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EØS-AVTALEN - SYKEPENGER UNDER MIDLERTIDIG OPPHOLD I ANDRE 
AVTALELAND 

Etter EØS-avtalen Vedlegg VI (Rådsforordning (EØF) m 1408/71 og 574n2) må som kjent 
nasjonal lovgivning fravikes i den utstrekning det er bestemt. Det skal videre tas hensyn til 
relevant rettspraksis i den utstrekning dette er bestemt,jfEØS-avtalen artikkel 6 og Avtalen 
om Overvåkningsorganet og Domstolen artikkel 3 første og annet ledd. 

Det har kommet til departementets kjennskap at den administrative praktiseringen av reglene 
om sykepenger lUlder midlertidig opphold i andre EØS-land har vært for streng i forhold til 
avtalen. 

Ifølge Rikstrygdeverkets sykepengerundskriv (side 86fl) skal retten til sykepenger avgjøres 
helt ut etter folketrygdloven § 8-9 i slike tilfeller. Etter denne bestemmelsen er det et vilkår 
for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge. Det er visse unntak bl a for 
pliktige og frivillige medlemmer utenfor Norge, og for et medlem som er innlagt i 
helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller flir institusjonsoppholdet dekket etter 
trygdeavtale. I tillegg er det på nænnere vilkår en mulighet til etter søknad å få sykepenger for 
en begrenset periode under opphold i utlandet. 

Det heter i rundskrivet videre at trygdeforordningen ikke gir bedre rett i denne situasjonen, 
bortsett fra om tilstanden krever øyeblikkelig hjelp. 

Dette innbærer at hovedregelen i folketrygdloven § 8-9 om at sykepenger bare ytes til 
medlemmer som oppholder seg i Norge kommer til anvendelse i de aller fleste slike tilfeller. 
Begnmnelsen for bestemmelsen er ifølge rundskrivet hovedsakelig at det ikke er mulig å føre 
den nødvendige kontroll når vedkommende oppholder seg i utlandet. 
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Sosial- og helsedepartementet kan ikke se at det er belegg for dette. 

Sykepenger under midlertidig opphold utenfor den kompetente stat er regulert i 
Rådsforordning (EØF) nr 1408/71 artikkel 22 nr 1 a) ii), som fastsetter at en arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende som oppfyller vilkårene for rett til ytelser etter den kompetente 
stats lovgivning, etter at det eventuelt er tatt hensyn til bestemmelsene i artikkel 18, og hvis 
tilstand krever øyeblikkelige ytelser under opphold på en annen medlemsstats territorium, har 
rett til kontantytelser gitt av den kompetente institusjon i samsvar med bestemmelsene i 
lovgivningen den anvender. 

Selv om det riktig nok henvises til at krav i intern lovgivning skal være oppfylt, må det i 
forhold til evt interne restriksjoner ses hen ikke utelukkende til artikkel 18 som eksplisitt 
nevnt, men også til forordningens øvrige bestemmelser og prinsipper. Dette gjelder således 
eksempelvis prinsippet om likebehandling av medlemslandenes statsborgere og dessuten 
eksportprinsippet som må leses ut av nevnte bestemmelse. Det er således departementets 
oppfatning at man i slike tilfeller ikke uten videre kan gjøre et krav om opphold i den 
kompetente stat/bostedslandet i den nasjonale lovgivning gjeldende. Som hovedregel skal det 
alltid utbetales sykepenger etter den kompetente stats lovgivning, uansett i hvilket medlems
eller avtaleland den sykmeldte er bosatt eller oppholder seg. Tilfellene hvor det etter 
forordningen eksplisitt kreves tillatelse (artikkel 22 nr 1 b) og c)), må anses som unntak fra 
denne generelle hovedregel. Andre eller øvrige krav med hensyn på ervervelse, 
opprettholdelse, bortfall eller suspensjon av trygderettigheter, som ikke direkte berører 
vedkommende personers bevegelsesfrihet innenfor avtaleområdet, kan imidlertid kreves 
oppfylt. 

Det kan også vises til at artikkel 18 i Rådsforordning (EØF) nr 57 4/72, som er gitt med 
henblikk på gjennomføring av artikkel 22, fastlegger fremgangsmåten ved oppfølging av 
saker vedrørende etablering og dokumentasjon av sykepengerettigheter ved så vel 
institusjonen på oppholdsstedet som overfor den kompetente institusjon. Iht artikkel 24 i 
forordning nr 574/72 gjelder de formelle reglene om legeattest (sykemeldingsdokumenter) 
m. v. i artikkel 18 tilsvarende. 

Selv om det kanskje vil kunne innvendes at det her i utgangspunktet dreier seg om et 
gjennomføringsinstrument og administrative bestemmelser, er det ikke ukjent at den konkrete 
forordning det her er tale om, også kan legge føringer mht materielle forhold, og dette er 
tilfellet her. Som Rikstrygdeverket vil være kjent med, ble det også under forhandlingene på 
direkte spørsmål understreket av Kommisjonen under henvisning til nevnte bestemmelse, 
sammenholdt med artikkel 22 nr 1 bokstava) i Rådsforordning (EØF) nr 1408/71, at det 
foreligger rett til sykepenger ved sykdom inntruffet under midlertidig opphold utenfor den 
kompetente stat. Dette gjelder følgelig også i tilfeller hvor en slik rett ikke nødvendigvis 
foreligger etter nasjonal lovgivning alene. Det forhold at det i artikkel 22 nr 1 bokstav a) riktig 
nok er vist til akutttilfeller, kan ikke tillegges vekt i denne forbindelse da dette primært må 
anses å referere seg til retten til naturalytelser som reguleres av samme bestemmelse. 

Det kan videre vises til forordningens ånd og prinsipper hvoretter bosted og oppholdssted 
normalt ikke skal være avgjørende for en persons rettigheter, med mindre annet er bestemt. 
Det kan også vises til domspraksis, bla EF-domstolens dom i sak C-61/65 Vassen-Gobbels av 
30. juni 1966, og i sak C-45/90 Alberto Paletta m.fl. vs. Brennet AG av 3. juni 1992 
vedrørende fortolkningen av Rådsforordning (EØF) nr 574/72 artikkel 18 nr 1-5, og C-206/94 
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Brennet AG vs. Vittorio Paletta av 2. mai 1996 om samme bestemmelse1
, samt 

Rådsforordning (EØF) nr 1408/71 artikkel 22 nr 1 bokstava) ii)2, hvor hovedspørsmålet 
riktig nok var noe annerledes, men som likevel indirekte gir nyttige vink i denne forbindelse. 

Saken gjaldt mistanke om misbruk av sykepenger/sykemelding for en italiensk familie på fire 
under ferieopphold i Italia og påfølgende stans i sykepenger i arbeidsgiverperioden fra den 
tyske arbeidsgiveren Brennet AG. Domstolen fastslo at misbruk og svindel (fraud) ikke er 
gjeru,tand for beskyttelse av fellesskapsretten, men at arbeidsgiveren har bevisbyrden for å 
dokumentere om sykemeldingen er falsk. Det var ikke gjort her, og domstolen fant at 
vedkommende da måtte godta sykemeldingen og utbetale sykepenger til familien. 

Kontrollhensyn kan følgelig heller ikke påberopes som grunnlag for å nekte eksport av · 
sykepenger under midlertidig opphold i andre medlemsstater. 

Det er etter vår oppfatning ikke adgang til å begrense utbetalingen til de tilfeller som følger 
direkte av folketrygdloven § 8-9 slik det er lagt til grunn i ovennevnte rundskriv. Rent 
praktisk innebærer dette feks at det ikke er grunnlag for å stanse sykepenger fra det tidspunkt 
en person som nevnt utskrives fra offentlig sykehus i et avtaleland, men fortsatt oppholder seg 
midlertidig der, såfremt de vilkår som er fastsatt i artikkel 18, jf artikkel 24, er oppfylt. Det er 
heller ikke adgang til å nekte å utbetale sykepenger til personer som blir syke uten at 
tilstanden nødvendigvis krever innleggelse i sykehus. 

Utsagn i rundskriv og brosjyremateriell fra Rikstrygdeverket om at personer som arbeider og 
er bosatt i Norge, ikke har rett til sykepenger under midlertidig opphold i et annet EØS-land 
eller i et annet nordisk land, medfører således ikke riktighet. Vi kan heller ikke, på bakgrunn 
av det som er sagt over, på noen måte gå god for det som sies om denne praksis, nærmere 
bestemt at "dette følger av EØS-avtalen og den nordiske konvensjonen". Tilsvarende feil blir 
eksempelet om en som blir "syk i et tredje EØS-land" (side 87 i sykepengerundskrivet) og 
hvor Norge er kompetent og pliktig til å yte sykepenger. Utsagnet "tilfellet omfattes ikke av 
trygdeforordningen" som er brukt her (og også i andre eksempler i sykepengerundskrivet) 
medfører ikke riktighet. Det er etter vårt skjønn også behov for visse justeringer/presiseringer 
av fremstillingen av retten til sykepenger under opphold i et annet EØS-land i EØS-

1 By judgment of3 June 1992 in Case C-45/90 Alberta Paletta and others vs Brenne! [1992] ECR I-3423, the 
Court ruled that Article 18(1) to (5) is to be interpreted as meaning that the competent institution, even where 
this is the employer and not a social security institution, is bound in fact and in law by the medical fmdings made 
by the institution of the place of residence or temporary residence concerning commencement and dura ti on of 
the incapacity for work, when it does not have the person concemed examined by a doctor of its choice, as it 
rnay do under Article 18( 5); this does not imply that employers are barred from adducing evidence to support, 
where appropriate, a fin ding by the national court of abuse or fraudulent conduct on the part of the worker 
concemed, in that, although he rnay claim to have become incapacitated for work, such incapacity having been 
certified in accordance with Article 18, he was not sick at all. Community Jaw cannot be relied on by any person 
for the purposes of abuse or fraud. However, in cases where the employer argues on the basis of adequate 
supporting evidence that there are serious grounds for doubting the existence of the alleged incapacity, the 
objectives pursued by Article 18 preclude requiring the worker to produce additional evidence that the medically 
certified incapacity for work is genuine. Such a requirement would confront a worker whose incapacity for work 
arises in a Member State other than the competent Member State with difficulties involved in obtaining evidence 
which the Community rules in fact seek to eliminate. [1996] ECR I-2357. 

2 Article 22(1 )(a)(ii) is to be interpreted as covering national legislation under which an employee is entitled, on 
becoming incapacitated for work~ to continued payment of his wages fora certain period, even where !hose 
wages are not payable until a given period has elapsed since the incapacity commenced. [1996] ECR I-2357. 
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rundskrivet (avsnitt 8.3.2), som vel ikke er direkte gal, men ikke tilstrekkelig klar. Det bør 
følgelig presiseres at de internrettslige utbetalings- og eksportrestriksjonene i folketrygdloven 
§ 8-9 må fravikes for medlemmer som blir sykmeldt under opphold i et annet EØS-land .. 

Da vi er gjort kjent med at det p.t. verserer saker av denne type for Trygderetten og EFTAs 
overvåkingsorgan (ESA), jf eksempelvis vedlagte ekspedisjoner av 15. og 18. mai 2000, ber 
vi om at praksis legges om, og at det ordnes opp i disse sakene så raskt som råd, slik at man 
unngår at spørsmålet unødvendig hlir satt på spissen. 

Til et medlem av norsk trygd som er bosatt i et annet EØS-land og blir syk der, utbetales slik 
vi forstår Rikstrygdeverkets rundskriv og praksis sykepenger mv i samsvar med 
Rådsforordning (EØF) nr 1408/71 (artikkel 19 mv) uten problemer så lenge vedkommende 
fortsetter å oppholde seg der. Dette er selvfølgelig så langt riktig og greit, men det innebærer 
at bosted blir gjort til en helt avgjørende og kritisk faktor når det gjelder retten til sykepenger 
mv. Etter vårt syn er det uheldig og kan lett føre til urimelige resultater. Dette er eksempelvis 
tilfelle når en arbeidstaker etter nasjonal praksis, og i samsvar med Rådsforordning (EØF) nr 
1408/71 artikkel I bokstav h), er vurdert som bosatt i Norge, men har ektefelle og/eller barn 
som han eller hun har jevnlig kontakt med boende i hjemlandet. I slike tilfeller må det sørges 
for at vedkommende ikke blir avskåret fra ytelser fordi han eller hun under sitt sykeleie 
oppholder seg hos sin familie. Dette ville innebære et hinder for den frie bevegelighet for 
arbeidstakere, og dermed et direkte brudd på EØS-avtalens artikkel 28, jf Traktatens artikkel 
39 (tidligere artikkel 48). Ved den praksisomlegging når det gjelder oppholdstilfellene som 
departementet har forutsatt ovenfor, vil man imidlertid i stor grad unngå slike problemer ved 
at bostedsspørsmålet ikke kommer på spissen som et avgjørende moment i forhold til 
koordineringsreglene. 

Mht flyttetilfellene (artikkel 22 nr I bokstav b) i Rådsforordning (EØF) nr 1408/71) dvs. der 
vedkommende, etter å ha fått rett til ytelser som skal belastes den kompetente institusjon, får 
tillatelse av institusjonen til å reise tilbake til den medlemsstat på hvis territorium 
vedkommende er bosatt, eller til å flytte til en annen medlemsstats territorium, understrekes 
for ordens skyld at det iht forordningen kan kreves at det er gitt tillatelse som evt kan nektes 
under henvisning til fare for vedkommendes helsetilstand eller vanskeliggjøring av 
behandlingen, men dette er en annen sak. Det er således her rom for å legge til grunn en 
praksis for å nekte tillatelse, som imidlertid må ligge innenfor de rammer forordningen setter, 
jf artikkel 22 nr 2. 
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avdelingsdirektør 
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