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Ytelse til livsopphold for eldre og uføre personer med flyktningstatus  

NTL støtter ikke departementets forslag som innebærer at personer med flyktningstatus skal 

overføres til ordningen med supplerende stønad eller forslaget som innebærer at beregningen av 

botid for asylsøkere svekkes ved vurderingen av folketrygdens ytelser.  

 

Departementet påpeker at det er viktig å likebehandle personer som får opphold i Norge etter å 

ha flyttet fra opprinnelseslandet, med norske statsborgere. Vi mener en slik behovsprøving for 

én særskilt gruppe ikke bidrar til likebehandling. Likebehandling handler også om å gi like 

forutsetninger. Mennesker som kommer som asylsøkere har ikke samme mulighet til å 

opparbeide seg trygderettigheter i Norge. Vi mener dessuten det er unødvendig å innføre en ny 

stønad som vil kreve svært mye ressurser å administrere for NAV.  

 

Ordningen som gir personer med flyktningstatus fulle minsteytelser fra folketrygden som om de 

har bodd i Norge hele livet må opprettholdes. Vi støtter ikke forslaget om å erstatte dette med 

supplerende stønad.  

 

Andre ytelser  

Det bør ikke gjøres endringer i ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon,  

arbeidsavklaringspenger, stønad til enslig mor og far, stønad for å kompensere for å  

kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevne og funksjonsevne i dagliglivet og grunn og 

hjelpestønad. Vi mener man ved disse stønadene skal se bort fra lovens ordinære krav om  

botid for rett til ytelser og eventuelt også ved beregning av ytelser. Dette av samme grunn som 

for ytelser til livsopphold for eldre og uføre. Disse stønadene må opprettholdes med dagens 

regelverk.  

 

Asylsøkers rettigheter avledet av arbeid  

Vi støtter departementets vurdering om at asylsøkeres ikke mister trygderettigheter til  

helsetjenester, arbeidsavklaringspenger, hjelpemidler og gravferdsstønad ved arbeid gjennom 

midlertidig arbeidstillatelse. 

 

Folketrygdens medlemskapsbestemmelser  

Vi mener det ikke skal gjøres endringer i folketrygdens medlemskapsbestemmelser.  



 

 

Ordningen slik den nå foreligger gjør at flykningene har like trygderettigheter som norske  

statsborgere. Dette er en i tråd med FNs flyktningkonvensjon og Norge bør ikke forsøke å  

omgå dette. Vi ser derfor ikke behov for å utrede dette videre. 
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