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Høring – forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av 
utenlandske arbeidstakere i Norge 
 
Det foreligger til høring forslag til endringer i reglene om bostedsregistrering av personer som 
kommer fra utlandet, slik at de som pendler fra en annen stat i EØS til Norge på grunn av 
inntektsgivende aktivitet kan unntas fra bostedsregistrering i folkeregisteret i Norge. 
 
Høringsinstansene oppfordres til å uttale seg dersom endringer i reglene om når en person 
skal anses bosatt i Norge etter folkeregisterregelverket vil få direkte eller indirekte betydning 
for regelverk på deres område. 
 
For vårt område vil det være eventuelle konsekvenser av forslaget for bestemmelser i 
folketrygdloven og i bidragslovgivningen. 
Som nevnt i høringsnotatet har folketrygdlovens kapittel 2 bestemmelse om at personer som 
er ”bosatt i Norge” er pliktige medlemmer i folketrygden. Hovedregelen er at den som 
oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder, regnes 
som bosatt i Norge.  Videre er hovedprinsippet i EU’s trygdeforordning og de trygdeavtalene 
som Norge har inngått at trygdemedlemskap følger arbeidsstaten. 
 
Utfra dette kan ikke AVYO se at forslaget vil få noen direkte konsekvenser for rettigheter 
innen ytelses- eller bidragsområdet for pendlere fra EØS-land som kommer til Norge for å 
arbeide. 
Det kan imidlertid få noen indirekte konsekvenser, ved eventuelle andre måter å organisere 
arbeidet på i NAV og HELFO for disse pendlerne. 
Vi forutsetter at informasjon om unntakene fra bostedsregistrering i Norge blir 
videreformidlet til NAV og HELFO, for eksempel ved en registrering om det i folkeregisteret, 
som etatene allerede har tilgang til.   
 
AVYO mener det bør utredes nærmere de administrative og økonomiske konsekvenser for 
NAV og HELFO, og dersom forslaget fører til merarbeid i disse etatene, forutsetter vi det 
tilføres ekstra ressurser til eventuelle meroppgaver. 
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