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avtalen?
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«Forskrift om inkorporasjon av 
trygdeforordningene i EØS-avtalen»
• § 1.EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 883/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning (EU) nr. 

1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 
1372/2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) om koordinering av trygdeordninger og nr. 2 (forordning 
(EF) nr. 987/2009 som endret ved forordning (EU) 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) 1224/2012, forordning 
(EU) nr. 1372/2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 
883/2004, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg VI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. EØS-
avtalen vedlegg VI nr. 1a (forordning (EU) 2019/500) om fastsettelse av beredskapstiltak på området koordinering av 
trygdeordninger etter at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union, gjelder som forskrift 
med de tilpasninger som følger av vedlegg VI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

• Bestemmelsene i følgende lover fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til bestemmelsene nevnt i første og andre 
ledd:

• Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

• Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

• Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

• Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

• Lov 30. mai 1975 nr. 18 om sjømenn

• Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

• Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

• Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.

https://lovdata.no/eu/32004r0883*
https://lovdata.no/eu/32009r0988
https://lovdata.no/eu/32010r1244
https://lovdata.no/eu/32012r0465
https://lovdata.no/eu/32012r1224
https://lovdata.no/eu/32013r0517
https://lovdata.no/eu/32013r1372
https://lovdata.no/eu/32014r1368*
https://lovdata.no/eu/32017r0492
https://lovdata.no/eu/32009r0987
https://lovdata.no/eu/32010r1244
https://lovdata.no/eu/32012r0465
https://lovdata.no/eu/32012r1224
https://lovdata.no/eu/32013r1372
https://lovdata.no/eu/32014r1368*
https://lovdata.no/eu/32017r0492
https://lovdata.no/eu/32004r0883*
https://lovdata.no/eu/32019r0500


Opplegg

1. Hva er problemene?

2. Krav til gjennomføring av forordninger

3. Hva kan man gjøre for å løse problemene?



1. Hva er problemene?

• mengden

• bortgjemtheten

• stilen

• deltakelse i EU-byråene

• forholdet til primærretten

• kunnskapen

• interessen



2. Krav til gjennomføring

• EØS-avtalen artikkel 7

• EU-domstolens krav

• Forholdet til grunnloven

- myndighetsoverføring

- dualisme

• Hensyn



«Forskrift om inkorporasjon av 
trygdeforordningene i EØS-avtalen»
• § 1.EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 883/2004 som endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning (EU) nr. 

1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 
1372/2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) om koordinering av trygdeordninger og nr. 2 (forordning 
(EF) nr. 987/2009 som endret ved forordning (EU) 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning (EU) 1224/2012, forordning 
(EU) nr. 1372/2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 
883/2004, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg VI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.EØS-
avtalen vedlegg VI nr. 1a (forordning (EU) 2019/500) om fastsettelse av beredskapstiltak på området koordinering av 
trygdeordninger etter at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union, gjelder som forskrift 
med de tilpasninger som følger av vedlegg VI, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

• Bestemmelsene i følgende lover fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til bestemmelsene nevnt i første og andre 
ledd:

• Lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn

• Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

• Lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere

• Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

• Lov 30. mai 1975 nr. 18 om sjømenn

• Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

• Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

• Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.

https://lovdata.no/eu/32004r0883*
https://lovdata.no/eu/32009r0988
https://lovdata.no/eu/32010r1244
https://lovdata.no/eu/32012r0465
https://lovdata.no/eu/32012r1224
https://lovdata.no/eu/32013r0517
https://lovdata.no/eu/32013r1372
https://lovdata.no/eu/32014r1368*
https://lovdata.no/eu/32017r0492
https://lovdata.no/eu/32009r0987
https://lovdata.no/eu/32010r1244
https://lovdata.no/eu/32012r0465
https://lovdata.no/eu/32012r1224
https://lovdata.no/eu/32013r1372
https://lovdata.no/eu/32014r1368*
https://lovdata.no/eu/32017r0492
https://lovdata.no/eu/32004r0883*
https://lovdata.no/eu/32019r0500


Personopplysningsloven

• § 1.Gjennomføring av personvernforordningenEØS-avtalen vedlegg 
XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679) om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 
95/46/EF (generell personvernforordning) gjelder som lov med de 
tilpasningene som følger av vedlegg XI, protokoll 1 og avtalen for 
øvrig.

https://lovdata.no/eu/32016r0679*
https://lovdata.no/eu/31995l0046


Lov om EØS-finanstilsyn

• § 1.EØS-regler om Den europeiske banktilsynsmyndighet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31g (forordning (EU) nr. 1093/2010) om 
opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 
banktilsynsmyndighet) som endret ved forordning (EU) nr. 1022/2013, 
gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 
1 til avtalen og avtalen for øvrig.

https://lovdata.no/eu/32010r1093
https://lovdata.no/eu/32013r1022


3. Hva kan man gjøre for å løse problemene?

• mengden

• bortgjemtheten

• stilen – «as such» ligger fast, hva innebærer det?

• deltakelse i EU-byråene

• forholdet til primærretten

• kunnskapen

• interessen



Bård Tønder i Rett24:

«Trygdeforordningen er fra 2004, men ble gjort til norsk rett ved 
forskrift av 1. juni 2012. Dette ble gjennomført – ikke ved at en norsk 
oversettelse av forordningen ble tatt inn i forskriften – men kun ved en 
henvisning om at denne (med diverse senere endringer) skulle gjelde 
som norsk rett.

Det store spørsmålet er: Hvorfor ble ikke folketrygdlovens klare lovtekst 
endret ved denne anledningen? Det kunne jo gjøres på helt enkelt vis 
ved å gi en tilleggsbestemmelse til lovbestemmelsen om at regelen ikke 
gjelder for reiser til et EU/EØS-land.»



Ville man unngått trygdesaken?

• Art 28:

• 1. Fri bevegelighet for arbeidstagere skal gjennomføres mellom EFs medlemsstater og EFTA-statene.

• 2. Den frie bevegelighet innebærer at all forskjellsbehandling av arbeidstagere fra EFs medlemsstater og 
EFTA-statene på grunnlag av statsborgerskap skal avskaffes når det gjelder sysselsetting, lønn og andre 
arbeidsvilkår.

• 3. Med forbehold for de begrensninger som er begrunnet ut fra hensynet til den offentlige orden, sikkerhet 
og folkehelsen, skal den frie bevegelighet gi rett til

• a) å ta faktisk tilbudt arbeid,

• b) å flytte fritt innen territoriet til EFs medlemsstater og EFTA-statene i dette øyemed,

• c) å oppholde seg på territoriet til en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat for å arbeide der i 
samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for innenlandske arbeidstagere,

• d) å bli boende på territoriet til en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat etter å ha hatt arbeid der.


