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Til: Gulliksen Tom; Pedersen Ulf; Berg Tomas 
Emne: Status  EØS-saken 
 
Hei, 
Vi har hatt et lite statusmøte i dag der vi oppsummerte uka og la noen planer for kommende uke. 
Nedenfor ser dere de konkrete punktene jeg tenkte at dere også burde kjenne til. 
 
God helg. 
 
Mvh Kjersti 
 
 
UKE 39 
Presse:  
Vi har fått en henvendelse fra pressen på ny praksis på sykepenger under opphold i et annet EØS-
land som er svart ut. Det jobbes med kommunikasjonsstrategi for å svare ut eventuelle nye 
henvendelser på sykepenger og AAP.  
 
Møte med Regjeringsadvokaten sammen med ASD og KA:  
Vi redegjorde for utfordringsbildet, straffesaker som er berammet og 
presseoppmerksomhet.  Regjeringsadvokatens umiddelbare kommentar var at oppholdskravet var 
tydelig, og at det var lite rom for skjønn. Dette vil imidlertid vurderes nærmere.  
  
RA ønsker seg en konkret bestilling på problemstillingene og redegjørelse for det rettslige 
bakgrunnsteppet, med henblikk på folketrygdloven. Dette utarbeides og oversendes tidlig i neste 
uke.  
RA vil komme med en vurdering innen begynnelsen av uke 41. 
  
Bestillingen blir ca dette: 

• Tolkning av oppholdskravet i artikkel 21 og hva som ligger i  «i samsvar med lovgivningen» 
kompetent institusjon anvender 

• Virkningstidspunkt for praksisendring, herunder en vurdering av hvorvidt det foreligger en 
rettsanvendelsesfeil eller om vi snakker om en praksisendring vi kan foreta etter eget skjønn 

• I den grad det foreligger en rettsanvendelsesfeil, er det ønskelig med en vurdering av hvor 
langt tilbake i tid vi må gå og rekkevidden av vår forpliktelse til å gjenfinne gamle saker 

• Hvordan håndterer vi straffesaker som er stilt i bero og straffesaker som er berammet 
• Vurdering av betydningen av søknads/meldeplikt ved utenlandsopphold 

 
Riksadvokaten har kontaktet NAV Kontroll da de har mottatt flere henvendelser fra lavere 
påtalemyndighet de siste dagene. Henvendelsene handler om at NAV har bedt påtalemyndigheten 
om å stille straffesaker i bero eller utsette allerede berammede saker. Vi har bedt juridisk seksjon om 
å ta ansvar for å gi Riksadvokaten om å gi en formell orientering om saken. 
 
 
 


