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Kapittel 5  Stønad ved fødsel, adopsjon og barneomsorg
Kapittel 6  Dagpenger under arbeidsløshet
Kapittel 7  Overgangsstønad ved sykdom
Kapittel 8  Overgangsstønad til enslig mor eller far
Kapittel 9  Overgangsstønad til tidligere familiepleier
Kapittel 10 Uførepensjon
Kapittel 11 Etterlattepensjon
Kapittel 12 Alderspensjon
Kapittel 13 Stønad ved helsetjenester
Kapittel 14 Stønad ved langvarig sykdom, skade eller lyte (attføringsstønad,
            hjelpestønad og grunnstønad)
Kapittel 15 Fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad
Kapittel 16 Stønad ved gravferd
Kapittel 17 Vilkår for yrkesskadedekning
Kapittel 18 Menerstatning ved yrkesskade
Kapittel 19 Administrasjon
Kapittel 20 Saksbehandling i trygdesaker
Kapittel 21 Utbetaling
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Kapittel 23 Saksbehandling i avgiftssaker m.m.
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Kapittel 0 Innledning
0.1 Trygdelovgivningens framvekst
0.1.1   Innledning
0.1.2   Loven om ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere
0.1.3   Fire trygdelover før den første verdenskrigen
0.1.4   Tre trygdelover før den andre verdenskrigen
0.1.5   Etterkrigsårene
0.1.6   Folketrygden
0.2 Bakgrunnen for Trygdelovutvalget
0.2.1   Avbyråkratisering
0.2.2   "Rasjonering av trygdegoder"
0.2.3   Sammenligning mellom trygderett og andre rettsregler
0.2.4   Sosialdepartementets utspill
0.2.5   Rikstrygdeverkets utspill
0.2.6   Walmannrapporten
0.2.7   Sosialdepartementets og Rikstrygdeverkets arbeidsgruppe
0.3 Trygdelovutvalgets mandat, sammensetning og arbeid
0.3.1   Statsrådsforedraget
0.3.2   Trygdelovutvalgets mandat
0.3.3   Trygdelovutvalgets sammensetning
0.3.4   Trygdelovutvalgets arbeid
0.4 Delutredningen
0.4.1   Bakgrunn
0.4.2   Trygdefinansieringsutvalgets hovedsynspunkter
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0.4.3   Trygdelovutvalgets hovedsynspunkter
0.5 Prinsipper for Trygdelovutvalgets arbeid
0.5.1   Det er et sterkt behov for en grundig gjennomgåelse og forenkling av
        den store tekstmengden i folketrygdsystemet
0.5.2   Man bør arbeide med en kodifiserende og konsoliderende lov, ikke en
        ny sosialreform
0.5.3   Loven bør bygges opp systematisk
0.5.4   Man bør skille mellom reglene om trygdeytelsene og andre regler
0.5.5   Blant reglene om trygdeytelsene bør det skilles mellom ytelser som
        skal dekke utgifter til livsopphold, og ytelser som skal dekke
        bestemte utgifter i forbindelse med sykdom, attføring, uførhet o.l.
0.5.6   Man bør skille mellom korttidsytelser, ytelser i omstillingsperioder
        og langtidsytelser
0.5.7   Kapitlene i loven bør deles opp etter trygdebehovets årsak.
        Ytelsene til å dekke bestemte utgifter bør plasseres i egne kapitler
0.5.8   Man bør skille mellom tildelingsregler, utmålingsregler og
        bortfallsregler
0.5.9   Grunnvilkårene for rett til trygdeytelser bør komme klart til syne
        for den som leser loven, og bør stå i begynnelsen av de enkelte
        kapitler
0.5.10  Folketrygdloven bør ha et formålskapittel som kan være en slags
        grunnlov om økonomisk trygghet i samfunnet
0.5.11  Man bør hindre framveksten av et dobbeltsporet dekningssystem ved
        yrkesskade
0.5.12  Overflytting av bestemmelsene om medisinsk stønad til
        helselovgivningen?
0.5.13  Ansvaret for yrkesmessig attføring og arbeidsformidling
0.5.14  Folketrygdlovens forskriftssystem bør stort sett avskaffes
0.5.15  Viktige regler som i dag bare finnes i Rikstrygdeverkets rundskriv,
        bør tas inn i folketrygdloven
0.5.16  Bestemmelsene om kompensasjonstillegget og særtillegget bør tas inn
        i folketrygdloven
0.5.17  Bruken av henvisninger bør reduseres drastisk
0.5.18  Folketrygdloven bør bestå av korte setninger med enkel
        setningsbygging
0.5.19  Det bør velges ord som folk kan forstå
0.5.20  Man må være villig til å ta omkostningene ved forenklingene
0.6 Forskjellige synspunkter på regelforenkling
0.6.1   Innledning
0.6.2   Former for forenkling
0.6.3   Rettsregler og deres sosiale sammenheng
0.7 Utvalgets hovedsynspunkter på forenkling
0.7.1   Juridisk, språklig og lovteknisk forenkling
0.7.2   Informasjon til publikum
0.7.3   Forskriftsbestemmelser inn i loven
0.7.4   Lovtekst og lovkommentarer
0.7.5   Lovens formål
0.7.6   Disponering av den nye folketrygdloven
0.8 Språklig arbeid med lovteksten
0.8.1   Innledning
0.8.2   Noen språklig tendenser i den gjeldende folketrygdlov, med
        alternative formuleringer
0.8.2.1     Overdreven abstraksjon
0.8.2.2     For mye substantivisk uttrykksmåte
0.8.2.3     For mye passiv
0.8.2.4     For lang avstand mellom ledd som hører sammen
0.8.2.5     For lange perioder
0.8.2.6     Omstendelig uttrykksmåte
0.8.2.7     Nakne substantiv og nakne substantiverte partisipp
0.8.2.8     Det mangler et "det"
0.8.3   Språklig inkonsekvens i den gjeldende folketrygdlov
0.8.3.1     Ervervs-/arbeids-
0.8.3.2     Legemsfeil/lyte
0.8.3.3     Loven her, kapitlet her, paragrafen her/denne lov, dette
            kapittel, denne paragraf
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0.8.3.4     Få tilsvarende anvendelse/gjelde tilsvarende
0.8.3.5     Gi/fastsette forskrifter
0.8.3.6     Relative adverb
0.8.3.7     Forkorting/ikke forkorting
0.8.3.8     Tallord
0.8.3.9     Omtale av eller henvisning til flere paragrafer, kapitler osv.
0.8.3.10    Tegnsetting
0.8.4   Noen ordvalgsproblemer
0.8.4.1     Stønad, sykepenger, dagpenger, pensjon/ytelse
0.8.4.2     Ervervsevne/inntektsevne, arbeidsevne
0.8.4.3     Full/hel
0.8.4.4     Ord brukt i ulike sammenhenger når noe er eller blir redusert
0.8.5   Ord og uttrykk som ikke er brukt i utkastet
0.8.6   Kjønnsnøytralitet
0.8.7   Ordformer
0.8.8   Henvisninger
0.8.9   Punktoppstillinger
0.8.10  Inndeling i paragrafer
0.8.11  Eksempler på uttrykksmåten i utkastet til ny folketrygdlov
        sammenholdt med uttrykksmåten i den gjeldende lov
0.8.11.1    Ord og uttrykk
0.8.11.2    Setningsbygging
0.8.11.3    Ordrike formuleringer
0.8.11.4    Henvisninger
0.8.11.5    Punktoppstillinger
0.8.11.6    Inndeling i ledd
0.8.11.7    Inndeling i paragrafer
0.9 Administrative og økonomisk konsekvenser
0.9.1   Innledning
0.9.2   Administrative konsekvenser
0.9.3   Økonomiske konsekvenser

Kapittel 1 Formål og oppbygging
§ 1-1       Innledning
§ 1-2       Formål
§ 1-3       Prinsippet om hjelp til selvhjelp
§ 1-4       Forholdet til framtidig lovgivning
§ 1-5       Vern mot private avtaler
§ 1-6       Avtaler med andre land om sosial trygghet
§ 1-7       Hvordan folketrygdloven er oppbygget

Kapittel 2 Medlemskap
§ 2-1       Innledning
§ 2-2       Personer som er bosatt i Norge
§ 2-3       Arbeidstakere i Norge
§ 2-4       Unntak for ambassadepersonell o.a.
§ 2-5       Medlemmer i utenlandske trygdeordninger
§ 2-6       Frivillig medlemskap for personer i Norge
§ 2-7       Medlemskap på Svalbard, på Jan Mayen og i norsk biland
§ 2-8       Arbeidstakere på kontinentalsokkelen
§ 2-9       Pliktig medlemskap for personer utenfor Norge
§ 2-10      Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge
§ 2-11      Trygdedekning ved frivillig medlemskap utenfor Norge
§ 2-12      Medlemskap som gir trygdedekning bare ved yrkesskade og dødsfall
§ 2-13      Opphør av pliktig medlemskap
§ 2-14      Fortsatt medlemskap for arbeidstakere som oppholder seg i Norge
§ 2-15      Fortsatt medlemskap utenfor Norge etter at tjenesten eller
            studiene er slutt
§ 2-16      Opphør av medlemskap for frivillige medlemmer
Bestemmelser som ikke er tatt med i utkastet

Kapittel 3 Grunnbegreper
§ 3-1       Innledning
§ 3-2       Grunnbeløpet
§ 3-3       Pensjonsgivende inntekt - hovedregler
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§ 3-4       Beregning av pensjonsgivende næringsinntekt
§ 3-5       Pensjonspoeng
§ 3-6       Opptjening av pensjonspoeng - hovedregler
§ 3-7       Opptjening av pensjonspoeng for medlemmer som mottar
            uførepensjon
§ 3-8       Framtidige pensjonspoeng for uførepensjonister - hovedregler
§ 3-9       Spesielt om framtidige pensjonspoeng for unge uføre
§ 3-10      Godskriving av pensjonspoeng for uførepensjonister
§ 3-11      Fastsetting av pensjonspoengtall
§ 3-12      Sluttpoengtall
§ 3-13      Poengår
§ 3-14      Trygdetid
§ 3-15      Grunnpensjon
§ 3-16      Tilleggspensjon
§ 3-17      Særtillegg
§ 3-18      Ektefelletillegg og barnetillegg
§ 3-19      Sivilstand
§ 3-20      Barn
§ 3-21      Flyktning
§ 3-22      Arbeidstaker
§ 3-23      Oppdragstaker
§ 3-24      Selvstendig næringsdrivende

Kapittel 4 Sykepenger
§ 4-1       Innledning

I Generelle bestemmelser
§ 4-2       Tap av arbeidsinntekt
§ 4-3       Opptjeningstid
§ 4-4       Arbeidsuførhet
§ 4-5       Dokumentasjon av arbeidsuførhet
§ 4-6       Medlemmets medvirkning
§ 4-7       Opphold i Norge/i utlandet
§ 4-8       Sykepengegrunnlag
§ 4-9       Sykepengedager
§ 4-10      Antall sykepengedager
§ 4-11      Graderte sykepenger
§ 4-12      Sykepenger etter fødsel og adopsjon

II Arbeidstakere
§ 4-13      Sykepengenes størrelse
§ 4-14      Sykepenger fra trygden
§ 4-15      Sykepenger fra arbeidsgiveren
§ 4-16      Beregning av arbeidsgiverperioder
§ 4-17      Langvarig eller kronisk syke
§ 4-18      Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden
§ 4-19      Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler
§ 4-20      Egenmelding
§ 4-21      Rett til å nytte egenmelding
§ 4-22      Egenerklæring
§ 4-23      Tap av retten til å nytte egenmelding
§ 4-24      Sykepengegrunnlaget i arbeidsgiverperioden
§ 4-25      Arten av inntekt som utgjør den aktuelle ukeinntekten
§ 4-26      Sykepengegrunnlaget når trygden yter sykepenger
§ 4-27      Sykepenger under streik og lockout
§ 4-28      Ferietillegg

III Selvstendig næringsdrivende
§ 4-29      Sykepengedekning m.m.
§ 4-30      Sykepengegrunnlag
§ 4-31      Forsikring for tilleggssykepenger
§ 4-32      Opphør av forsikring for tilleggssykepenger

IV Oppdragstakere
§ 4-33      Sykepengedekning og sykepengegrunnlag
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§ 4-34      Forsikring for tilleggssykepenger

V Medlemmer med kombinerte inntekter
§ 4-35      Arbeidstaker og oppdragstaker
§ 4-36      Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende
§ 4-37      Selvstendig næringsdrivende og oppdragstaker

VI Særskilte grupper
§ 4-38      Vernepliktige
§ 4-39      Fiskere
§ 4-40      Medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid

VII Medlemmer som har rett til andre ytelser til livsopphold
§ 4-41      Forholdet mellom sykepenger og andre folketrygdytelser
§ 4-42      Medlemmer med dagpenger under arbeidsløshet
§ 4-43      Medlemmer med uførepensjon
§ 4-44      Medlemmer med alderspensjon

VIII Opphold i institusjon
§ 4-45      Sykepenger under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 4-46      Opphold i fengsel

IX Yrkesskade
§ 4-47      Sykepenger ved yrkesskade
Bestemmelser som ikke er tatt med i utkastet

Kapittel 5 Stønad ved fødsel, adopsjon og barneomsorg
§ 5-1       Innledning

I Stønad ved fødsel
§ 5-2       Generelle bestemmelser om fødselspenger til yrkesaktive
§ 5-3       Stønadsdager for moren
§ 5-4       Stønadsdager for faren
§ 5-5       Svangerskapspenger
§ 5-6       Engangsstønad ved fødsel

II Stønad ved adopsjon
§ 5-7       Adopsjonspenger
§ 5-8       Engangsstønad ved adopsjon

III Omsorgspenger ved barns sykdom
§ 5-9       Generelle bestemmelser
§ 5-10      Antall dager med omsorgspenger
§ 5-11      Omsorgspenger fra arbeidsgiveren
§ 5-12      Omsorgspenger fra trygden

IV Opplæringspenger og pleiepenger
§ 5-13      Opplæringspenger ved kurs for foreldre med et funksjonshemmet
            barn
§ 5-14      Pleiepenger til foreldre med et alvorlig sykt barn
§ 5-15      Forholdet mellom flere folketrygdytelser til livsopphold

Kapittel 6 Dagpenger under arbeidsløshet
§ 6-1       Innledning
§ 6-2       Tap av arbeidsinntekt
§ 6-3       Reelle arbeidssøkere
§ 6-4       Permitterte
§ 6-5       Meldeplikt og møteplikt
§ 6-6       Ventetid
§ 6-7       Opphold i Norge
§ 6-8       Dagpengegrunnlag
§ 6-9       Dagpengenes størrelse
§ 6-10      Graderte dagpenger
§ 6-11      Ferietillegg
§ 6-12      Antall stønadsdager
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§ 6-13      Dagpenger til eldre arbeidstakere
§ 6-14      Dagpenger til sjømenn som er bosatt i utlandet
§ 6-15      Dagpenger etter avtjent verneplikt
§ 6-16      Avstengning
§ 6-17      Streik og lockout
§ 6-18      Bortfall på grunn av alder
§ 6-19      Forholdet til andre ytelser til livsopphold etter
            folketrygdloven
§ 6-20      Forholdet til ytelser til livsopphold utenfor folketrygdloven

Kapittel 7 Overgangsstønad ved sykdom
§ 7-1       Innledning
§ 7-2       Forutgående medlemskap
§ 7-3       Opphold i Norge/i utlandet
§ 7-4       Alder
§ 7-5       Sykdom, skade eller lyte
§ 7-6       Nedsatt inntektsevne/arbeidsevne
§ 7-7       Overgangsstønad ved fortsatt sykdom (langtidssykepenger)
§ 7-8       Overgangsstønad under yrkesrettet attføring (attføringspenger)
§ 7-9       Overgangsstønad i påvente av uførepensjon
§ 7-10      Overgangsstønad ved tilbakefall/ny sykdom
§ 7-11      Overgangsstønadens størrelse
§ 7-12      Hel eller gradert overgangsstønad
§ 7-13      Stønadsdager
§ 7-14      Forholdet til andre folketrygdytelser til livsopphold
§ 7-15      Overgangsstønad under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 7-16      Beregning av overgangsstønad under opphold i helseinstitusjon
            o.l.
§ 7-17      Overgangsstønad under opphold i fengsel
§ 7-18      Overgangsstønad ved yrkesskade

Kapittel 8 Overgangsstønad til enslig mor eller far
§ 8-1       Innledning
§ 8-2       Forutgående medlemskap
§ 8-3       Opphold i Norge/i utlandet
§ 8-4       Enslig mor eller far
§ 8-5       Stønadssituasjonene
§ 8-6       Overgangsstønadens størrelse
§ 8-7       Arbeidsinntekt m.m.
§ 8-8       Underholdsbidrag
§ 8-9       Forholdet til andre folketrygdytelser til livsopphold

Kapittel 9 Overgangsstønad til tidligere familiepleier
§ 9-1       Innledning
§ 9-2       Forutgående medlemskap
§ 9-3       Opphold i Norge/i utlandet
§ 9-4       Enslig person
§ 9-5       Stønadssituasjonen
§ 9-6       Overgangsstønadens størrelse
§ 9-7       Arbeidsinntekt m.m.
§ 9-8       Forholdet til andre folketrygdytelser til livsopphold
§ 9-9       Overgangsstønad under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 9-10      Beregning av overgangsstønad under opphold i helseinstitusjon
            o.l.
§ 9-11      Overgangsstønad under opphold i fengsel

Kapittel 10 Uførepensjon
§ 10-1      Innledning
§ 10-2      Forutgående medlemskap
§ 10-3      Fortsatt medlemskap
§ 10-4      Alder
§ 10-5      Sykdom, skade eller lyte
§ 10-6      Hensiktsmessig behandling og attføring
§ 10-7      Nedsatt inntektsevne
§ 10-8      Nedsatt arbeidsevne for hjemmearbeidende ektefelle
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§ 10-9      Grunnpensjon
§ 10-10     Tilleggspensjon
§ 10-11     Særtillegg
§ 10-12     Ektefelletillegg
§ 10-13     Barnetillegg
§ 10-14     Uførepensjon til personer som ikke lenger er medlemmer i trygden
§ 10-15     Hel eller gradert uførepensjon
§ 10-16     Uførepensjon til gjenlevende ektefelle
§ 10-17     Forholdet til andre folketrygdytelser til livsopphold
§ 10-18     Uførepensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 10-19     Beregning av uførepensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 10-20     Uførepensjon under opphold i fengsel
§ 10-21     Uførepensjon ved yrkesskade
Flytting av bestemmelser fra det någjeldende kapittel 8
Bestemmelser i den gjeldende lov som ikke er tatt med i utkastet

Kapittel 11 Etterlattepensjon
§ 11-1      Innledning

I Pensjon til gjenlevende ektefelle
§ 11-2      Forutgående medlemskap
§ 11-3      Medlemskap
§ 11-4      Ekteskapets varighet - barn
§ 11-5      Grunnpensjon
§ 11-6      Tilleggspensjon
§ 11-7      Særtillegg
§ 11-8      Arbeidsinntekt m.m.
§ 11-9      Bortfall av pensjon og ny rett til pensjon
§ 11-10     Forholdet mellom pensjon til gjenlevende ektefelle og andre
            folketrygdytelser
§ 11-11     Pensjon til gjenlevende ektefelle under opphold i
            helseinstitusjon o.l.
§ 11-12     Beregning av pensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 11-13     Pensjon til gjenlevende ektefelle under opphold i fengsel

II Pensjon til gjenlevende skilt person
§ 11-14     Pensjon til gjenlevende skilt person

III Barnepensjon
§ 11-15     Hovedvilkår for rett til barnepensjon
§ 11-16     Forutgående medlemskap
§ 11-17     Medlemskap
§ 11-18     Beregning av barnepensjon
§ 11-19     Bortfall ved adopsjon
§ 11-20     Forholdet mellom barnepensjon og andre folketrygdytelser
§ 11-21     Barnepensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 11-22     Beregning av pensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 11-23     Barnepensjon under opphold i fengsel

IV Pensjon etter dødsfall som skyldes yrkesskade
§ 11-24     Pensjon til gjenlevende ektefelle
§ 11-25     Barnepensjon
Bestemmelser i den gjeldende lov som ikke er tatt med i utkastet

Kapittel 12 Alderspensjon
§ 12-1      Innledning
§ 12-2      Forutgående medlemskap
§ 12-3      Alder
§ 12-4      Grunnpensjon
§ 12-5      Tilleggspensjon
§ 12-6      Særtillegg
§ 12-7      Ektefelletillegg
§ 12-8      Barnetillegg
§ 12-9      Alderspensjonen til personer mellom 67 og 70 år som har
            arbeidsinntekt m.m.
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§ 12-10     Alderspensjon til gjenlevende ektefelle
§ 12-11     Forholdet til avtalefestet pensjon
§ 12-12     Ventetillegg
§ 12-13     Forholdet til andre folketrygdytelser til livsopphold
§ 12-14     Alderspensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 12-15     Beregning av alderspensjon under opphold i helseinstitusjon o.l.
§ 12-16     Alderspensjon under opphold i fengsel
§ 12-17     Alderspensjon ved yrkesskade

Kapittel 13 Stønad ved helsetjenester
§ 13-1      Innledning
§ 13-2      Opphold i Norge/i utlandet
§ 13-3      Stønadssatser
§ 13-4      Egenandeler og egenandelstak
§ 13-5      Legehjelp
§ 13-6      Tannlegehjelp
§ 13-7      Psykologhjelp
§ 13-8      Fysikalsk behandling
§ 13-9      Behandling hos kiropraktor
§ 13-10     Behandling for språk- og taledefekter
§ 13-11     Jordmorhjelp
§ 13-12     Stønad ved hjemmefødsel
§ 13-13     Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr
§ 13-14     Proteser og ortopediske hjelpemidler
§ 13-15     Reiseutgifter for medlemmet
§ 13-16     Oppholdsutgifter for medlemmet
§ 13-17     Utgifter til ledsager
§ 13-18     Reiseutgifter for behandlingspersonell
§ 13-19     Spesielle institusjoner
§ 13-20     Private laboratorier og røntgeninstitutter
§ 13-21     Helsetjenester ved poliklinikker
§ 13-22     Fastlønnstilskott
§ 13-23     Tilskott til arbeidsreiser
§ 13-24     Bidrag
§ 13-25     Unntak for militærpersoner
§ 13-26     Stønad til helsetjenester i utlandet
§ 13-27     Stønad ved yrkesskade
Bestemmelser som foreslås flyttet til andre kapitler i lovutkastet eller som
foreslås opphevet

Kapittel 14 Stønad ved langvarig sykdom, skade eller lyte (attføringsstønad,
hjelpestønad og grunnstønad)
§ 14-1      Innledning
§ 14-2      Forutgående medlemskap
§ 14-3      Opphold i Norge/i utlandet
§ 14-4      Bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet
§ 14-5      Bedring av funksjonsevnen i dagliglivet
§ 14-6      Attføringsstønad
§ 14-7      Lån av tekniske hjelpemidler
§ 14-8      Førerhund
§ 14-9      Lån av høreapparat
§ 14-10     Hjelpestønad til hjelp i huset
§ 14-11     Hjelpestønad til tilsyn og pleie
§ 14-12     Forhøyet hjelpestønad
§ 14-13     Grunnstønad
§ 14-14     Bortfall av stønad under opphold i institusjon
§ 14-15     Stønad ved yrkesskade

Kapittel 15 Fødselsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad
§ 15-1      Innledning
§ 15-2      Forutgående medlemskap
§ 15-3      Enslig mor eller far
§ 15-4      Fødselsstønad til enslig mor
§ 15-5      Stønad til barnetilsyn
§ 15-6      Utdanningsstønad m.m.
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Kapittel 16 Stønad ved gravferd
§ 16-1      Innledning
§ 16-2      Gravferdsstønad
§ 16-3      Stønad til båretransport
§ 16-4      Stønad ved dødsfall i utlandet
§ 16-5      Stønad ved dødsfall som skyldes yrkesskade

Kapittel 17 Vilkår for yrkesskadedekning
§ 17-1      Innledning
§ 17-2      Hva som menes med yrkesskade
§ 17-3      Arbeidstakere
§ 17-4      Fiskere, lottakere, fangstmenn o.a.
§ 17-5      Militærpersoner o.a.
§ 17-6      Medlemmer som utfører branntjeneste, redningstjeneste e.l.
§ 17-7      Elever, studenter o.a.
§ 17-8      Medlemmer som oppholder seg i institusjon
§ 17-9      Selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere
§ 17-10     Melding av yrkesskade
§ 17-11     Forholdet til krigspensjonslovgivningen
§ 17-12     Forholdet til loven om yrkesskadetrygd og de tidligere lovene om
            ulykkestrygd
Bestemmelser som foreslås flyttet
Bestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 18 Menerstatning ved yrkesskade
§ 18-1      Innledning
§ 18-2      Vilkår for menerstatning
§ 18-3      Invaliditetsgraden
§ 18-4      Erstatningsberegningen
§ 18-5      Gruppeopprykk
§ 18-6      Utbetaling
Forskriftsbestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 19 Administrasjon
§ 19-1      Innledning
§ 19-2      Rikstrygdeverket
§ 19-3      Fylkestrygdekontorene
§ 19-4      Trygdekontorene
§ 19-5      Arbeidsmarkedsetatens organer
§ 19-6      Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
§ 19-7      Trygderevisjonen
§ 19-8      Forskrifter
Bestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 20 Saksbehandling i trygdesaker
§ 20-1      Innledning
§ 20-2      Forholdet til forvaltningsloven
§ 20-3      Hvor kravet skal settes fram
§ 20-4      Taushetsplikt
§ 20-5      Innhenting av opplysninger og uttalelser
§ 20-6      Endrede forhold
§ 20-7      Vedtak som kan ankes til Trygderetten
§ 20-8      Vedtak som ikke kan ankes til Trygderetten
§ 20-9      Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
§ 20-10     Dagpenger under arbeidsløshet
§ 20-11     Saksbehandling i avgiftssaker m.m.
§ 20-12     Forskrifter
Bestemmelser som foreslås flyttet
Bestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 21 Utbetaling
§ 21-1      Innledning
§ 21-2      Hovedregel om hvem ytelsen utbetales til
§ 21-3      Utbetaling av barnetillegg
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§ 21-4      Utbetaling ved direkte oppgjør
§ 21-5      Utbetaling til arbeidsgiver
§ 21-6      Utbetaling til helseinstitusjon for langtidspasienter
§ 21-7      Felles trivselsordninger for langtidspasienter
§ 21-8      Utbetaling til sosialkontor o.a.
§ 21-9      Utsatt utbetaling
§ 21-10     Fradrag ved etterbetaling
§ 21-11     Utbetalingsterminer
§ 21-12     Avrunding av ytelser
§ 21-13     Utbetaling i den måneden rett til en ytelse oppstår eller
            opphører
§ 21-14     Frister for framsetting av krav
§ 21-15     Foreldelse
§ 21-16     Tilbakekreving etter feilaktig utbetaling
§ 21-17     Renter
Bestemmelser som foreslås flyttet
Bestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 22 Finansiering
§ 22-1      Innledning
§ 22-2      Arbeidsgiveravgift
§ 22-3      Medlemsavgift
§ 22-4      Avgifter for visse grupper
§ 22-5      Produktavgift ved fiske m.m.
§ 22-6      Premie for forsikring for sykepenger og frivillig
            yrkesskadetrygd
§ 22-7      Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene
§ 22-8      Tilskott fra staten
§ 22-9      Folketrygdfondet

Kapittel 23 Saksbehandling i avgiftssaker m.m.
§ 23-1      Innledning
§ 23-2      Skatteetatens oppgaver
§ 23-3      Trygdeetatens oppgaver
§ 23-4      Arbeidsgiverens oppgaver
§ 23-5      Fastsetting og innkreving av avgifter
§ 23-6      Forskrifter

Kapittel 24 Forskjellige bestemmelser
§ 24-1      Innledning
§ 24-2      Arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret
§ 24-3      Tap av retten til å praktisere for trygdens regning
§ 24-4      Straff for å gi uriktige opplysninger
§ 24-5      Straff for ikke å gi nødvendige opplysninger
§ 24-6      Forskrifter
§ 24-7      Trygdekontorenes Landsforening
Bestemmelser som foreslås flyttet
Bestemmelser som foreslås opphevet

Kapittel 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
§ 25-1      Ikrafttredelse
§ 25-2      Overgangsbestemmelser for løpende ytelser
Bestemmelser som foreslås opphevet
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