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kapittel 6

De grensekryssende familier: 
familieytelser og EØS

Ingunn Ikdahl

6.1 Grunnleggende prinsipper og debatter
Alle land i EØS-området har ytelser som skal bidra til å dekke utgifter knyttet til 
omsorg for barn. Koordinering av disse ordningene har stor praktisk betydning 
som følge av flyten av arbeidskraft innen EØS-området. Arbeidstakere flytter på 
seg eller arbeider i naboland, enten dette er for kortere eller lengre perioder, med 
eller uten følge av ektefelle eller barn.

Hovedprinsippet i forordning 883/2004 (videre «forordningen») om at reglene 
koordineres, de harmoniseres ikke, gjelder også her. Norge har i stor grad rom for 
å utforme nasjonal politikk med hensyn til hvilke ytelser man skal ha, hvor store 
utbetalingene skal være, og hvilke vilkår som stilles. Den sentrale begrensningen 
ligger i at EØS-rettens prinsipp om fri bevegelse av personer betinger likebehandling 
av arbeidere som benytter seg av denne friheten.69 Dersom en arbeidstaker i Norge 
har barn bosatt i andre EØS-land, har hun de rettigheter som følger av norsk lov-
givning som om også barnet bodde i Norge.

At det her er snakk om familieytelser, reiser særlige spørsmål i tilknytning til 
disse prinsippene. I et familieperspektiv innebærer kravet om likebehandling at 
ytelser også kan kreves når familiemedlemmet som utløser ytelsen, bor i en annen 

69 Forbindelsen mellom forordningens spesielle regler og de overordnede prinsipper om den frie 
bevegelighet for personer og kravet om likebehandling fremgår klart i fortalen til forordningen, 
punkt 1 og 5.
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stat. For grensekryssende familier vil ulike familiemedlemmer kunne ha krav på 
ytelser av samme art fra ulike land. Forordningens fortale («preambelen») tar opp 
dette i punkt 35:

«For at undgå uberettigede dobbeltydelser bør der fastsættes prioriteringsregler i de 
tilfælde, hvor der samtidig består ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i den 
kompetente medlemsstat og i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor familie-
medlemmerne har bopæl.»

Ønsket om å unngå at familier mottar dobbeltytelser, er søkt løst gjennom regler 
om prioritering av ansvar for utbetalinger. Disse finnes særlig i forordningens artik-
kel 67–69 og gjennomføringsforordningens artikkel 58–61, og er behandlet i mer 
detalj nedenfor.70

Ytterligere spørsmål knytter seg til selve definisjonen av «familie». Når et par 
har barn, vil familiebånd bestå også når ekteskap og samliv oppløses. Samtidig 
har en rekke land regler som knytter utbetaling av ytelser til det å bo sammen med 
barnet. I samsvar med prinsippet om koordinering, snarere enn harmonisering, tar 
forordningens definisjon av «familie» utgangspunkt i nasjonalt regelverk, se artikkel 
1 bokstav i nr. 1. I samme bestemmelse, nr. 3, suppleres dette imidlertid med et for-
sørgelsesprinsipp: Dersom nasjonal lovgivning stiller krav om å bo sammen for å høre 
til familien, skal dette kravet være oppfylt dersom medlemmene i det vesentlige blir 
forsørget av vedkommende. Dette begrunnes igjen i hensynet til likebehandling av 
arbeidstakere som benytter seg av den frie bevegelighet.

De grensekryssende familiers rett til å kreve norske familieytelser har vært kon-
troversiell i norsk offentlighet, til tross for det nasjonale handlingsrommet. Norske 
politikere har med jevne mellomrom ytret ønske om å begrense i hvilken grad 

70 Med «gjennomføringsforordningen» menes forordning 987/2009. Reglene i forordningene supple-
res gjennom beslutninger fattet av Den administrative kommisjon (AC), se særlig kommisjonens 
beslutning F1. Både forordningene og beslutningene er gjengitt i sin helhet i NAVs elektronis-
ke rettskilder på www.nav.no, se under «Hovednummer 45» i rettskildene. I tillegg inneholder 
gjennomføringsforordningen detaljerte regler om refusjon mellom institusjoner når en ytelse er 
utbetalt i «feil» land, f.eks. som følge av mangelfulle opplysninger. Dette er en situasjon som ofte 
oppstår med familieytelsene, fordi den enkelte vanligvis har rett til dem fra dag én. Disse reglene 
har primært interesse for de få spesialistene som jobber med refusjoner hos den enkelte institu-
sjon. De har svært liten praktisk betydning for mottakerne av ytelsene, og omtales derfor ikke 
nærmere her. På grunn av til dels kompliserte koordineringsbestemmelser er landene avhengig av 
en omfattende informasjonsutveksling i saker om familieytelser. Utveksling av informasjon skjer i 
papirform på SED-blanketter (se punkt 1.4), men det foreligger planer om å gjøre den elektronisk 
i løpet av få år. Bruken av de ulike blankettene omtales ikke nærmere i dette kapittelet.
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disse ytelsene kan tas med over landegrensene.71 I regjeringen Solbergs politiske 
plattform fra 2013 oppgir partiene at de vil «[v]urdere tiltak som kan begrense og 
stanse trygdeeksport, men innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet 
av».72 Også opposisjonspartier har etterspurt fremdrift i dette arbeidet.73 Når eksport 
av trygdeytelser diskuteres i media, handler utspillene og de konkrete eksemplene 
oftest om kontantstøtte og barnetrygd. Dette gjentok seg da NAVs statistikk for 2013 
ble offentliggjort i april 2015. Tallene viste at det ble utbetalt 286 millioner kroner 
i barnetrygd og 49 millioner kroner i kontantstøtte til utlandet, med Polen som 
det klart største mottakerlandet for disse ytelsene. 82 % av barnetrygden betalt til 
utlandet gikk til utenlandske statsborgere; for kontantstøtten var dette tallet 91 %.74 
Selv om det er snakk om langt mindre totalbeløp enn for eksempel de 535 millioner 
kronene i norsk alderspensjon som ble utbetalt til Spania, var det familieytelsene 
til Polen som dominerte nyhetsbildet.75

Disse kontroversene har også manifestert seg i diskusjoner om innholdet av 
gjeldende rett, blant annet mellom Norge og ESA. Det har vært uenighet både om 
hvilke ordninger som omfattes eller eventuelt kan unntas fra koordineringen, og 
hvilken betydning forordningen og dens forløper har for de nærmere vilkår for 
ytelsene i norsk rett.

Dette kapittelet vil først presisere hvilke ytelser som omfattes av forordningens 
regler om koordinering av familieytelser (punkt 6.2). Det blir så gitt en oversikt 
over hvordan forordningens koordineringsregler regulerer spørsmålet om når norsk 
lovgivning kommer til anvendelse, med særlig blikk på regler om prioritering og 
differansebetaling i situasjoner med overlappende krav og samtidig utbetaling fra 

71 I sin analyse av debatten finner velferdsforsker Aksel Hatland (2015) s. 141 at «[m]ye tyder på at 
politikernes ønsker om innstramming i eksporten av trygder mer skyldes hensynet til velgernes 
holdninger enn velferdsstatens økonomi. Legitimitetsproblemet er større enn det økonomiske 
problemet».

72 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/politisk-plattform/id743014/, se punkt 2.
73 Se for eksempel følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren: Dokument nr. 15:142 

(2013–2014) og Dokument nr. 15:633 (2014–2015).
74 Fullstendig statistikk er tilgjengelig fra NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/NAV+og+sam-

funn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Utbetalinger+til+personer+i+utlandet.
75 6,8 milliardar NAV-kroner til utlandet i 2013, nrk.no 16. april 2015. For eldre eksempler: Vil ha 

slutt på at polakker sender kontantstøtte ut av landet, nrk.no 27. juni 2012. Polakker kan miste 3800 
i kontantstøtte, Dagens Næringsliv 27. november 2013. Sliter med å stanse trygdeeksporten, nrk.no 
17. februar 2015. Temaet ble også tatt opp i Brochmann-utvalgets rapport Velferd og migrasjon – 
den norske modellens framtid (NOU 2011: 7), punktene 6.4, 9.3, 10.2 og 14.3.6.
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flere land (punkt 6.3). Videre behandles spørsmål som er spesifikke for nasjonal 
lovgivning, nemlig når de vilkår som finnes i norsk rett, må tilpasses for å være 
i samsvar med EØS-retten (punkt 6.4). Punkt 6.5 tar opp spørsmål knyttet til utbe-
taling av ytelsene, før det i punkt 6.6 gis noen avsluttende kommentarer.

6.2 Hvilke ytelser er det snakk om?
Forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav f angir at den omfatter «familieydelser». 
Dette er nærmere definert i artikkel 1 bokstav z, som viser til ytelser som skal møte 
«udgifter til forsørgelse», med unntak av de bidragsordninger og fødsels- og adop-
sjonsytelser som har blitt særlig unntatt i vedlegg 1.76 Barnetrygd faller utvilsomt 
innenfor begrepet familieytelser. For enkelte andre ytelser har det imidlertid vært 
reist tvil. Dette gjelder foreldrepenger, bidragsforskudd og kontantstøtte.

For foreldrepengenes del oppsto spørsmålet særlig i kjølvannet av kjennelsen 
i saken Kuusijärvi (C-275/96, avsagt i 1998). Her valgte EU-domstolen å definere en 
svensk ordning for foreldrepenger inn under begrepet «familieytelse» i forordning 
1408/71. Det er imidlertid vesentlige ulikheter mellom den svenske ordningen som 
finske Anne Kuusijärvi ble omfattet av i dommen, og den norske ytelsen foreldre-
penger. Hovedforskjellen er at den svenske ytelsen, som dommen definerte som en 
familieytelse, gis uavhengig av forutgående inntekt, mens den norske er avhengig av 
forutgående opptjening i seks av de siste ti måneder. Dette innebærer at den norske 
ordningen for foreldrepenger koordineres på samme måte som kontantytelser ved 
sykdom, jf. forordningens kapittel 1, og ikke som en familieytelse.77 Dette har den 
praktiske betydning at reglene om differansebetaling, beskrevet nedenfor, ikke gis 
anvendelse ved uttak av foreldrepenger fra Norge.

76 Når det skal avgjøres om en ytelse er omfattet av forordningen, har domstolen i en rekke saker 
presisert at nasjonal retts kategorisering ikke i seg selv er avgjørende. I stedet skal det foretas en 
konkret vurdering, der det legges avgjørende vekt på ytelsens formål og betingelser, herunder 
om den er strengt lovregulert eller knyttet til et individuelt skjønn. Dette kan innebære at ytelser 
som i nasjonal rett er plassert utenfor trygdelovgivningen, likevel omfattes. Et eksempel på dette 
er at Luxembourgs ordning med skattefradrag for barn ble regnet som en familieytelse, CNFP v. 
Lachheb (C-177/12, avsagt 2013). Prinsippet kan også føre til at ytelser som i nasjonal rett er plas-
sert innenfor nasjonal trygdelovgivning, likevel faller utenfor forordningens virkeområde, særlig 
aktuelt ved at det avgrenses mot sosialhjelp. Stønad til enslige forsørgere holdes på dette grunnlag 
utenfor, da dette regnes som «institusjonalisert sosialhjelp». Se punkt 1.6.4, samt Ketscher (2014) 
s. 296–298.

77 Disse reglene er beskrevet i kapittel 5.
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Etter de tidligere forordningene (1408/71 og 574/72) ble bidragsforskudd definert 
som en familieytelse, som følge av EU-domstolens avgjørelse i Offermanns (C-85/99, 
avsagt 2001). Dette innebar at forskuddet var omfattet av samme koordinerings-
regler som øvrige familieytelser. Denne fortolkningen var omdiskutert, og i forord-
ning 883/2004 kom det derfor inn et eget punkt 36 i fortalen, der det heter:

«Forskud på underholdsbidrag er forskud, som kan kræves tilbagebetalt, og som skal 
kompensere for en af forældrenes manglende evne til at opfylde sin lovmæssige under-
holdspligt over for sine egne børn, hvilket er en forpligtelse, der er hjemlet i familieretten. 
Disse forskud bør derfor ikke betragtes som en direkte ydelse som led i den offentlige 
støtte til familier. På baggrund af disse særlige forhold bør koordineringsbestemmelserne 
ikke finde anvendelse på sådanne underholdsbidrag.»

Dette innebærer at bidragsforskudd ikke lenger defineres som en familieytelse etter 
at forordning 883/2004 erstattet forordning 1408/71, for Norges del 1. juni 2012.

Da ordningen med kontantstøtte til småbarnsforeldre i Norge ble innført i 1998, 
var Regjeringens standpunkt at ordningen i utgangspunktet var omfattet av det 
saklige virkeområdet i forordning 1408/71. Det ble imidlertid gitt uttrykk for at 
man ville søke om å få unntak, ved å få opptegnet kontantstøtten i unntakslisten 
i vedlegg IIa til forordningen.78 Dette ble begrunnet i «den spesielle karakter kon-
tantstøtten har i og med den nære koblingen til bruk av barnehageplass i Norge».79 
Mens man ventet på avklaring omkring dette unntaket, ble ytelsen kun utbetalt til 
personer som var bosatt i Norge.80

I brev av 17. mai 2001 ble det imidlertid klart at EU-kommisjonen ikke fant 
grunnlag for et slikt unntak. I samme periode ble det reist sak for EU-domstolen mot 
Finland om eksport av deres tilsvarende ordning. Finland tapte saken i november 
2002 (sak C-333/00 Maaheimo), og ESA ba den norske regjeringen revurdere sitt 
tidligere standpunkt. I 2003 besluttet Regjeringen at kontantstøtten likevel skulle 
utbetales for barn bosatt i EØS-området, så lenge øvrige vilkår i kontantstøtteloven 
er oppfylt. Det ble åpnet for etterbetaling fra den datoen kontantstøtteordningen ble 
innført (1. august 1998) til dem som hadde hatt krav på ytelsen i denne perioden.

78 Se om dette Rønningen (1999) s. 99–100.
79 Ot.prp. nr. 56 (1997–1998) punkt 6.
80 Denne praksisen ble sterkt kritisert av Sivilombudsmannen i sak 2001-1931, se Sivilombudsman-

nen Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen, Dok. Nr. 4 (2002), avgitt til Stortinget i mars 
2003, s. 93–97.
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Også barnetillegg til alderspensjon og uføretrygd kan sies å møte utgifter til 
forsørgelse. Etter forordningens artikkel 69 nr. 2 skal disse imidlertid tilkjennes 
og beregnes etter reglene om pensjon i forordningens kapittel 5, som er beskrevet 
nærmere i bokens kapittel 7.

Barnetrygd og kontantstøtte er følgelig de to norske ytelsene som i dag koordi-
neres etter reglene for familieytelser.81 I norsk rett er disse to ytelsene regulert av 
hver sin særlov utenfor folketrygdloven, henholdsvis lov 26. juni 1998 nr. 41 om 
kontantstøtte til småbarnsforeldre og lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.

6.3 Forordningens regler om kompetent stat 
og overlappende krav på ytelser

Dette punktet beskriver forordningens koordineringsregler når det skal utbetales 
ytelser i henhold til norsk lovgivning, i situasjoner med overlappende krav og samti-
dig utbetaling fra flere land. Etter en presentasjon av når norsk lovgivning overhodet 
vil komme til anvendelse (6.3.1), gis en oversikt over forordningens system (6.3.2). 
Så følger nærmere informasjon om prioriteringsreglene (6.3.3), grunnlagene for 
å kreve ytelser (6.3.4) og systemet for differansebetaling (6.3.5). Til slutt presenteres 
særreglene knyttet til familieytelser for foreldreløse barn (6.3.6).

6.3.1 Når vil norsk lovgivning  
for familieytelser komme til anvendelse?

Hva slags tilknytning må familiemedlemmene ha til Norge for at norske familie-
ytelser kan kreves? Artikkel 67 presiserer at en person har rett til familieytelser etter 
«den kompetente stats» lovgivning også når det eller de familiemedlemmene som 
utløser rett til ytelsen, bor i en annen medlemsstat. Dersom en familie er bosatt 
i Tyskland, men moren arbeider i Norge, vil hun kunne kreve de rettigheter som 
følger av norsk lovgivning dersom Norge er den kompetente stat for hennes del. 
Hvilket land som er den kompetente stat, avgjøres med utgangspunkt i forordnin-
gens generelle lovvalgsregler i artiklene 11–16, jf. kapittel 2. Etter hovedregelen 
i artikkel 11 nr. 3 er dette oppfylt ved at hun arbeider i Norge.

81 Disse finnes i forordningens kapittel 8 (artiklene 67–69) og gjennomføringsforordningens kapittel 
6 (artiklene 58–61).
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Annet punktum i artikkel 67 gir en særregel når familieytelser utbetales til en pen-
sjonist: Den kompetente staten er da det landet som er kompetent stat med hensyn til 
pensjonen. Bestemmelsen innebærer teknisk sett et avvik fra lovvalgsreglene i forord-
ningens artikkel 11, men den er konsistent med forordningens øvrige bestemmelser 
om pensjonisters rettigheter og plikter. Dette er samme stat som også har plikt til 
å betale for pensjonistens helsetjenester, og rett til å ta inn avgifter fra pensjonisten.82

I praksis kan det forekomme at to medlemsland er uenige om hvilket land som 
skal være kompetent. De forsinkelser dette kan medføre, skal ikke gå ut over den 
som søker om ytelsen. Gjennomføringsforordningens artikkel 6 inneholder derfor 
regler om midlertidig anvendelse av en lovgivning og foreløpig utbetaling av ytelser. 
Dersom søker arbeider i to eller flere land, skal arbeidslandet der søkeren bor fast, 
betale sine familieytelser i påvente av at spørsmålet blir avklart. I andre tilfeller skal 
landet der søknaden ble satt frem, utbetale sine familieytelser. Når spørsmålet om 
hva som er den kompetente stat, er endelig avgjort – enten dette skjer ved enighet 
mellom landene eller gjennom vedtak i AC – gjøres det økonomiske opp direkte mel-
lom de involverte institusjonene. Dersom mottaker har fått for mye utbetalt, kan det 
overskytende trekkes ved motregning etter reglene i gjennomføringsforordningen.83

Prinsippet om likebehandling av familier der enkelte medlemmer er bosatt i andre 
EØS-land med familier som har tilknytning kun til én stat, er viktig for å realisere 
EØS-rettens prinsipp om fri bevegelighet for personer. Samtidig åpner dette for nett-
opp den eksport av ytelser som gjør dette politisk kontroversielt: Dersom en arbeids-
taker i Norge har barn bosatt i andre EØS-land, har hun de rettigheter som følger av 
norsk lovgivning som om også barnet bodde i Norge. Hvilke konsekvenser dette har 
for anvendelsen av vilkårene i det norske regelverket, diskuteres i punkt 6.4 nedenfor.

6.3.2 Forordningens system for koordinering ved krav 
på overlappende ytelser fra flere land

Som påpekt i punkt 1.5 er forordningens utgangspunkt at kun ett lands lovgivning 
skal komme til anvendelse om gangen.

Det følger imidlertid av familieytelsenes natur at flere personer vil være innblan-
det, og disse kan gjerne ha tilknytning til flere EØS-land: Familien bor i Tyskland, 

82 Se mer om dette i kapittel 7.
83 Det er ikke nødvendig å opprette noen feilutbetalingssak, i motsetning til hva som gjelder etter 

interne norske regler.
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mens mor arbeider i Norge og far i Danmark. Alle tre statene vil da kunne være 
kompetente stater – for ulike familiemedlemmer. Anvendelse av forordningens 
regler umiddelbart kan føre til at det foreligger rett til familieytelser fra flere land 
samtidig.

Problemet med overlappende ytelser er nevnt eksplisitt i forordningens fortale, 
punkt 35. Forordningens artikkel 10 angir eksplisitt at forordningen ikke skal gi rett til 
overlappende ytelser fra to eller flere medlemsstater for samme stønadstilfelle i samme 
tidsperiode. Slike tilfeller skal altså ikke føre til at flere land utbetaler fulle ytelser.

Forordningens løsning er i hovedtrekk som følger: Det er etablert et priorite-
ringssystem der ett land er såkalt primærland, det vil si det landet som er primært 
ansvarlig for å utbetale ytelsen. Dette avgjøres av prioriteringsreglene i artikkel 68, 
som er nærmere beskrevet nedenfor. Ingen stat er forpliktet til å utbetale en ytelse 
som er høyere enn hva staten betaler i de rent nasjonale tilfeller.

Samtidig skal mottakeren, der flere land er involvert, få en samlet utbetaling som 
tilsvarer den høyeste av de familieytelser man har krav på. En annen løsning ville 
stride med likebehandlingsprinsippet. Når primærlandet har utbetalt sin ytelse, skal 
derfor de øvrige land der man har overlappende rettigheter, utbetale et supplement 
i form av en såkalt differansebetaling, slik at den samlede ytelsen tilsvarer den høyeste 
ytelsen man har krav på.

At flere land kan ha et samtidig ansvar for å utbetale deler av ytelsen, gjør at koor-
dineringen av familieytelser skiller seg fra koordinering av øvrige ytelser (bortsett 
fra pensjoner84).

6.3.3 Nærmere om prioriteringsreglene

Forordningens artikkel 68 gir regler for prioritering når det foreligger rett til ytelser 
fra flere land. Prioriteringsreglene skiller her mellom to grupper av tilfeller. Den 
første gruppen er situasjoner der de overlappende rettighetene har ulikt grunnlag, 
for eksempel at den ene av foreldrene er yrkesaktiv og den andre er pensjonist. Den 

84 Den viktigste prinsipielle forskjellen mellom koordineringen av henholdsvis pensjoner og familie-
ytelser er at koordinering av pensjoner tar utgangspunkt i historiske opptjeningsperioder, mens 
familieytelsene koordineres ut fra situasjonen på det aktuelle tidspunktet. For pensjonsytelsene 
fastsettes derfor hvilke land som skal betale hvilke ytelser en gang for alle ved pensjonering. 
Fordelingen ligger fast så lenge pensjonisten mottar ytelsen, det vil si til han/hun dør, eller går 
over på en annen type pensjon. For familieytelsene kan derimot reglene om hvem som skal betale 
ytelsen, endres mange ganger underveis, for eksempel hvis en mottaker (eller barnet) flytter, eller 
man skifter arbeidsland.
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andre er der de overlappende rettighetene har samme type grunnlag, for eksempel 
at begge foreldre er yrkesaktive, men i hvert sitt land.

Når rettighetene har ulikt grunnlag, etablerer artikkel 68 nr. 1 bokstav a følgende 
prioriteringsrekkefølge: først yrkesaktivitet, så pensjon, og til sist bosted. Dersom 
mor arbeider i Norge, mens barn og en ikke yrkesaktiv far bor i Tyskland, er Norge 
primærlandet.

Dersom to personer har rett til familieytelser på samme grunnlag, for eksempel at 
begge foreldre er yrkesaktive eller begge er pensjonister, reguleres prioriteringen av 
forordningens artikkel 68 nr. 1 bokstav b punkt i og ii. Her innføres tilleggskriterier. 
Hvis begge er yrkesaktive, er det barnets bostedsland som er primærland, men bare 
så lenge yrkesaktiviteten til en av foreldrene utøves i barnets bostedsland. Tilsva-
rende gjelder at dersom begge foreldre er pensjonister, er det barnets bostedsland 
som blir primærland, så lenge dette landet er kompetent stat for pensjon for den 
ene av foreldrene.

Dersom en familie er bosatt i Tyskland og far også jobber der, mens mor jobber 
i Norge, er Tyskland primærland. Dersom den norske ytelsen man har krav på, 
er høyere enn hva familien får utbetalt fra Tyskland, skal Norge betale diffe-
ransebeløpet.

Dersom foreldrene i stedet arbeider i hvert sitt land, og barnet bor i et tredje, skal 
familieytelsen fremdeles tilsvare den høyeste av ytelsene i de aktuelle arbeidslandene. 
Utgiftene skal da fordeles mellom landene etter regler gitt i gjennomføringsforord-
ningens artikkel 58.

Dette vil bli tilfellet dersom far i eksempelet ovenfor begynner å jobbe i Danmark, 
mens mor fortsatt jobber i Norge. Selv om barnet fortsatt bor i Tyskland, er dette 
ikke lenger primærlandet. Familien skal totalt motta en utbetaling tilsvarende 
den av Danmarks og Norges barnetrygd som er høyest, og utgiftene til dette 
deles mellom disse to land.

Dersom foreldrene begge er pensjonister, og barnets bostedsland ikke er kompetent 
stat for noen av foreldrene, er det landet med lengst tilbakelagt opptjeningstid for pen-
sjon som blir kompetent stat. Det siste tilfellet kan illustreres med følgende eksempel:

En norsk og en dansk uførepensjonist har barn sammen, og hele familien bosetter 
seg i Spania. I dette tilfellet er ikke Spania primærland, det er enten Norge eller 
Danmark. Hvilket av de to landene som er primærland, avgjøres etter lengden 
på opptjening for hver av foreldrene.
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Dersom retten til familieytelser utelukkende følger av bosted, er det barnets bosteds-
land som skal utbetale ytelsen. I slike tilfeller kan man ikke kreve differansebetaling 
fra landet der den andre av foreldrene bor, jf. artikkel 68 nr. 2 siste punktum. Denne 
situasjonen oppstår sjelden i praksis når Norge er involvert. Dersom barnet ikke 
bor i Norge, vil vanligvis minst en av foreldrene være yrkesaktiv eller pensjonist, 
og begge disse situasjonene har høyere prioritet enn bosted.

På samme måte som med forordningens artikkel 67 må også artikkel 68 ses opp 
mot lovvalgsreglene i artiklene 11–16. Dette innebærer at man regnes som yrkes-
aktiv i det landet man er medlem i etter lovvalgsreglene. Etter hovedregelen i artikkel 
11 nr. 3 er dette samme land som man fysisk arbeider i, men det kan også være et 
annet land dersom man er omfattet av bestemmelsene om utsendte arbeidstakere 
(artikkel 12) eller reglene om arbeid i to eller flere land (artikkel 13). Det samme 
gjelder dersom annet lovvalgsland er avtalt etter artikkel 16. Forholdet mellom 
prioriteringsreglene og lovvalgsreglene kan illustreres ved følgende eksempel:

En tysk statsborger, bosatt i Tyskland, jobber i Norge, og er medlem i Norge 
etter hovedregelen i forordningens artikkel 11 nr. 3. Vedkommende har hjem-
meværende ektefelle og barn i Tyskland. I dette tilfellet er det Norge som er 
primærland, og har plikt til å betale familieytelser i samsvar med norsk lovgivning. 
Tyskland er sekundærland, og skal betale et eventuelt differansebeløp dersom 
de øvrige vilkår er oppfylt.

Dersom den samme arbeidstakeren i stedet er ansatt i et firma med hovedsete 
i Danmark, og er utsendt til Norge som arbeidstaker for inntil 24 måneder (en relativt 
vanlig situasjon), er vedkommende medlem i Danmark etter forordningens artikkel 
12. Danmark blir da primærland, mens Tyskland fortsatt er sekundærland. Norge 
er ikke kompetent stat, og har ingen plikt til å utbetale ytelser, selv om arbeidet 
utføres her i landet.85

6.3.4 Nærmere om de ulike grunnlagene: begrepene i artikkel 68 nr. 1

For å kunne avgjøre prioriteringene må det nærmere innholdet i kategoriene «yrkes-
aktiv» og «pensjon» bestemmes.

85 I tilfeller der primærkompetansen endres, f.eks. fordi en person slutter å arbeide eller skifter 
arbeidsland, skal ytelsen utbetales ut den kalendermåneden endringen skjer, jf. artikkel 59 i gjen-
nomføringsforordningen.
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Med hensyn til yrkesaktivitet er det sentralt at prioriteringsreglene i artikkel 68 
omfatter både «lønnet beskæftigelse» og «selvstændig virksomhed». I motsetning til 
reglene om arbeid i to land i artikkel 1386 skilles det her altså ikke mellom arbeidsta-
kere og næringsdrivende. I Den administrative kommisjons (AC) beslutning F1 av 
12. juni 2009 er forståelsen av begrepet «yrkesaktivitet» ytterligere presisert, blant 
annet ved at perioder med midlertidig opphold i yrkesaktiviteten likestilles med 
perioder der personen er i jobb. Dette gjelder for eksempel ferie, arbeidsledighet, 
sykdom og foreldrepermisjon.87

Når det skal avgjøres hvem som er pensjonist i henhold til forordningens artikler 
67 og 68, legges definisjonen av pensjon i artikkel 1 bokstav w til grunn. Etter denne 
bestemmelsen omfatter pensjonsbegrepet alle typer pensjoner, inkludert renter, 
kapitaliserte ytelser som utbetales i stedet for pensjoner, og utbetalinger i form av 
refunderte trygde- eller pensjonsavgifter. Dette utgjør en utvidelse sammenliknet 
med forordning 1408/71, som avgrenset begrepet pensjon til arbeidsrelaterte pen-
sjoner. For Norges vedkommende er definisjonen av begrepet pensjon relativt enkelt 
å forholde seg til i praksis.88

6.3.5 Nærmere om differanseberegning av familieytelser

Dersom det foreligger rett til familieytelser fra flere medlemsland samtidig, skal man 
altså ikke få overlappende ytelser – men heller ikke få mindre enn den høyeste av 
de nasjonale ytelsene det foreligger rett til. Dersom utbetalingen fra primærlandet 
er lavere enn hva man ville hatt krav på i sekundærlandet, skal sekundærlandet 
utbetale differansebeløpet, jf. artikkel 68 nr. 2.

86 Se punkt 2.4.
87 Beslutningen er gjengitt her: https://www.nav.no/rettskildene/Artikler/Avgjørelse+F1.303627.

cms.
88 Det er likevel verdt å merke seg at det kan oppstå en situasjon der en person under 18 år, bosatt 

i et annet EØS-land, får rett til barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18, har mistet begge 
foreldrene og tar vare på seg selv. I så fall oppstår spørsmålet om denne personen også har rett 
til barnetrygd for seg selv. Det er heldigvis svært få barn som får barnepensjon fra Norge fordi 
begge foreldre er døde. (Ifølge opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet var samlet antall 
180 personer ved utgangen av 2014, av totalt ca. 13 000 barnepensjonister. Antallet har gått noe 
ned de siste ti årene, men bevegelsene er ikke store.) Denne situasjonen har foreløpig ikke vært 
oppe til vurdering i praksis. Ut fra forordningens bestemmelser om at pensjonsmottakere har rett 
til familieytelser fra den kompetente staten, må det trolig legges til grunn at retten også omfatter 
mottakere av barnepensjon.
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Prinsippet om differanseberegning gjelder i prinsippet alle familieytelser, men er 
kun aktuelt dersom de andre aktuelle landene har en tilsvarende ytelse. Alle land har 
en ytelse som tilsvarer barnetrygd, men svært få andre land har en ytelse som tilsvarer 
kontantstøtte.89 Differanseberegning er derfor kun aktuelt i noen få kontantstøttesaker.

Medlemslandene er ikke fullt ut enige om hovedprinsippet for beregning av 
differansebeløp. Mens de fleste landene mener at man skal foreta en samlet bereg-
ning for hele familien, vil andre land gjøre beregningen for hvert enkelt barn for 
seg. I Norge utbetales barnetrygden med lik sats for hvert barn, mens spørsmålet 
om beregningen av differansebeløpet kan få betydning i de tilfellene der satsene er 
ulike for barn avhengig av hvilken plass de har i søskenflokken.

6.3.6 Særlige familieytelser til foreldreløse barn

Forordningens artikkel 69 nr. 1 er en særbestemmelse som gjelder foreldreløse barn. 
Bestemmelsen utvider omfanget av koordineringen noe. Bakgrunnen er at noen 
land har særskilte familieytelser for foreldreløse barn, andre har det ikke. Norge 
har ikke slike særytelser: Foreldreløse barn har rett til barnepensjon hvis de øvrige 
vilkårene er oppfylt, og denne ytelsen er en pensjon, ikke en familieytelse.

Den «utvidede koordineringen» i artikkel 69 innebærer at dersom avdøde har 
hatt opptjening i ett eller flere land som har særskilte familieytelser til foreldreløse 
barn, skal man søke å gi barnet disse ytelsene så langt det er mulig. Dersom slike 
ordninger ikke finnes i det/de landene som er primærland (og eventuelt sekun-
dærland) på det tidspunktet forelderen dør, skal det undersøkes om det foreligger 
slik rett i andre land der den avdøde har tjent opp rettigheter. Prioriteringen følger 
samme prinsipp som for pensjonister, nemlig at ytelsen skal betales av det landet 
der avdøde hadde lengst opptjening. Finnes det ikke slik rett i dette landet, ser man 
på landet med nest lengst opptjening og så videre. Prosessen for dette er nærmere 
regulert i gjennomføringsforordningens artikkel 61.

En forelder som tidligere har bodd og arbeidet i Frankrike, flytter til Norge med 
sitt barn. Dersom forelderen så dør, vil Norge kunne være kompetent stat, mens 
Frankrike ikke lenger er det. Men ettersom Norge ikke har en særskilt familie-
ytelse for foreldreløse barn, skal NAV sørge for at dokumenter og opplysninger 
sendes Frankrike for å undersøke om barnet har krav på den franske familie-
ytelsen for foreldreløse barn.

89 Det er bare Finland som har en nasjonal kontantstøtteordning på samme måte som Norge. Enkelte 
andre land kan ha kommunale eller regionale varianter.
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6.4 Når må materielle vilkår i norsk lovtekst tilpasses EØS?
Dette punktet diskuterer spørsmål som er spesifikke for nasjonal lovgivning, nemlig 
når de vilkår som finnes i norsk rett, må tilpasses for å være i samsvar med EØS-ret-
ten. Etter en presentasjon av de rettslige utgangspunktene (6.4.1) diskuteres først 
barnetrygdlovens bostedskrav (6.4.2) og så kontantstøttelovens tilsvarende krav 
(6.4.3). Avslutningsvis knyttes noen kommentarer til lovenes øvrige vilkår (6.4.4).

6.4.1 Rettslige utgangspunkter

Både barnetrygdloven og kontantstøtteloven inneholder relativt enkle og klare vilkår 
for å ha krav på ytelsene. Dersom Norge er kompetent stat, skal norsk lovgivning 
som utgangspunkt komme til anvendelse slik den er. Men EØS-retten kan likevel 
medføre at disse må modifiseres. Forarbeidene til barnetrygdloven uttalte dette 
eksplisitt:

«Utgangspunktet ved vurderingen av om det foreligger rett til norsk barnetrygd, er at 
de nasjonale vilkårene i barnetrygdloven må være oppfylt. Dette utgangspunktet må 
imidlertid fravikes der det er nødvendig av hensyn til EØS-avtalens regler.»90

Dette er gjennomført ved § 1 i forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene 
i EØS-avtalen.91

Slik modifikasjon er særlig aktuelt ved bosettingskrav, som kan innebære indi-
rekte diskriminering og stå i strid med eksportabilitetsprinsippet.92 Etter forord-
ningens artikkel 7 kan ytelser ikke holdes tilbake, reduseres eller bortfalle fordi 
mottakeren bor i et annet land enn der man har krav på ytelsen.

Gjennomføringsforordningens artikkel 60 nr. 1 presiserer ytterligere den betyd-
ning dette har for familieytelser:

«Ved anvendelsen af artikel 67 og 68 i grundforordningen skal der tages hensyn til hele 
familiens situation, som om alle de involverede personer var omfattet af lovgivningen 
i den pågældende medlemsstat og bosat der, navnlig med hensyn til en persons ret til at 
gøre krav på sådanne ydelser.»

90 Fra forarbeidene til barnetrygdloven, Ot.prp. nr. 57 (2000–2001) punkt 7.3.2.
91 Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen av 22. juni 2012 nr. 585 § 1: 

«Bestemmelsene i følgende lover fravikes i den utstrekning det er nødvendig i henhold til be-
stemmelsene nevnt i første ledd.» Det vises så til kontantstøtteloven og barnetrygdloven. I første 
ledd er både forordning 883/2004 og forordning 987/2009 nevnt.

92 Se punkt 1.5.3.
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En ektefelle kan dermed kreve rettigheter til familieytelser i staten der den andre 
ektefellen arbeider. Den norske lovgivningens bosettingskrav reiser tolkningsspørs-
mål både for barnetrygd og kontantstøtte.

6.4.2 Barnetrygdlovens bostedskrav

I barnetrygdloven § 2 første ledd heter det at «[f]oreldre som har barn under 18 år 
boende fast hos seg, har rett til barnetrygd dersom barnet er bosatt i riket etter bestem-
melsene i § 4». Lovens krav om bosted er dermed todelt. For det første må barnet 
være «bosatt i riket». For det andre må forelderen ha barnet «boende fast hos seg».

«Bosatt i riket»
Det går klart frem av forarbeidene til loven at «bosatt i riket» må forstås som «bosatt 
i et EØS-land». En EØS-borger som er omfattet av norsk lovgivning etter bestemmel-
sene i forordningen, vil i utgangspunktet «oppfylle bosattvilkåret i barnetrygdloven 
uansett i hvilket EØS-land vedkommende eller hans familie faktisk er bosatt, og vil 
kunne ha krav på barnetrygd utbetalt i bostedslandet».93

Et særlig spørsmål om bostedskrav ble reist for EFTA-domstolen i sak E-3/05 
(avsagt 3. mai 2006), som gjaldt Finnmarkstillegget til barnetrygden. ESA bestred 
lovligheten av ordningen, som ga foreldre bosatt med barn i Finnmark eller i syv 
kommuner i Nord-Troms et tillegg på 320 kroner per barn. Saken hadde utgangs-
punkt i klage fra en person som var bosatt i Finland, men arbeidet i Finnmark. 
EFTA-domstolen fant at ordningen var indirekte diskriminerende. Den ble likevel 
funnet lovlig, da den ble rettferdiggjort av hensynet til å opprettholde en bære-
kraftig bosetting i et område som hadde problemer med avfolkning. Ordningen 
ble avviklet 1. april 2014.

«Boende fast hos seg»
Betydningen av EØS-retten for vilkåret «boende fast hos seg» har vært mer proble-
matisk. Med utgangspunkt i § 2, jf. § 4, avslo Norge tidligere krav om barnetrygd 
fra skilte og separerte foreldre dersom barnet ikke «bodde fast» hos vedkommende. 
Denne praksisen ledet til relativt mange avslag på krav om barnetrygd fra arbeids-
innvandrere.

93 Ot.prp. nr. 57 (2000–2001) punkt 5.6.6, se også 7.3.2.
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Artikkel 1 bokstav i i forordningen definerer begrepet «familiemedlem», og nr. 1 
lar hovedregelen være at man følger lovgivningen i det aktuelle land. Dette modifi-
seres imidlertid av et forsørgelsesprinsipp etablert i nr. 3: Dersom en person i hen-
hold til den aktuelle nasjonale lovgivning «kun betragtes som hørende til familien 
eller husstanden, hvis han bor sammen med forsikringstageren eller pensionisten, 
anses denne betingelse dog for opfyldt, når forsørgelsen af den pågældende i det 
væsentligste påhviler forsikringstageren eller pensionisten».94

I september 2013 ble det avsagt dom mot Norge i EFTA-domstolen i sak angående 
dette vilkåret (sak E-6/12). Saken gjaldt rett til barnetrygd i tilfeller der foreldrene 
ikke lever sammen. Forordningen inneholder ingen særlige regler for skilte, sepa-
rerte og ugifte foreldre, som dermed er omfattet av forordningens bestemmelser 
i den utstrekning de er omfattet av forordningen for øvrig. Med henvisning til 
forordning 1408/71 artikkel 1 bokstav f (i), som tilsvarer ovennevnte artikkel 1 
bokstav i (3) i forordning 883/2004, slo domstolen fast at i tilfeller der barnet ikke 
bor fast hos forelderen som arbeider i Norge, er det i strid med EØS-avtalen å la 
være å vurdere om vedkommende «hovedsakelig forsørger» barnet. Den praksis 
som hadde blitt etablert, var dermed EØS-stridig.

Dommen medførte at Norge endret praksis, slik at en person som etter forord-
ningen har rett til familieytelser i Norge, får barnetrygd for barn vedkommende 
«hovedsakelig forsørger», selv om forelderen ikke har barnet boende fast hos seg. 
Endringen fremgår nå av Hovedrundskrivet:

«Departementet ber nå NAV legge om praksisen i barnetrygdsaker slik at en person som 
etter bestemmelsene i forordning 883/2004 er trygdet i Norge, gis rett til barnetrygd for 
sine barn, selv om forelderen ikke har barnet boende fast hos seg.»95

Reglene om prioritering og differanseberegning kommer fortsatt til anvendelse: 
Dersom barnet bor med den annen forelder i et EØS-land der de har krav på 
barnetrygd som følge av yrkesaktivitet, vil dette være primærlandet. Norge skal da 
kun betale en eventuell differanse mellom dette landets barnetrygdytelse og Norges 
(dersom sistnevnte er høyere).

Utvidet barnetrygd er en ytelse til enslige foreldre, regulert i barnetrygdloven 
§ 9. Man får da utbetalt barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske barnetall. 

94 Se også punkt 1.6.1.
95 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 33, punkt 33.4. Kapittelet er tilgjengelig her: https://www.nav.no/

rettskildene/Rundskriv/Hovednr.+45+-+Kapittel+33+-+Barnetrygd.301858.cms.
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Utvidet barnetrygd regnes som en familieytelse i forordningens forstand, men 
Hovedrundskrivet skriver at det ikke skal ytes «til en skilt forelder som arbeider 
i Norge, mens den andre forelderen bor sammen med barnet i et annet EØS-land».96 
Denne avgrensningen i praksis er ikke nærmere begrunnet, og gode grunner kan 
tale for at man også her må vurdere om forelderen som arbeider i Norge, hoved-
sakelig forsørger barnet.

6.4.3 Kontantstøttelovens bostedskrav

På samme måte som reglene om barnetrygd inneholder kontantstøtteloven et todelt 
bostedskrav. Både barn (§ 2) og mottaker av kontantstøtte (§ 3) må være «bosatt 
i riket», og støtten ytes til «den som barnet bor fast hos» (§ 3).

«Bosatt i riket»
Som diskutert ovenfor ble det tidligere ikke utbetalt kontantstøtte for barn bosatt 
i EØS-området. Men fra 2003 er det uomtvistet at dette vilkåret må forstås på samme 
måte som tilsvarende vilkår i barnetrygdloven.

«Bor fast hos»
Kontantstøtteloven § 3 angir at «[k]ontantstøtte ytes til den som barnet bor fast hos. 
Støttemottakeren må være bosatt i riket». Som sett ovenfor fant EFTA-domstolen 
at en liknende formulering i barnetrygdloven ikke kunne anvendes uten å vurdere 
om forelderen som arbeider i Norge, «hovedsakelig forsørger» barnet.

Departementet har valgt å legge til grunn at denne dommen ikke krever til-
svarende endringer i kontantstøtteloven. Den etterfølgende praksisendringen for 
barnetrygdloven er altså ikke gitt virkning for krav om kontantstøtte, tvert om sies 
det eksplisitt i rundskrivet at

«[d]et bemerkes at EFTA-dommen av 11. september 2013 som gjelder retten til barnetrygd 
i tilfeller der foreldrene ikke lever sammen, ikke gjelder for retten til kontantstøtte. […] I slike 
tilfeller vil det kunne foreligge rett til barnetrygd uten at det foreligger rett til kontantstøtte, 
selv om barnet er i aldersgruppen 1 – 2 år og ikke eller bare delvis benytter barnehageplass 
med offentlig driftstilskudd».97

96 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 33, punkt 33.1.1, se også punkt 33.4.
97 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 34, punkt 34.1.1. Kapittelet er tilgjengelig her: https://www.nav.

no/rettskildene/Rundskriv/Hovednr.+45+-+Kapittel+34+-+Kontantstøtte.301871.cms.
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Følgende eksempel nevnes i rundskrivet: «Mor og far har ett fellesbarn på 15 måne-
der. Foreldrene er skilt. Far bor og arbeider i Norge og mor og barn bor i Sverige. 
Far utløser i dette tilfellet ikke rett til kontantstøtte fra Norge.»98 Det synspunktet at 
EFTA-dommens argumentasjon ikke gjelder tilsvarende for retten til kontantstøtte, 
er ikke nærmere begrunnet.

Det kan synes tvilsomt om denne forståelsen vil stå seg dersom ordningen bringes 
inn for nasjonale domstoler eller EFTA-domstolen. Rundskrivet viser til at «det er 
den som har barnet boende fast hos seg som kan utløse retten til kontantstøtte».99 
Argumentet for å skille mellom den «utløsende» forelder og den andre svekkes 
imidlertid av at det ikke kreves at den forelderen barnet bor hos, faktisk selv tar 
seg av barnet – rettigheten består selv om man bruker dagmamma eller andre 
betalte eller ubetalte omsorgsordninger. På bakgrunn av EØS-rettens regler og 
tidligere praksis virker det lite sannsynlig at et slikt skille vil bli godtatt.100 I tillegg 
til forsørgelsesprinsippet i artikkel 1 bokstav i (3) kan det vises til gjennomførings-
forordningens artikkel 60 nr. 1:

«Ved anvendelsen af artikel 67 og 68 i grundforordningen skal der tages hensyn til hele 
familiens situation, som om alle de involverede personer var omfattet af lovgivningen 
i den pågældende medlemsstat og bosat der, navnlig med hensyn til en persons ret til at 
gøre krav på sådanne ydelser.»

Når man har erkjent at kontantstøtte er en økonomisk ytelse omfattet av forord-
ningens regler om familieytelser, er det er vanskelig å se avgjørende grunner for 
å akseptere at man behandler det likelydende vilkåret ulikt for disse to ordningene.

6.4.4 Øvrige vilkår i lovene

For de øvrige vilkårene i reglene består hovedprinsippet om at reglene koordineres, 
de harmoniseres ikke. Norge betaler dermed kun ytelser for de barn som oppfyller 
de norske materielle vilkårene.

Etter barnetrygdloven § 2 opphører barnetrygden når barnet fyller 18 år. Noen 
land har høyere aldersgrense for barnetrygd enn Norge har, for eksempel utbetaler 
Belgia barnetrygd for «barn» opptil 27 år dersom de studerer og bor hjemme hos 
foreldrene. Norge er ikke forpliktet til å utbetale barnetrygd etter at barnet har fylt 

98 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 34, punkt 34.6.
99 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 34, punkt 34.6.
100 Se Ketscher (2014) s. 322–324.
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18 år, selv om aldersgrensen for ytelsen er høyere i barnets bostedsland. Når norsk 
barnetrygd opphører fordi barnet fyller 18 år, gir derfor NAV melding til andre aktu-
elle land, slik at forsørgeren eventuelt får barnetrygd derfra i stedet. På samme måte 
opprettholdes de aldersgrenser for barn som er etablert i kontantstøtteloven § 2.

Etter kontantstøtteloven § 2 har man kun krav på kontantstøtte dersom man ikke 
eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes offentlig driftstilskudd 
for. Dette vilkåret vil også gjelde dersom barnet er i barnehage i andre EØS-land.101 
Mens barnetrygd utbetales også for barn som bor i fosterhjem eller i institusjon, er 
dette ikke tilfellet for kontantstøtte, jf. kontantstøtteloven § 6. Også denne begrens-
ningen vil gjelde tilsvarende selv om barnet er bosatt i land med annen lovgivning.

6.5 Utbetaling av ytelsen
Både forordningen, barnetrygdloven og kontantstøtteloven inneholder regler om 
hvem familieytelsene skal utbetales til. Dersom søkeren har rett til barnetrygd og/
eller kontantstøtte fra Norge, er utgangspunktet at forordningens regler ikke endrer 
bestemmelsene i lovene.

Hovedregelen i begge lovene er at ytelsene utbetales i sin helhet til en av for-
eldrene. Barnetrygdloven § 12 om utbetaling skiller mellom automatisk tilståelse 
og barnetrygd etter søknad. Ved automatisk tilståelse for nyfødte barn utbetales 
stønaden til moren. Hvis foreldrene er enige om det, kan de i stedet be NAV utbe-
tale ytelsen til far. Når det søkes om barnetrygd, er hovedregelen at barnetrygden 
utbetales til den som har søkt, forutsatt at vedkommende også har rett til stønaden 
for barnet. I sakene der norsk barnetrygd utbetales etter forordningenes regler, 
foreligger det nesten alltid en søknad, ikke automatisk innvilgelse. For kontantstøtte 
skal søknad settes frem av den som / en av dem som barnet bor fast sammen med, 

101 Da regjeringen i 2003 besluttet at kontantstøtten likevel skulle utbetales for barn bosatt i EØS-om-
rådet, ble det samtidig gjort visse endringer i loven. Dette gjaldt blant annet formuleringen av 
kravet i § 2 første ledd om at man ikke skal benytte barnehage med visse driftstilskudd. I Norge 
er slike tilskudd kun statlige, mens det i andre land kan være organisert slik at tilskudd kommer 
fra kommune eller delstat. For å sikre at disse tilfellene ble omfattet på samme måte, ble formu-
leringen endret fra «statlig» til «offentlig» driftstilskudd (Ot.prp. nr. 58 (2003–2004)). I Norge er 
kontrollen med bruken av barnehage gjort enklere ved at barnehageeiere har rapporteringsplikt til 
kommunen, jf. lov 17. juni 2005 om barnehager § 7 tredje ledd. For barn i andre land må søkeren 
selv gi opplysninger, og kontrollen med disse kan være vanskeligere i praksis.
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jf. § 14 første ledd. Kontantstøtten utbetales etter § 9 til den som søker, men dersom 
begge søker, betales den til moren.

Foreldrene kan likevel få utbetalt en halvpart hver, dersom de har avtalt delt 
bosted i samsvar med barneloven § 36. Dette følger av både barnetrygdloven (§ 12 
tredje ledd) og kontantstøtteloven (§ 9 annet ledd). Også for barn bosatt i utlandet 
må det være adgang til slik deling, dersom søkerne dokumenterer at det er inngått 
en tilsvarende avtale.102 Dersom det er avtalt delt bosted, men kun én av foreldrene 
har rett til barnetrygd eller kontantstøtte, vil vedkommende imidlertid ha rett til 
hele ytelsen.103

Dersom en familieytelse ikke blir brukt til å forsørge barnet, inneholder forord-
ningens artikkel 68a en bestemmelse om at institusjonen i barnets bostedsland kan 
anmode utbetalingslandet om å utbetale stønaden direkte til den som har barnet 
boende fast hos seg. Denne forelderen må altså søke institusjonen i sitt bostedsland 
om endret utbetaling, og det er denne institusjonen som avgjør om det er tilstrek-
kelig godtgjort at ytelsen ikke kommer barnet til gode. En tilsvarende bestemmelse 
finnes i barnetrygdloven § 12 annet ledd, mens kontantstøtteloven ikke har noen 
slik bestemmelse.

Barnetrygdloven § 11 annet ledd gir rett til etterbetaling for opptil tre år før den 
måneden søknad ble satt frem. Kontantstøtte kan etterbetales for opptil tre måne-
der før kravet ble satt frem, jf. kontantstøtteloven § 8 annet ledd. For begge ytelser 
skal etterbetaling vurderes fra fremsettelsesdato hos hvilken som helst institusjon 
i et medlemsland.

Dersom differansebeløp skal utbetales, er det ikke nødvendig å gjøre dette oftere 
enn én gang per år. Det er imidlertid ikke adgang til å etterbetale for så lang periode, 
så utbetalingen må i slike tilfeller skje på forskudd. Norge forskutterer vanligvis 
differansebeløp månedlig, men dersom barnet bor i utlandet og det månedlige 
beløpet er svært lite, kan forskuddet likevel betales en gang i året.

102 For spørsmålet om hva som er en «tilsvarende avtale», uttales det i Ot.prp. nr. 56 (1996–1997) «Om 
lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)» at «[d]et forutsettes at 
delt bosted først foreligger når foreldrene er enige om at det er det de har, og ikke bare en utvidet 
samværsordning. Det vil si at partene selv definerer når delt bosted foreligger. Foreldrene må være 
enige om de avgjørelsene de tar sammen, eller de kan avtale å dele bestemmelsesretten mellom seg».

103 Hovedrundskriv nr. 45, kapittel 33 om barnetrygd, punkt 33.3, og kapittel 34 om kontantstøtte, 
punkt 34.5.
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6.6 Vurdering og kommentarer
Forordningens regler om eksport og koordinering av familieytelser er av stor prak-
tisk betydning. I norsk politikk har muligheten for å begrense eksport av familieytel-
ser blitt viet atskillig oppmerksomhet, og som fremstillingen ovenfor viser, har Norge 
stadig søkt å begrense eksporten. I saken om Finnmarkstillegget ble et bostedskrav 
akseptert av EFTA-domstolen, mens Norge tapte i saken om eksport av barnetrygd 
i tilfeller der barnets foreldre er skilt. Norge fikk heller ikke gjennomslag for å unnta 
kontantstøtte fra koordineringsreglene. Endelig kan noen sider av dagens praksis 
synes problematisk i lys av forordningen.104

Gitt det nokså tverrpolitisk uttalte ønsket om å begrense eksport av trygdeytelser 
må man forvente fortsatte diskusjoner og nye forslag om hvordan man kan tilpasse 
regelverket for å oppnå dette. Men hvis man skal gjøre dette, må man holde seg 
innenfor forordningen, og akseptere strukturen i dens rettslige rasjonalitet.

Når norske familieytelser eksporteres, vil de i mange tilfeller være større enn de 
tilsvarende ytelser i mottakerlandet, og de oppnås uten krav om opptjeningstid. Det 
kan imidlertid være grunn til å presisere at dette ikke er «velferdsturisme» i den 
forstand at ikke økonomisk aktive EØS-borgere flytter for å nyte godt av andre lands 
ytelser.105 I de grensekryssende familienes tilfelle handler det om økonomisk aktive 
EØS-borgere som benytter seg av den muligheten prinsippet om fri bevegelse av 
arbeidskraft gir, og som på dette grunnlag skal ha like rettigheter.

Det nasjonale handlingsrommet består fortsatt med hensyn til hva slags ytelser 
man skal ha, hvor store disse skal være, og i stor grad også til hvilke vilkår som 
stilles for å ha krav på ytelsene. Men prinsippene om likebehandling og eksportabi-
litet, samt betydningen av forsørgelse for hvem som defineres som «familie», setter 
grenser som både norsk lovgivning og forvaltningspraksis må holde seg innenfor.

104 Som påpekt av Halvard Haukeland Fredriksen (2015) er det ikke nødvendigvis riktig at Norge er 
«flinkest i klassen» til lojalt å gjennomføre EØS-avtalen.

105 Ketscher (2014), s. 311, se også Hatland (2015).
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