygdloven § 18-1 

Bestemmelsen gjelder de trygdedes opplys
ningsplikt. Den har ingen selvstendig betyd
ning. Dersom en person ønsker en ytelse, må 
vedkommende gi de opplysningene som er 
nødvendige for at trygdeetaten skal kunne 
treffe riktig vedtak. (Se også folketrygdloven 
§ 14-2 nr. 2 andre og tredje ledd, som er fore
slått sløyfet.) Utvalget har foreslått en bestem
melse om pensjons- og stønadsmottakers opp
lysningsplikt i løpende pensjons- og stønads
forhold, se utkastets § 20-6. 

2) Folketrygdloven § 18-3 nr. 1 andre Ledd 
Bestemmelsen gjelder trygdens adgang til å 

innhente opplysninger ved bevisopptak. Riks
trygdeverket opplyser at man sjelden ber om 
bevisopptak, men det kan skje når det har 
vært mistanke om endringer i forhold som 
den trygdede har plikt til å gi opplysning om. 
Bestemmelsen kan for eksempel benyttes når 
det er mistanke om at en enslig mor bor sam
men med barnefaren. Når skattemyndighe
tene finner uoverensstemmelser mellom 
trygd og inntekt blir den trygdede bedt om å 
orientere om forholdet. Dersom vedkom
mende unnlater å møte, kan det bli aktuelt 
med bevisopptak. Da bestemmelsen brukes 
lite i praksis, foreslås den opphevet av forenk
lingsgrunner. 

3) Folketrygdloven § 18-3 nr. 2 
Bestemmelsen gjelder trygdens opplys

ningsplikt overfor pensjonsordning og livsfor-

sikringsselskap. Det forutsettes at det organ 
som trenger opplysningene sørger for å få 
samtykke fra medlemmet. Derved blir be
stemmelsen uaktuell. Et slikt samtykke bør 
være et vilkår for å få rett til pensjon og andre 
ytelser etter slike ordninger. 

4) Folketrygdloven § 18-9 
Etter lovens § 18-9 nr. 1, jf. nr. 3, har en 

arbeidsgiver plikt til å sørge for at en trygdet 
som arbeider utenfor Norge, får forskottert 
ytelser etter kapitlene 2 og 3 (medisinsk stø
nad og sykepenger), mot refusjon fra trygden. 
Etter lovens § 18-9 nr. 2 har en arbeidsgiver 
videre plikt til å gi en arbeidstaker som blir 
syk, forpleining i opptil 4 uker dersom ved
kommende har kost og losji hos sin arbeidsgi
ver. 

Bestemmelsens første ledd er først og 
fremst aktuell for sjøfolk, ansatte i utenrikstje
nesten og NORAD, samt arbeidstakere som 
er sendt ut av private arbeidsgivere. Andre 
ledd gjelder både her i landet og i utlandet. 
Bestemmelsen er mest aktuell for sjøfolk og 
hushjelper. 

Etter utvalgets syn passer ikke denne be
stemmelsen inn i folketrygdloven. Det finnes 
i dag andre lovbestemmelser som pålegger 
arbeidsgiverne omsorgsplikt under arbeidsta
kernes sykdom. Vi viser til § 27 i lov 31. mai 
1975 nr. 18 (sjømannsloven), og til § 16 i lov 
31. mai 1963 nr. 3, om arbeidsvilkår for hus
·hjelp (hushjelploven). Det skulle således ikke 
være noe stort behov for bestemmelsen i fol
ketrygdloven. Utvalget kan heller ikke se noe 
stort behov for å ha bestemmelsen om forskot
teringsplikt av trygdeytelser til arbeidstakere 
i utlandet. Det hadde muligens vært mer nær
liggende å regulere slike forhold i arbeidsavta
len. Dersom en ønsker en generell lovbestem
melse om arbeidsgivernes omsorgsplikt og 
plikt til å forskottere trygdeytelser ved syk
dom, bør det i stedet tas inn en bestemmelse 
om dette i arbeidsmiljøloven. 
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KAPITTEL 25 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

OVERSIKT 
Bestemmelser om ikrafttredelse og over

gangsbestemmelser står i dag i folketrygdlo
ven kapittel 19. Kapitlet har innledningsvis i 
§ 19-1 bestemmelser om når loven trådte i 
kraft og om hvilke lover som samtidig ble 
opphevet. Videre har paragrafert overgangsbe
stemmelser om rettigheter og plikter etter de 
lovene som ble opphevet samt overføring av 
formue til folketrygden. 

De øvrige paragrafene i kapitlet inneholder 
en del overgangsbestemmelser. Bestemmel
ser om 
- løpende ytelser etter de lovene som ble opp

hevet da folketrygdloven trådte i kraft står 
i § 19-2, 

- medregning av trygdetid før folketrygdlo
vens ikrafttredelse står i § 19-3, 

- rett til alderspensjon for personer som fylte 
vilkårene for rett til alderspensjon etter lo
ven om alderstrygd står i § 19-4, 

- rett til tilleggspensjon for alders- og uføre
pensjonister som er født i 1898 og 1899 står 
i § 19-5, 

- bestemmelser om at tilleggspensjon bare gis 
til dem som er blitt uføre etter lovens ikraft
tredelse står i § 19-6, 

- bestemmelser . om at gravferdshjelp etter 
kapittel 9 og om at ytelser til enkemenn og 
fraskilte menn etter §§ 10-3 til 10-6 bare gis 
dersom dødsfallet inntreffer etter 1. januar 
1967 står i § 19-7. 

- bestemmelser om at pensjon kan bortfalle 
for personer som har rett til tilsvarende ytel
ser etter utenlandsk lov står i § 19-8. 
Utkastets kapittel 25 inneholder bestem-

melser om når den nye loven skal tre i kraft 
og om at de tilsvarende gjeldende lover samti
dig oppheves. Se utkastets § 25-1. 

Det er videre i utkastets §. 25-2 tatt inn over
gangsbestemmelser som gjelder løpende ytel
ser etter den gjeldende folketrygdlov. Bestem
melsene sikrer at disse ytelsene ikke blir redu
sert. 

utkastets § 25-1 Ikrafttredelse 
Loven trer i kraft den (dato). 

Fra samme dato blir følgende lover opphe
vet: 
a) lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd 
b) lov 19. juni 1969 nr. 61 om særtillegg til 

ytelser fra folketrygden 

c) lov 19. desember 1969 nr. 80 om kompensa
sjonstillegg til ytelser fra folketrygden. 

Merknader 
Bestemmelsen er utformet på samme måte 

som folketrygdloven § 19-1 første og andre 
ledd. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 19-1 lyder: 

«Denne lov trer i kraft 1. januar 1967. 
Fra 1. januar 1967 oppheves 

a lov av 6. juli 1957 om alderstrygd, 
b lov av 22. januar 1960 om attføringshjelp, 
c lov av 22. januar 1960 om uføretrygd, 
d lov av 26. april 1963 om forsørgertrygd for 

barn, 
e lov av 20. juni 1964 om enkje- og morstrygd. 

Bestemmelsene i de nevnte lover får anven
delse og-så etter 1. januar 1967 for så vidt an
går rettigheter og plikter som gjelder tiden før 
lovens ikrafttreden. Det samme gjelder de 
nevnte lovers bestemmelser om innbetaling 
og inndriving av premie og premietilskott. 

Fondsmidler og annen formue som tilhører 
alderstrygden, uføretrygden og attføringshjel
pen, forsørgertrygden for barn, enke- og mors
trygden og krigsrensjoneringen for sivilperso
ner, overføres ti folketrygden. 

Folketrygden er ansvarlig for forpliktelser 
som påhviler de i foregående ledd nevnte 
trygder.» 

Denne paragrafen har i første ledd en be
stemmelse om når folketrygdloven trådte i 
kraft. 

Andre ledd inneholder bestemmelser om 
hvilke lover som samtidig ble opphevet. 

Paragrafens tredje ledd har overgangsbe
stemmelser om at de opphevede lovene gjel
der for rettigheter og plikter som knytter seg 
til tiden før folketrygdloven trådte i kraft. 

Etter§ 19-1 fjerde ledd overtok folketrygden 
fondsmidler og annen formue som tilhørte de 
tidligere trygdeordningene. Folketrygden ' 
overtok samtidig disse trygdenes forpliktelser. 
Det siste følger av femte ledd. 

Utvalgets forslag 
Utkastets første ledd fastsetter når den nye 

folketrygdloven skal tre i kraft. Ikrafttredel
sen bør settes til ca. ett år etter stortingsbe
handlingen, slik at trygdeetaten får rimelig tid 
til å utarbeide nye rundskriv og ellers forbe
rede iverksettingen av den nye loven. 
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Utkastets andre ledd har bestemmelser om 
hvilke lover som må oppheves når den nye 
loven trer i kraft. Lov 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og lov 19. juni 1909 nr. 61 om sær
tillegg til ytelser fra folketrygden blir erstattet 
av den nye loven. Lov 19. desember 1969 nr. 
80 om kompensasjonstillegg til ytelser frafol
ketrygden er foreslått opphevet. Det siste er 
omtalt i merknadene til kapittel 3 i den delen 

' som er kalt «Oversikt». 
Utvalget finner ikke grunn til åta inn be

stemmelser om at rettigheter og plikter etter 
de lovene som oppheves, skal gjelde for tiden 
før denne loven trer i kraft. Det samme gjel
der også for betaling og innkreving av avgif
ter, tilskott og premier. Etter utvalgts mening 
er dette nokså selvsagt og det er derfor ikke 
behov for å presisere dette i lovteksten. 

Utvalget finner heHer ikke grunn til åta inn 
bestemmelser om overføring av folketrygdens 
formue etc., da den nye loven må ses som en 
direkte fortsettelse av den gamle loven. 

Utkastets § 25-2 Overgangsbestemmelser for 
løpende ytelser 

Den som nar denne loven trer i kraft, mot
tar en løpende ytelse etter lov 17. juni 1966 
nr. 12 om folketrygd, beholder denne ytelsen 
dersom den er høyere enn den ytelsen ved
kommende har rett til etter den nye loven. 

Merknader 
Bestemmelsen svarer til folketrygdloven § 

19-2 bokstavene a, b og c og lovens § 19-4 
første ledd. Etter § 4 i lov 19. juni 1969 nr. 61 
om særtillegg til ytelser fra folketryden gjel
der disse bestemmelsene også for rett til sær
tillegg. 

Gjeldende rett 
Folketrygdloven § 19-2 bokstavene a, b og 

c lyder: 

«Pensjoner og andre løpende ytelser etter 
de i§ 19-1 annet ledd nevnte lover, omregnes 
fra 1. januar 1967 til ytelser etter reglene og 
satsene i denne lov. Ved omregningen gjelder 
følgende særregler: 
a. Lovens bestemmelser om trygdetid som 

vilkår for ytelser t:rjelder ikke. 
b. Den som er berettiget til pensjon etter lo

ven om uføretrygd, har rett til full grunn
pensjon etter denne lov. 

c. Den som er berettiget til pensjon eller over
gangsstønad etter loven om enkje- og mors
trygd, har rett til så stor del av full grunn
pensjon etter denne lov som tilsvarer den 
del av full pensjon eller overgangsstønad 
som vedkommende har etter loven om 
enkje- og morstrygd.» 

Etter denne bestemmelsen har ganske sik
kert en del personer fått høyere ytelser fra 

folketrygden enn de ellers ville ha ,hatt rett 
til. Blant annet er det i bokstav a gjort unntak 
for folketrygdlovens bestemmelser om tryg
detid. Etter lov 6. juli nr. 57 om alderstrygd, 
lov 22. januar 1960 om uføretrygd og lov 20. 
juni 1964 om enkje- og morstrygd var det til
strekkelig for rett til fulle ytelser at en person 
hadde bodd i Norge i 5 år umiddelbart før 
krav om ytelser ble satt fram. 

Etter lovens § 19-2 boktavene b og c fikk 
uførepensjonister og personer med rett til 
ytelser etter loven om enkje- og morstrygd, 
rett til ytelser fra folketrygden i samme ut
strekning som etter tidligere lovgivning. Til
svarende bestemmelse for alderspensjon føl
ger av lovens § 19-4 som lyder: 

«1. Den som innen utgangen av året 1971 
ville ha fylt vilkårene for å få P.ensjon etter 
loven om alderstrygd, har rett til full grunn
pensjon etter nærværende lov fra det tids
punkt vedkommende ville .blitt berettiget til 
alderstrygdpensjon. 

2. Den som ved lovens ikrafttreden har rett 
til alderstrygdpensjon, er berettiget til alders
pensjon (full grunnpension) etter denne lov 
selv om vedkommende ikke har fylt 70 år. 

Hustru som ved lovens ikrafttreden sam
men med ektefellen har rett til alderstr_ygd
pensjon for ektepar, får ved mannens død rett 
til alderspensjon (full grunnpensjon), selv om 
vedkommende ikke har fylt 70 år. Det samme 
gjelder hustru som det før 1. januar 1965 var 
Wstått forsørgingstillegg for etter loven om 
uføretrygd. 

Alderspensjon som nevnt i de to foregående 
ledd faller bort hvis vedkommende tilstås 
ytelser etter denne lovs kapittel 10.» 

Bestemmelsen i folketrygdloven kapittel 19 
gjelder også for særtillegget. Dette følger i § 4 
i lov om særtillegg. Bestemmelsen lyder: 

«Bestemmelsene i lov om folketrygd kapit-
tel 13, 14, 15, 18 og 19 får tilsvarende anven
delse.» 

Utvalgets forslag 
Bestemmelsen sikrer at løpende ytelser ikke 

blir redusert. 
Som følge av bestemmelsene i folketrygdlo

ven § 19-2 bokstavene a, bog c må en regne 
med at en del personer får pensjonsytelser fra 
folketrygden på grunnlag av full trygdetid 
selv om de etter gjeldende lov ikke fyller vil
kårene. Forslaget viderefører også denne ord
ningen og svarer således til gjeldende rett. 

Begrepet attføringspenger som benyttes i 
folketrygdloven kapittel 5 er i forslaget erstat
tet med begrepet overgangsstønad ved syk
dom. Utkastets §§ 7-11 til 7-13 har regler om 
hvordan overgangsstønaden beregnes. 

Attføringspenger beregnes ifølge lovens § 
5-5 første ledd på samme måte som uførepen
sjon. Dette vil si at beregningen av tilleggs-
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pensjonen er basert på inntekt i årene før en 
person blir arbeidsufør. 

Etter utvalgets forslag skal overgangsstønad 
ved sykdom baseres på sykepengegrunnlaget 
(se merknadene til utkastets § 4-8) når til
leggsytelsen skal beregnes. Dette medfører at 
tilleggsytelsen vanligvis baseres på den inn
tekten vedkommende hadde like før han eller 
hun ble arbeidsufør. Som følge av dette kan 
nivået på ytelsene bli forskjellig etter de nye 
og etter de gamle bestemmelsene. Etter utkas
tets§ 25-2 vil attføringspenger etter den gjeld
ende lov fortsatt løpe dersom det gir best re
sultat for mottakeren. Overgangsbestemmel
sene vil ha betydning i et begrenset tidsrom 
da overgangsstønad ved sykdom vanligvis er· 
av forholdsvis kort varighet. 

Bestemmelser som foreslås opphevet 
Noen av bestemmelsene i folketrygdlovens 

kapittel 19 er ikke lenger aktuelle fordi det 
nå er gått mange år siden loven trådte i kraft. 

1) Folketrygdloven § 19-2 bokstav d 
I § 19-2 bokstav der det inntatt overgangs

bestemmelser om løpende barnepensjon da 
loven trådte i kraft. Alle som var barn i 1967 
er nå voksne. 

2) Folketrygdloven § 19-3 
Folketrygdloven § 19-3 har bestemmelser 

om i hvilken utstrekning botid i Norge før 1. 
januar 1967 kan regnes som trygdetid. Det er 
i medhold av paragrafen også gitt forskrifter. 
I utkastets § 3-14 har utvalget foreslått en be
stemmelse om trygdetid som etter utvalgets 
mening i tilstrekkelig utstrekning dekker ti
den før 1967. Vi viser til merknadene til utkas
tets § 3-14. 

3) Folketrygdloven § 19"5 
Etter folketrygdloven § 19-5 har pensjonis

ter som er født i 1898 rett til tilleggspensjon 
dersom de har ett poengår. Det samme gjelder 
de som har to poengår og er født i 1899. Til
leggspensjonen etter disse bestemmelsene vil 
ikke overstige særtillegget, og det er derfor 
ingen grunn til å beholde disse særbestem-
melsene. · 

4) Folketrygdloven § 19-6 
Folketrygdloven § 19-6 har bestemmelser 

som innebærer at tilleggspensjon til uførepen
sjon bare ytes dersom arbeidsevnen ble redu
sert med minst halvparten etter 1. januar 1967. 
Paragrafen har også særbestemmelser for 
årene 1967 til 1970. Etter forslaget er tilleggs
pensjonen basert på poengopptjening på 
grunnlag av inntekt etter 1. januar 1967. Be
stemmelsen er derfor overflødig. 

5) Folketrygdloven § 19-7 
Lovens § 19-7 har bestemmelser om at grav

ferdshjelp og etterlattepensjon til menn bare 
ytes på grunnlag av dødsfall etter 1. januar 
1967. Denne bestemmelsen er nå lite uaktuell. 
· Det kan imidlertid tenkes at det finnes 

menn som ikke har rett til etterlattepensjon 
fordi ektefellen døde før 1. januar 1967, men 
som får rett til slik pensjon etter utkastet. 
Disse bør imidlertid kunne gis pensjon. Det 
må dreie seg om en meget liten gruppe. 

6) Folketrygdloven § 19-8 
Ved lov 6. juni 1989 nr. 84 ble folketrygdlo

ven § 19-8 opphevet med virkning fra 1. ja
nuar 1991. 
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AKA 9001 Publikasjonsliste fra Storting og Regjering 

Liste over offentlige publikasjoner som foreligger 
trykt. Kommer ca. hver 14. dag under stortingsse
sjonen. 
Abonnement: kr. 61,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 

AKA 9004 Stortingsproposisjoner 
Forslag til vedtak fra Regjeringen i saker som 
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Abonnement: kr. 364 ,- pr. sesjon, fritt tilsendt. 

AKA 9005 Stortingsmeldinger 
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Abonnement: kr. 401,50 pr. sesjon , fritt tilsendt. 
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sendt av Stortinget, Sivilombudsmannens og 
Ombudsmannsnemndas innberetninger m.m. 
Abonnement: kr. 34,50 pr. sesjon fritt tilsendt. 

AKA 9008 Innstillinger til Stortinget 

Stortingskomiteens vurderinger av de enkelte 
proposisjoner, meldinger og komiteens forslag til 
vedtak i Stortinget. (INNST. S). 
Abonnement: kr. 68,50 pr. sesjon, fritt tilsendt. 
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Stortingskomiteens vurderinger av de enkelte 
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AKA 9010 Stortingstidende 
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Abonnement: kr. 23,50 pr. sesjon, fritt tilsendt. 

AKA 9014 Lover 
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