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Trygdeforordningen 883/2004 artikkel 7 og 21
NAV Klageinstans er blitt gjort kjent med at Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å foreslå en
endring av § 8-9 tredje ledd om opphold i utlandet med rett til sykepenger. Det er vurdert som
hensiktsmessig og kostnadsbesparende å lovfeste en maks periode på fire uker for rett til sykepenger
under utenlandsopphold tilsvarende det som er gjort ved §§ 9-4 og 11-3.
Vi ønsker å informere om at NAV Klageinstans har mottatt flere henvendelser om opphold i Norge
kan kreves for EØS-borgere som mottar kontantytelser og som er bosatt eller oppholder seg i et
EØS – land. Jf. trygdeforordning 883/2004 artikkel 7 og 21.
Under vårt arbeid har det blitt avdekket at det er ulik praksis og ulike oppfatninger av hvordan
trygdeforordning 883/2004 artikkel 7 og 21 skal forstås og praktiseres. Vi har også mottatt en
kjennelse fra Trygderetten (TRR-2016-02497)der det blir stilt spørsmål om rundskrivet gir en riktig
forståelse av artikkel 21.
Det er noe usikkerhet i NAV Klageinstans om kravet om opphold i Norge i bestemmelsene i § 8-9,
§ 9-4 og § 11-3 er i strid med artikkel 21, og dessuten om disse bestemmelsene som krever opphold i
Norge for rett til ytelse, bryter med ikke-diskrimineringsprinsippene i EØS.
Trygdeforordningene inneholder først og fremst lovvalgsregler, og medlemsstatene kan derfor
fastsette egne vilkår for sykepenger /arbeidsavklaringspenger i landets trygdesystem. Det forutsettes
imidlertid at den internrettslige regel ikke er i strid trygdeforordningene eller med prinsippene om
likebehandling og ikke-diskriminering.
Som følge av utformingen til bestemmelsene i folketrygdloven §§ 8-9, 9-4 og 11-3 som krever
opphold i Norge for rett til kontantytelse, kan man diskutere om bestemmelsene indirekte
diskriminerer EØS – borgere som ønsker å oppholde seg i EØS- området. Så lenge kravet om opphold
kan begrunnes i ikke-diskriminerende forhold som f.eks. behov for kontakt med NAV lokalt, lokal
lege, lokalt arbeidsliv osv., mener vi at vilkår om opphold i Norge ikke diskriminere EØS – borgere
som oppholder seg i et annet medlemsland.
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NAV Klageinstans ser imidlertid at argumentet knyttet til ordlyden i artikkel 21 "har rett til"
kontantytelser under opphold i et annet medlemsland, kan forstås på en slik måte at våre internrettslige
bestemmelser om opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende innenfor EØS- området.
NAV Klageinstans undersøker om det bør settes ned en faggruppe eller eventuelt en arbeidsgruppe
som kan utrede forholdet nærmere og undersøke rettsavgjørelser. Vi mener videre at dersom
bestemmelsen i § 8-9, 9-4 og 11-3 ikke kan gjøres gjeldende i EØS-området, vil konsekvensene av en
lovendring ikke ha så store følger som forventet. Vår erfaring tilsier at de fleste som søker om å ta med
kontantytelser til utlandet, ønsker å oppholde seg i andre EØS- land.
Vennlig hilsen
NAV Klageinstans Styringsenheten
Bodil Petterson

