
Sak E-2/22 Overgangsstønad
LEVEL-lunsj v/ Tarjei Bekkedal, Senter for europarett



1 Overgangsstønad

Folketrygdloven § 15-5:

Overgangsstønad ytes til et medlem som på grunn av omsorg for 
barn er midlertidig ute av stand til å forsørge seg selv ved eget 
arbeid, eller først etter en tid med omstilling eller utdanning kan 
få et arbeid.

Stønad kan gis til enslig mor eller far som har barn under åtte år. 
For et medlem som er forhindret fra å arbeide på grunn av 
omsorg for barn som krever særlig tilsyn, kan det innvilges 
overgangsstønad inntil barnet fyller 18 år. Det kan gjøres unntak 
fra aldersgrensen i første punktum i forbindelse med forlengelser 
etter § 15-8 annet ledd tredje punktum, fjerde ledd og femte ledd.

https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/%C2%A715-8


Krav om fem års forutgående medlemsskap

• Folketrygdloven § 15-2:

Det er et vilkår for rett til stønad etter dette kapitlet at vedkommende 
har vært medlem i trygden i de siste fem årene før hun eller han setter 
fram krav om stønad.

E-2/22: avsnitt 24:

«Arbeids- og velferdsetaten («NAV») avslo kravet om overgangsstønad i 
vedtak av 26. juni 2019. Begrunnelsen for avslaget var at 
folketrygdloven § 15-2 krevde tre års forutgående medlemskap i 
trygden, mens A kun hadde i underkant av to år.»



2 Spørsmålet: Familieytelse?

• Forordning 883/2004 art 3.1 (j) «family benefits» er «covered»

• Avsnitt 34: En ytelse kan klassifiseres som en trygdeytelse når den 
oppfyller to vilkår: Først må den aktuelle ytelse gis uten noen 
individuell og skjønnsmessig vurdering av personlige behov til 
mottakere på grunnlag av en rettslig definert stilling. For det andre 
må ytelsen være knyttet til en av risikoene som er uttrykkelig nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 i forordningen (se Straffesak mot N, som omtalt over, 
avsnitt 51).



Knyttet til barnet

• 42: EFTA-domstolen peker videre på at uttrykket «til dekning av 
familieutgifter» skal tolkes slik at det særlig viser til et offentlig bidrag 
til en families budsjett for å lette den økonomiske byrde ved å 
forsørge barn (jf. dommen i Caisse pour l’avenir des enfants, 
C-802/18, EU:C:2020:269, avsnitt 38 og rettspraksis som det vises til 
der). 

• 44: EFTA-domstolen peker på, slik også Kommisjonen har anført, - 14 -
at det er omsorg for ett eller flere barn som er det grunnleggende 
aspektet ved overgangsstønaden (jf. dommen i Hoever og Zachow, C-
245/94 og C-312/94, EU:C:1996:379, avsnitt 24). 



3 Konsekvenser. Sak C-245/94 Hoever and 
Zachow
Avsnitt 33: It follows that the distinction between personal rights and 
derived rights does not in principle apply to family benefits. 

Avsnitt 37: family benefits by their nature cannot be regarded as 
payable to an individual in isolation from his family circumstances. 
Since the grant of a benefit such as German childraising allowance is 
intended to meet family expenses, the choice of the parent who is to 
receive the allowance is not of importance. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-245/94&td=ALL


Helt enkelt:

• Har du rett til fri bevegelighet har du rett til fri bevegelighet for familien din

• Hva som er familie vurderes med utgangspunkt i nasjonal rett

• Og modifiseres av trygdeforordningen

• Her mener jeg Trygdekoordineringsutvalgets tilnærming s. 200-204 er 
metodisk upresis.

• Upresist å se barnet som «koblingspunkt» eller, s 201:  «Det er uklart for 
utvalget om barnetrygd utbetales til enslige foreldre med barn bosatt i 
andre EØS-stater også i tilfeller hvor foreldrene aldri har vært gift eller 
samboere». Men det er ikke vurderingstemaet og neppe rettslig relevant.

https://www.regjeringen.no/contentassets/be04c89d055e481a97201c3c81c6560a/no/pdfs/nou202120210008000dddpdfs.pdf


4. Hva er en familie?

• Konstatering av «familieytelse» danner utgangspunktet.

• Artikkel 1(i):

• member of the family’ means:

• 1. (i) any person defined or recognised as a member of the family or designated as a member of
the household by the legislation under which benefits are provided;

• (ii) with regard to benefits in kind pursuant to Title III, Chapter 1 on sickness, maternity and
equivalent paternity benefits, any person defined or recognised as a member of the family or
designated as a member of the household by the legislation of the Member State in which
he/she resides;

• 2. if the legislation of a Member State which is applicable under subparagraph 1 does not make a
distinction between the members of the family and other persons to whom it is applicable, the
spouse, minor children, and dependent children who have reached the age of majority shall
be considered members of the family;

• 3. if, under the legislation which is applicable under subparagraphs 1 and 2, a person is considered
a member of the family or member of the household only if he/she lives in the same household as
the insured person or pensioner, this condition shall be considered satisfied if the person in
question is mainly dependent on the insured person or pensioner;



5. «Mainly dependent»

• Trygdekoordineringsutvalget s. 200: «barnet fungerer som 
koblingspunkt mellom foreldrene, i hvert fall i tilfeller hvor den ene 
forelderen er den som barnet bor hos, og den andre forelderen er 
den som «hovedsakelig forsørger barnet».

• C-363/08 Slanina avsnitt 28:

“It is apparent from the documents before the Court that Ms Slanina’s
ex-husband was indeed required to pay maintenance in respect of his 
daughter Nina. The fact that he has not paid it is irrelevant as regards 
the issue of whether the child is a member of his family.”

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76431&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2216025


En annen tilnærming:

• Forordningen sier ikke hva en «familie» er i materiell forstand, men 
hvem som har rettigheter etter forordningen

• «Mainly dependent». Ikke valg mellom foreldrene men mellom a) deg 
selv og staten, eller b) noen andre med lovfestet forsørgelsesplikt

• Har du lovfestet plikt til å forsørge familie må du naturligvis også ha 
rett til å påberope koordineringsreglene for familieytelser i 
forordningen. 



6. Politiske spørsmål

• Lundteigen: «Feilinformert Stortinget»

• Lovgivningspolitisk: Utrede og avklare, eller bevare en kamparena for 
«praksis».

• NOU 2020: 9, s 22:

«Opp gjennom årene har det flere ganger oppstått spørsmål i og utenfor Nav 
om ulike deler av praksis knyttet til oppholdskravene og forholdet til EØS-
retten. Når feilen likevel ikke ble oppdaget tidligere, er én årsak at alle 
tidligere tilløp til diskusjon om EØS-regelverket – innad i Nav, med 
departementet og med EFTAs overvåkningsorgan – har blitt behandlet og 
avskrevet som enkeltsaker. Tilsynelatende har ingen løftet blikket, eller tatt 
initiativ til noen systematisk gjennomgang for å sikre enhetlig, og riktig, 
praksis.»

https://rett24.no/articles/mener-stortinget-ble-feilinformert-om-eos-forpliktelsene-ved-overgangsstonad

