
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo  
postmottak@asd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 64 
 
www.asd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 457 

Avdeling 
Budsjett- og 
styringsavdelingen 

Saksbehandler 
Ragnar Kanestrøm 
Trøite 
22 24 87 61 

Nav-/EØS-saken – behandling av saker før 1.6.2012 

Høyesterett konkluderte i dom av 2. juli 2021 med at folketrygdens oppholdskrav for 

arbeidsavklaringspenger har vært praktisert feil opp mot EØS-retten både før og etter 1. juni 

2012. Det legges til grunn at tilsvarende feilpraktisering gjelder ytelsene sykepenger og 

pleiepenger, og rehabiliteringspenger og attføringspenger som er forløperne til 

arbeidsavklaringspenger som ble etablert i 2010.  

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet bes på bakgrunn av dette om å begynne å behandle 

overnevnte saker fra før 1. juni 2012. Vi ber om at tilbakekrevingssaker for domfelte personer 

og berørte med saker både før og etter 1. juni 2012 prioriteres. 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet bes formidle at brukere må ta kontakt med Nav dersom de 

mener de er berørt av feilpraktiseringen før 1. juni 2012. Der Nav selv avdekker 

feilpraktisering i saker gjennom sitt øvrige arbeid, håndteres disse på samme måte som de 

sakene hvor det er fremmet krav fra brukere. Direktoratet bes ha en telefonlinje til EØS-

teamet for å hjelpe berørte brukere som tar kontakt. 

 

Saker før 1. juni 2012 behandles på samme måte som saker etter 1. juni 2012. Kravet til 

dokumentasjon tilpasses de mulighetene Arbeids- og velferdsetaten har til å gjenfinne dette, 

og det legges til grunn at etaten kan fastsette en tilbakebetaling skjønnsmessig der ytelsen 

ikke kan beregnes eksakt.  

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at ordningene som ble etablert for saker etter 1. juni 2012 – 

særlig rettshjelpstiltak, særlig erstatningsordning og klagenemnd – utvides til å omfatte saker 

tilbake til 1994 for ytelsene attføringspenger og rehabiliteringspenger i tillegg til ytelsene som 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
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Side 2 
 

allerede er omfattet av ordningene, det vil si sykepenger, pleiepenger og 

arbeidsavklaringspenger. 

 

Med hilsen 

 

 

Camilla Landsverk (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ragnar Kanestrøm Trøite 

seniorrådgiver 
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