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DEL I  -  OPPTAKT 

1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

I denne avhandlingen vil jeg undersøke NAVs adgang til tilbakekreving dersom det har 

skjedd en feilutbetaling av trygdeytelser. 

 

De ulike hjemlene for tilbakekreving ble i vesentlig grad endret ved lov av 16. januar 2009 

nr. 5. Bakgrunnen for lovendringene er Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) ”Om lov om endringar i 

folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot 

trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker)”. Endringene i adgangen til 

tilbakekreving har fått lite oppmerksomhet, selv om reglene berører svært mange 

mennesker. Jeg vil derfor se på forskjeller mellom tidligere og gjeldende rettstilstand. 

 

Hjemlene som gir NAV adgang til tilbakekreving er inspirert av ulovfestede, alminnelige 

obligasjonsrettslige prinsipper. Etter å ha gjort rede for NAVs hjemler for tilbakekreving 

vil jeg sammenligne disse med de ulovfestede, alminnelige obligasjonsrettslige 

prinsippene. Eventuelle forskjeller i adgangen til å kreve tilbake, og forskjeller mellom 

tilbakebetalingskravets størrelse, vil også bli undersøkt og vurdert.  

 

I forlengelsen av spørsmålet om tilbakebetalingskravets størrelse vil jeg undersøke NAVs 

adgang til å ilegge renter på tilbakebetalingskravet. Hvilket beviskrav som må gjelde ved 

ileggelse rente, dersom rentetillegget må antas å være straff i Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjons (EMKs) forstand, vil bli drøftet. I tillegg vil jeg undersøke 
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om etterfølgende straffedom vil være i strid med dobbeltstrafforbudet i EMK, dersom NAV 

har ilagt rente på tilbakebetalingskravet. 

 

1.2 Avgrensninger og presiseringer 

Denne avhandlingen baserer seg på endringer i folketrygdloven på bakgrunn av Ot.prp. nr. 

76 (2007-2008). Proposisjonen tar for deg tilbakekreving etter feilutbetalinger, tiltak mot 

trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker. De nye tiltakene mot trygdemisbruk 

omfatter blant annet stedlig kontroll (ftrl. § 21-4a) og informasjonsutveksling 

(ftrl. § 21-4b). Avhandlingen vil imidlertid ikke se på de nye tiltakene mot trygdemisbruk 

som ble innført som følge av lovendringen, selv om en analyse av disse reglene også kunne 

vært interessant.  

 

Avhandlingen vil heller ikke ta for seg spørsmål om revurdering av ytelser etter at endelig 

vedtak om tilbakekreving er truffet. Bruker kan ha rett til ytelser i fremtiden selv om han 

har fått for mye utbetalt i trygd. Resultatet kan for eksempel bli at hans uførepensjon blir 

redusert fra 100 % til 60 %. Mange rettsspørsmål kan oppstå i en slik situasjon men disse 

vil ikke bli behandlet i denne avhandlingen. 

 

Avhandlingen er ikke en avhandling i straffeprosess, selv om del IV av avhandlingen tar 

opp en del om straffeprosessuelle spørsmål. Jeg har ansett det som svært viktig å undersøke 

EMKs straffebegrep og om dette enhetlig.
1
 Dette vil være av avgjørende betydning når det 

skal drøftes hvorvidt ileggelse av renter på tilbakebetalingskravet sperrer for senere 

straffesak om samme forhold.  

 

1.3 Rettskilder og metode 

Alminnelig juridisk metode vil ligge til grunn for avhandlingen. Det er ordlyden i de nye 

reglene, som fremkommer i lov av 16. januar 2009 nr. 5, som vil utgjøre den primære 

                                                 

1
 Pkt. 6.5.4.3. 

2
 Ruud og Ulfstein 2006 s. 92. 
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rettskilden. Det finnes lite juridisk litteratur om de nye reglene ettersom de er forholdsvis 

nye. Forarbeider og rundskriv til bestemmelsene er derfor de viktige rettskildefaktorer. 

Obligasjonsrettslige prinsipper og andre rettsområder vil bli belyst ved flere rettskilder, 

blant annet rettspraksis og juridisk teori. 

 

I avhandlingens del IV vil jeg måtte tolke enkelte bestemmelser i EMK. Utgangspunktet 

for tolkningen av folkerettslige traktater og konvensjoner er Wienkonvensjonen.
2
 Selv om 

Norge ikke har ratifisert Wienkonvensjonen er bestemmelsene om traktatstolkning (art. 

31-33) uttrykk for folkerettslig sedvanerett, og vil derfor være bindende også for Norge.
3
 

Den alminnelige forståelse av ordlyden vil være utgangspunktet for tolkningen, se 

Wienkonvensjonen art. 31 nr. 1. En forskjell fra norsk rettskildelære er blant annet at 

forarbeider spiller en mindre rolle ved tolkningen av traktater, se Wienkonvensjonen art. 

32.  

 

Når det gjelder tolkningen av EMK eksisterer det andre tolkningsprinsipper som ”dels 

supplerer og dels avviker fra de alminnelige regler om traktattolkning”.
4
 For det første 

eksisterer det en domstol, Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), som 

behandler klagesaker mot nasjonalstatene som har ratifisert EMK. EMDs avgjørelser har 

svært høy rettskildemessig verdi ved tolkningen av EMK, både for EMD selv og for 

nasjonale domstoler.
5
 For det andre er EMK ”a living instrument”. Dette innebærer et 

dynamisk tolkningsprinsipp som tilsier at ”utviklingen på vedkommende livsområde har 

betydning” når EMD skal avgjøre om det foreligger brudd på konvensjonen.
6
 For det tredje 

var forutsetningen for EMK, da den ble undertegnet, at statene hadde ”a common heritage 

of political traditions, ideals, freedom and the rule of law”. De forskjellige statenes interne 

rett er derfor et moment ved tolkningen av EMK, særlig dersom det finnes ”a common 

                                                 

2
 Ruud og Ulfstein 2006 s. 92. 

3
 Ruud og Ulfstein 2006 s. 92, se også Aall 2007 s. 37. 

4
 Jebens 2004 s. 46. 

5
 Jebens 2004 s. 63-64. 

6
 Jebens 2004 s. 64. 
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European standard”.
7
 Enkelte steder i avhandlingen vil jeg derfor sammenligne andre lands 

oppfatninger om EMKs materielle innhold med norske myndigheters oppfatninger. 

 

1.4 Kort om de ulike hjemlene 

For å gi leseren et raskt innblikk i de ulike hjemlene vil jeg kort redegjøre for deres 

anvendelsesområde.  

 

Ftrl. § 22-15 er hovedsakelig hjemmel for tilbakekreving mot bruker, men også mot hans 

representant som må identifiseres med brukeren.  

 

Ftrl. § 22-15a regulerer tilbakekreving mot behandler som har direkte oppgjørsordning 

med NAV, og behandlers representant. I disse tilfellene er det egentlig brukeren (den som 

mottar behandling) som er rettighetshaver, men effektivitetshensyn tilsier at NAV bør 

kunne utbetale direkte til behandler. Dermed slipper brukerne belastningen med å betale for 

helsetjenesten og deretter søke om refusjon fra NAV. Ettersom dette er en type ytelse fra 

NAV hvor bruker er den egentlige rettighetshaver har jeg ansett det for svært viktig å ta for 

meg denne hjemmelen.  

 

Ftrl. § 22-16 dreier seg om avregning, og kan ved første øyekast se ut som en 

oppgjørsregel. Likevel er også § 22-16 en hjemmel for tilbakekreving, og vilkårene for når 

avregning kan skje må derfor analyseres.  

 

Ftrl. § 22-17a er hjemmelen for ileggelse av renter på tilbakekrevingsbeløpet. 

 

1.5 Begrepsbruk 

Som antydet ovenfor vil jeg hovedsakelig benytte meg av betegnelsen ”bruker” når jeg 

omtaler den private part. Andre betegnelser som ”medlem”, ”klient”, ”den trygdede” osv. 

                                                 

7
 X, Y and Z v. the UK para. 44. 
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kunne gjerne vært brukt. Mitt valg kan komme av at jeg selv har arbeidet i 

velferdsforvaltningen, og der man benytter ”bruker” oftere enn de andre betegnelsene. Det 

er etter min mening også det mest nøytrale begrepet. 

 

NAV – Nye Arbeids og Velferdsetaten – er et nytt begrep som ble innført ved 

NAV-reformen. Tidligere brukte man blant annet ”trygden”, ”folketrygden”, 

”sosialkontoret” og ”a-etat”. Jeg vil forsøke å bruke ”NAV” konsekvent, men det vil 

enkelte steder forekomme at jeg bruker ”trygden” hvor dette er mer naturlig. Tidligere utga 

Rikstrygdeverket (RTV) rundskriv og lignende. Rikstrygdeverket er nå en del av 

NAV-systemet. 

 

I en del av hjemlene for tilbakekreving nevnes det utbetalinger fra både NAV, 

Helsedirektoratet og organ underlagt Helsedirektoratet. Jeg vil ikke problematisere dette 

nærmere, men kun referere til ”NAV” i drøftelsene. 

 

1.6 Den videre fremstilling 

Den videre fremstilling består av fem kapitler og tre hoveddeler. I del II (kapittel 2) vil jeg 

se tilbake på de tidligere hjemlene for tilbakekreving og ileggelse av renter ved 

tilbakekreving av trygdeytelser. I tillegg vil omfanget av feilutbetalinger fra NAV bli 

vurdert. Del III (kapittel 3, 4 og 5) vil dreie seg om de ulike hjemlene for tilbakekreving. 

Disse vil bli behandlet i ”kronologisk” rekkefølge. Ftrl. § 22-15 vil således bli drøftet i 

kapittel 3, § 22-15a vil bli drøftet i kapittel 4 og § 22-16 vil bli drøftet i kapittel 5. 

Drøftelsene vil gjennomgå de aktuelle bestemmelsene ledd for ledd, og jeg vil innta 

lovteksten fortløpende. Til slutt vil jeg i Del IV (kapittel 6) se på ftrl. § 22-17a, hjemmelen 

for ileggelse av renter på tilbakebetalingskravet. 
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DEL II  -  TILBAKEBLIKK 

2 Historisk om tilbakekreving, ileggelse av renter, trygdemisbruk og 

feilutbetalinger 

2.1 Innledning  

For å gi avhandlingen et litt bredere perspektiv har jeg valgt å ta for meg utviklingen i 

trygdemyndighetenes lovhjemler for tilbakekreving av feilutbetalte trygdeytelser, og 

ileggelse av renter på tilbakebetalingsbeløpet. Trygdemisbruksdebatten som har vart fra 

1970-tallet og frem til i dag må også kommenteres. I tillegg vil jeg ta for meg det 

registrerte omfanget av feilutbetalte trygdeytelser der det foreligger sikre tall om dette. 

 

2.2 Historisk om trygdens adgang til tilbakekreving og ileggelse av renter 

I hele den tiden vi har hatt utbetalinger fra det offentlige til trengende, har det også vært 

behov for å kunne kreve tilbake pengene dersom det skjer feilutbetalinger. Det har derfor 

eksistert regler om tilbakekreving, særlig innenfor pensjonsytelsene. Adgangen til 

tilbakekreving har ofte vært videre der brukeren kan bebreides – enten dette skyldes 

uaktsomhet eller bevisst misbruk – enn hvor han ikke kan bebreides. Det er interessant å se 

hvor vid adgangen har vært for tilbakekreving og ileggelse av rente. 

 

2.2.1 Lov om alderstrygd av 1936 

Lov om alderstrygd av 16. juli 1936 hadde i § 25 en bestemmelse om tilbakekreving. Jeg 

har imidlertid ikke undersøkt praktiseringen av denne bestemmelsen, men vil se på 

grunnlagene for tilbakekreving. 
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For det første kunne tilbakekreving (inndragelse) skje dersom brukeren ”ikke gir 

oplysninger som blir krevd, eller har gitt uriktige oplysninger eller fortiet omstendigheter 

av betydning”. 

 

For det annet kunne tilbakekreving skje i de tilfellene brukeren ”har bortskjenket eller på 

annen måte frivillig har forminsket sin formue eller inntekter”. Dette grunnlaget for 

tilbakekreving må ses i sammenheng med at alderspensjon den gang var behovsprøvd. Det 

var derfor viktig at en pensjonssøker ikke overførte alle sine verdier til for eksempel sine 

barn, for deretter å motta full pensjon. 

 

For det tredje kunne tilbakekreving skje dersom brukeren ikke rettet ”sig efter annet pålegg 

som er hjemlet i denne lov”. Pensjon kunne også tilbakeholdes dersom brukeren 

”uberettiget motsetter sig forføininger efter § 23”. I § 23 hadde trygdemyndighetene en vid 

hjemmel til å kontrollere brukerens bosituasjon dersom han ”på grunn av sykdom eller 

svakhet eller annen årsak ikke [var] istand til å passe sig selv eller sitt gods, og heller ikke 

[hadde] noen som [kunne] eller [ville] ta seg av ham på forsvarlig måte”. 

Trygdemyndighetene kunne nemlig ”sette ham i pleie- eller gamlehjem eller i forsvarlig 

privat forpleining, eller på annen måte sørge for at han [fikk] nødvendig forpleining og 

tilsyn”. Brukeren ble dermed tvunget til å forandre sin bosituasjon, ellers ville han ikke 

lenger motta noen pensjon. 

 

Det er interessant å se at loven ikke inneholdt noe skyldkrav knyttet opp til de objektive 

vilkårene (at det ikke ble gitt opplysninger som ble krevet, hadde blitt gitt uriktige 

opplysninger, tilbakeholdt informasjon (”fortiet omstendigheter”) av betydning eller at 

brukeren ikke hadde rettet seg etter trygdemyndighetenes pålegg). Det kan dermed se ut 

som om tilbakekreving kunne skje uavhengig av om brukeren kunne bebreides. 

 

Rettssikkerheten i tilbakekrevingssaker ble forsøkt ivaretatt i § 25 (4). Overordnet organ 

(”Trygdestyret”) måtte som hovedregel godkjenne vedtak om å tilbakekreve pensjon før 
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Trygdenemnda kunne iverksette tiltak. Bestemmelsen kom for øvrig først inn i loven i 

1948. 

 

2.2.2 Lov om alderstrygd av 1957 

Alderstrygdloven av 1936 ble erstattet av lov om alderstrygd av 6. juli 1957. Den nye loven 

inneholdt også en bestemmelse om tilbakekreving i § 19. Trygdemyndighetene kunne 

foreta trekk i fremtidige pensjonsutbetalinger dersom brukeren, eller noen som handlet på 

hans vegne, ”ved feil eller forsømmelse” hadde påført trygden et tap. Det samme gjaldt for 

”for meget utbetalt pensjon som er oppebåret i strid med redelighet og god tro”.  

 

Vi ser at pensjonisten ble identifisert med personer som handler på vegne av seg. Tidligere 

hadde dette ikke kommet til uttrykk i ordlyden. Det kan likevel tenkes at pensjonisten 

tidligere ville ha blitt identifisert på bakgrunn av ulovfestet aktiv identifikasjon.
8
  

 

Ved innføringen av alderstrygdloven av 1957 kom redelighetsstandarden (”i strid med 

redelighet og god tro”) inn i reglene om tilbakekreving av trygdeytelser. Den ble stående i 

lovverket helt frem til 2009 da den ble erstattet av mer kjente begreper som ”forsett” og 

”uaktsomhet”.
9
 

 

2.2.3 Folketrygdloven av 1966 

Den 17. juni 1966 overtok den første alminnelige folketrygdloven for tidligere spredte 

lover om velferdsytelser. Loven hadde en bestemmelse om tilbakekreving i § 15-8. I den 

opprinnelige lovteksten var det bestemt at trygdemyndighetene kunne kreve tilbake påført 

tap dersom det kunne påvises at brukeren, eller noen som handlet på hans vegne, hadde 

begått en feil eller forsømmelse. Tilbakekreving kunne også skje dersom ytelser hadde blitt 

mottatt ”i strid med redelighet og god tro”. 

 

                                                 

8
 Pkt. 3.3.2.4. 

9
 Pkt. 3.3.2.1. 
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Trygden kunne i tillegg beregne renter ”med 0,5 prosent pr. måned fra utbetaling fant 

sted”. Dette var den første hjemmelen for renter i tilbakebetalingssaker. Bestemmelsen 

dekket således tilbakekrevingsadgangen i tillegg til ileggelse av renter – som denne 

avhandlingen også har som tema. 

 

2.3 Debatten om trygdemisbruk og omfanget av feilutbetalinger 

Folketrygden ble utbygget på begynnelsen av 1900-tallet, men jeg har ikke funnet noe 

materiale som viser omfanget av feilutbetalinger enten dette skyldes culpa fra brukeren 

eller ikke. Det tidligste materiale som kan si noe om omfanget av feilutbetalinger er fra 

1970-tallet da trygdemisbruksdebatten startet. 

 

2.3.1 Tidligere trygdemisbruksdebatter og registrert omfang av feilutbetalinger og 

misbruk i denne perioden 

Etter innføringen av folketrygdloven i 1966 tok det ikke mange år før debatten om 

trygdemisbruk startet. Dette kan ha skjedd på grunn av en sterk økning av antallet 

uførepensjonister, en økning på 11 % for hvert år mellom 1969 og 1972.
10

  I begynnelsen 

av 1970-tallet ble spørsmålet om trygdemisbruk tatt opp, blant annet av daværende 

sosialminister Odd Højdahl. Han hevdet at det var ”realistisk å gå ut fra at vi har en del 

mennesker som får støtte fra en eller annen stønad som strengt tatt ikke burde fått det”.
11

 

Avisoverskrifter fra denne perioden var ikke nådige i sin dom over det påståtte misbruket; 

”Nei til halve Norge på trygd” (VG 22.10.1972) og ”Gud lar seg ikke lure av 

trygdemisbrukere” (Tromsø 22.12.1972).
12

 

 

Trygdemisbruksdebatten førte til den første bølge av ”trygdehets”. I tiden som fulgte avslo 

forvaltningen en større prosentandel av søknadene om uføretrygd enn tidligere. Man kan 

                                                 

10
 Kjønstad (1976) s. 1. 

11
 Arbeiderbladet, 26.11.1971. 

12
 Wadel 1978 s. 60. 
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selvsagt ikke trekke sikre slutninger om årsaken til dette, men de som avgjør søknadene om 

trygd er kun mennesker, og det er ikke utenkelig at de ble påvirket av opinionens syn.
13

  

 

I 1976 holdt Asbjørn Kjønstad et innlegg i det niende nordiske sosialforsikringsmøtet i 

Oslo, og sa følgende om de økte avslagene på uførepensjon: 

”En del av forklaringen på dette brudd [at økningen i nye uførepensjonister sank drastisk 

fra 11 til 4 %] tror jeg må finnes i trygdemisbruksdebatten. Denne startet i slutten av 1971 

og var på topp i 1972-1973. Før den tid nøt trygdesystemet ”stor” allmenn anseelse. Skiftet 

i befolkningens holdning til trygdesystemet har etter min mening virket inn på dem som 

treffer vedtak om uførepensjon. Både fylkesnemndene, Rikstrygdeverkets og Trygderettens 

avslagsprosent var lavere før trygdemisbruksdebatten satte inn for fullt enn etter denne tid”. 

 

Det ble foretatt undersøkelser som viste at befolkningen, sannsynligvis på grunn av 

misbruksdebatten, trodde at trygdemisbruk skjedde i stor grad. Den første store 

spørreundersøkelsen om trygdemisbrukets omfang ble foretatt av Norsk Gallup i 1973, og 

avslørte at nordmenn mente at trygdemisbrukets omfang var omfattende.
14

  I undersøkelsen 

fikk de spurte uttale seg om hvor omfattende trygdemisbruket var. Undersøkelsen ga disse 

resultatene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

                                                 

13
 Kjønstad 2009 s. 56. 

14
 Vedlegg 1. 
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Det ble ikke ført noen statistikk over de registrerte tilfeller av feilutbetalinger på denne 

tiden. I 1971 ble det imidlertid nedsatt et utvalg, ”Walmanngruppen”, som skulle 

gjennomgå folketrygdordningens forbedringspotensiale. I mandatet stod det at gruppen 

”bør prøve å avdekke skjevheter og eventuelle former for misbruk eller overforbruk som 

forekommer”.
15

 Rapporten inneholdt lite om feilutbetalinger og trygdemisbruk, da det ikke 

forelå statistikk eller annet tallmateriale som kunne gi grunnlag for sikre slutninger om 

omfanget. 

 

Rapporten pekte likevel på situasjoner hvor trygdemisbruk kunne forekomme. I rapporten 

står det at ”[a]rbeidsgruppen har diskutert hvilken betydning misbruksproblemene har i 

våre trygdeordninger. Etter de informasjoner gruppen har fått og den erfaring en har kunnet 

dra nytte av, er gruppen blitt stående ved at problemet neppe er av en slik størrelse og en 

slik art som meget av den offentlige debatt tyder på, selv om det også i denne debatt har 

vært atskillige nyanser”.
16

 

 

I 1973 utarbeidet Trygdekontorenes Landsforening en lignende rapport, ”Utredning om 

spørsmål som knytter seg til misbruk og overforbruk av Folketrygdens midler – spesielt om 

sykefravær og sykepenger m.v.”. Heller ikke i denne rapporten kunne det sies noe om 

omfanget av trygdemisbruk eller feilutbetalinger da ”det ikke er foretatt skikkelige 

undersøkelser av disse forhold”.
17

  

 

Selv om trygdehetsen i denne perioden var meget stor, og opinionen mente at 

trygdemisbrukets omfang var betydelig, forelå det svært lite bevis for slike påstander. 

Antallet pådømte tilfeller av trygdemisbruk var svært lavt. De få sakene som ble anmeldt 

av trygdekontorene ble som regel henlagt.
18

 Flere hevdet at det var et stort underforbruk av 

trygdene, og kunne vise til undersøkelser som bekreftet nettopp dette.
19

 

 

                                                 

15
 Eikvam 1974 s. 56. 

16
 Eikvam 1974 s. 29-30. 

17
 Eikvam 1974 s. 32. 

18
 Eikvam 1974 s. 42. 

19
 Wadel 1978 s. 65 og Eikvam 1974 s. 80-86. 
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Også etter den store misbruksdebatten på 1970-tallet har diskusjonen om trygdemisbrukets 

omfang blitt tatt opp.
20

 I 1981 og 1985 gjorde SSB statistiske undersøkelser som viste at 

nordmenn trodde på et utbredt misbruk av trygdeytelser.
21

 Heller ikke for denne perioden 

foreligger det statistikk på antall feilutbetalinger eller misbrukstilfeller. Undersøkelsene fra 

1981 og 1985 ga disse resultatene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 

Den eneste statistikken som finnes på området er antall saker om tilbakekreving avgjort av 

Trygderetten. Denne statistikken er imidlertid ikke representativ da de færreste saker 

havner her. Den første saken om tilbakekreving i Trygderetten ble avgjort i 1974, og frem 

til 1978 hadde Trygderetten behandlet 13 saker.
22

 Trygdemyndigheten fikk ofte medhold i 

saker om tilbakekreving, og dette kan ha sammenheng med den misbruksdebatten som fant 

sted i på 1970-tallet.
23

 Etter 1978 steg antallet saker, og tilbakekreving fikk en større plass 

hos Trygderetten.
24

 Det gikk så langt at Trygderetten i 1984 ønsket en begrensning av sin 

adgang til å prøve saker om tilbakekreving.
25

 Dette forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp. 

 

                                                 

20
 Kjønstad 1990 s. 212, som omtaler trygdemisbruksdebatter og misbruksteorien som ”en døgnflue”. 

21
 Stortingsvalget 1981 Hefte II s. 51 og Stortingsvalget 1985 Hefte II s. 56. 

22
 Øie 1994 s. 592. 

23
 Øie 1994 s. 611. 

24
 Øie 1994 s. 599 flg. 

25
 Ot.prp. nr. 50 (1987-1988) s. 9. 
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2.3.2 Trygdemisbruksdebatten og registrert omfang av feilutbetalinger og 

trygdemisbruk i dag 

Også i dag foregår det debatter om trygdemisbruk og feilutbetalte ytelser fra det offentlige. 

Et eksempel fra vår tid som kom frem i media, og som ligger tett opptil trygdemisbruk, er 

feilutbetalinger fra Stortingets pensjonsordning. Riksrevisjonen kom frem til at seks 

tidligere medlemmer av Stortinget hadde fått pensjon som de ikke var berettiget til. Saken 

fikk stor oppmerksomhet og avisoverskriftene lød; ”Millionjuks med stortingspensjon” 

(Dagsavisen 26.08.2008), ”Bevisst bedrageri gir fengsel” (Aftenposten 29.08.2008) og 

”Grådighet og moral” (VG 29.08.2008). Lov om pensjonsordningen for 

storingspensjonister inneholdt, merkelig nok, ingen regler om tilbakekreving av 

feilutbetalte pensjonsytelser. 

 

Flere aviser gikk langt i å utpeke tidligere fremtredende politikere, blant annet Gro Harlem 

Brundtland og Kjell Magne Bondevik, som illojale og hevdet at de måtte ha mottatt 

pensjon i ond tro. Et uavhengig ekspertutvalg, med professor dr. juris Asbjørn Kjønstad 

som leder, gransket saken og avga sin utredning den 9. januar 2009. Det hele endte med at 

Statens Pensjonskasse overtok det meste av administreringen av pensjonsordningen. To av 

stortingspensjonistene ble av Riksadvokaten tiltalt for grovt bedrageri. 

 

Det er interessant å se hva folk i dag tenker om trygdemisbrukets omfang. Nordmenns 

holdninger til trygdemisbruk har blitt kartlagt de siste årene. På NAVs initiativ foretok 

Synovate Norge (tidligere MMI) i 2007 og 2009
26

 undersøkelser om nordmenns holdninger 

til trygdemisbruk.
27

 I Synovate 2007 og Synovate 2009 ble det stilt lignende spørsmål som 

i 1973, 1981 og 1985. Selv om spørsmålene fra 1973, 1981/85 og fra 2007/09 ikke er 

identiske, kan undersøkelsene likevel være gode sammenligningsgrunnlag. Undersøkelsene 

ga disse resultatene: 

 

                                                 

26
 Heretter ”Synovate 2007” og ”Synovate 2009”, se vedlegg 2 og vedlegg 3.  

27
 Også i Sverige har det blitt gjort lignende undersøkelser av FUT-delegasjonen (Delegationen mot felaktiga 

utbetalningar). De fleste resultatene i disse undersøkelsene er svært like resultatene i de norske 

undersøkelsene fra 2007 og 2009. 
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Figur 328 

 

Det var kun små endringer i folks oppfatninger om trygdemisbrukets omfang mellom 2007 

og 2009. De små forskjellene kan forklares med statistiske undersøkelsers feilmargin.
29

 

Over 60 % av de spurte i 2007 og 2009 mente at mange trygdemottakere forsøker å få mer 

utbetalt enn de har krav på.
30

 Når man sammenligner tall fra 1973 og 1981/85 med 

Synovate 2007 og Synovate 2009 ser man at folk oppfatter omfanget av trygdemisbruket 

ganske likt. 

 

Når det gjelder dagens omfang av feilutbetalinger og trygdemisbruk har vi mer sikre tall. I 

2009 behandlet NAV ca. 27 000 saker om feilutbetaling. Samme år startet NAV 

effektuering av 18 000 tilbakebetalingssaker, som beløp seg på ca. 375 millioner kroner.
31

 

Når det gjelder trygdemisbrukets omfang har NAV årlig utgitt statistikker over antall 

anmeldte personer og anmeldt beløp (både for tidligere Aetat og trygdeetaten). Disse 

tallene ser slik ut:
32

 

 

                                                 

28
 Dette er en bearbeidet versjon av figur 5 og figur 7 i Synovate 2009. 

29
 Synovate 2009 s. 3. 

30
 Synovate 2009 s. 14. 

31
 Tallene er hentet fra Asbjørn Kjønstads foreløpig upubliserte artikkel ”Compensatio versus Condictio 

indebiti, i obligasjonsretten og trygderetten”, som skal inntas i Torgny Håstads festskrift i 2011. Sidetall kan 

derfor ikke henvises til her, eller videre i avhandlingen. 
32

 Hentet fra www.nav.no sine misbruksstatistikker fra 2006-2010. 

http://www.nav.no/
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Figur 4 

 

I tillegg til de anmeldte beløp må det antas at det ligger betydelige innsparinger i at 

langtidsytelser, særlig uføreytelsene, er blitt stoppet og revurdert eller opphørt fullstendig. 

For å illustrere dette med et eksempel kan vi tenke oss en person på 47 år som innvilges 

100 % varig uførepensjon. Vi kan tenke oss at NAV, to år senere, avdekker forhold som 

tilsier at personen aldri skulle fått uførepensjon, for eksempel fordi han jobbet ”svart” på 

fulltid. Tilbakekrevet beløp utgjør en økonomisk fordel for NAV, men de fremtidige 

innsparinger vil være svært mye større. Dersom uførepensjonen hadde løpt helt til 

pensjonsalder ville NAVs tap vært enda større, og ”gevinsten” ved oppdagelsen er verdt 

mer enn bare tilbakekrevet beløp.
33

 

 

Det må derfor anses som sikkert at det i dag, basert på tall fra NAV, eksisterer et visst 

omfang av feilutbetalinger og trygdemisbruk. Likevel utgjør tilbakekreving av 

375 millioner kroner kun litt over en promille av folketrygdens totale utgifter som ble 

anslått å ligge på 277 milliarder kroner i 2009.
34

 Men det kan hevdes at de rapporterte 

beløp bare er ”toppen av isfjellet” når det gjelder feilutbetalinger og trygdemisbruk.
35

 Hvor 

store disse mørketallene kan være er ikke blitt kartlagt i Norge. I hele Norden er det kun 

Sverige som har gjort anslag over hvor stor andel av de totale trygdeutbetalingene som er 

feilutbetalinger. Slike anslag er også blitt gjort i USA, Canada, Storbritannia, Irland og 

New Zealand. I disse landene ligger andelen feilutbetalinger på mellom 2 og 5 % av de 

                                                 

33
 Dersom man tar hensyn til slike innsparte beløp fører det til at hver krone Nav bruker i lønnskostnader og 

lignende til arbeidet rettet mot trygdemisbruk får Nav fem kroner tilbake. Tallet er hentet fra foredrag av 

Magne Fladby, direktør for Nav kontroll og innkreving, på konferansen ”Ut å stjæle trygd” (Oslo 15. oktober 

2009). 
34

 Kjønstad 2009 s. 33. 
35

 Kjønstad (2011) hvor det antas at det ”er et betydelig mørketall av tilfeller som NAV ikke fanger opp”. 
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totale trygdeutbetalingene.
36

 I Sverige ble andelen feilutbetalinger anslått å ligge på ca. 

4 %. Sverige har et trygdebudsjett som ligger på i overkant av 500 milliarder kroner (tall 

fra 2006 til 2008 ligger på mellom 507-520 milliarder kroner) og 4 % utgjør da ca. 

20 milliarder kroner. Av disse 20 milliardene anslås 4 milliarder å stamme fra feil hos 

myndighetene, 6 milliarder utbetales på bakgrunn av ikke-tilsiktede feil fra brukers side og 

10 milliarder utbetales på bakgrunn av tilsiktede (forsettlige) feil fra brukers side.
37

 

 

Norges totale trygdeutgifter er riktignok bare 55 % av Sveriges trygdeutgifter. Gitt at de 

samme forhold gjør seg gjeldende i Norge har vi likevel store mørketall hva angår 

trygdemisbrukets omfang. Dersom vi anvender Sveriges prosentsatser feilutbetales det ca. 

11 milliarder kroner hvert år. Det vil si at det kun er en svært liten del som blir oppdaget av 

NAV. I Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 25 hevdes det at ettersom ”trygdeutbetalingane i 

Noreg i større grad skjer gjennom ein etat, kan det vere grunn til å tru at kontrollen er betre 

samordna og at feilutbetalingane, inkludert mørketala, ikkje er fullt så store som ein reknar 

med i Sverige”. Det vises likevel ikke til noe faktagrunnlag som kan underbygge en slik 

påstand, og det sies intet om hvor store forskjellene antas å være. Det må uansett anses som 

rimelig sikkert at svært mange feilutbetalingstilfeller ikke blir oppdaget av NAV. 

 

 

                                                 

36
 Delegationen mot felaktiga utbetalningar: ”Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från 

trygghetssystemen” rapport 7 s. 53. 
37

 Delegationen mot felaktiga utbetalningar: ”Vad kostar felen? Hur mycket pengar betalas felaktig ut från de 

svenska trygghetssystemen och var är felen störst?” Fi 2005:03 s. 2 og SOU 2008:74 s. 13. Tallene ble også 

presentert på konferansen ”Ut å stjæle trygd” (Oslo 15. oktober 2009) av Kristina Padrón og Lotta Karle, 

begge ansatt i det svenske finansdepartementet. Presentasjonen er lagt ut på www.nav.no  

http://www.nav.no/
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DEL III  -  HJEMLENE FOR TILBAKEKREVING/AVREGNING 

3 Tilbakebetaling av trygdeytelser fra bruker - ftrl. § 22-15 

3.1 Innledning 

NAV må selvfølgelig hele tiden bestrebe seg på å gi brukeren rett ytelse til rett tid, men det 

er urealistisk å forvente at NAV skal forhindre alle feilutbetalinger. Vi har i foregående 

punkt sett at det behandles svært mange tilbakebetalingssaker hos NAV, og at det 

sannsynligvis er betydelige mørketall. Dersom NAV treffer vedtak om tilbakekreving vil 

de økonomiske konsekvensene for brukeren ofte være store – både for ham selv og hans 

familie. Dersom det har skjedd en feilutbetaling, og NAV mistenker at bruker kan 

bebreides, er tilbakekreving viktigere enn i de tilfellene hvor NAV alene er ansvarlig. Dette 

gjenspeiles i adgangen til tilbakekreving som jeg i denne delen av avhandlingen skal se 

nærmere på. 

 

Grunnlaget for krav om tilbakebetaling vil være folketrygdens regler om tilbakekreving 

mot bruker. Disse reglene er nylig blitt endret og finnes i ftrl. § 22-15.
38

 Ettersom reglene 

er endret, og ulovfestet praksis fra Trygderetten er kodifisert, vil jeg peke på forskjeller 

mellom tidligere og gjeldende rettstilstand. 

 

Muligheten for å få tilbakeført det man har betalt, dersom det etter utbetalingen fastslås at 

det ikke forelå noen underliggende forpliktelse, har vært kjent som condictio indebiti. 

Ftrl. § 22-15 (og for så vidt § 22-15a) er bygget på denne læren. Det er imidlertid 

forskjeller mellom condictio indebiti og folketrygdlovens regler som gjør at adgangen til 

tilbakekreving kan være annerledes. Jeg vil kort redegjøre for den ulovfestede læren om 

                                                 

38
 Reglene om tilbakekreving mot behandler og reglene om avregning finnes i ftrl. §§ 22-15a og 22-16 og vil 

bli behandlet i henholdsvis kapittel 4 og 5. 
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condictio indebiti, slik at jeg kan trekke paralleller til NAVs adgang til tilbakekreving etter 

gjeldende rettstilstand. 

 

3.2 Condictio indebiti 

Læren om tilbakekreving av betaling som skyldes villfarelse om forpliktelsens eksistens 

eller omfang, condictio indebiti, har bakgrunn i Romerretten. Læren er utviklet og basert 

hovedsakelig i obligasjonsretten, og gjelder både for pengeytelser og realytelser. Condictio 

indebiti har imidlertid hatt størst betydning for pengeytelser som er blitt betalt uten at det 

foreligger noen underliggende, rettslig forpliktelse. Jeg vil nedenfor redegjøre kort for 

hensynene bak condictio indebiti og de ulike momentene i en slik vurdering. 

 

3.2.1 De ulike hensyn som gjør seg gjeldende ved condictio indebiti 

Betaler og betalingsmottaker vil naturligvis ha motstridende interesser. Betaler ønsker sine 

penger tilbakebetalt og betalingsmottaker vil beholde pengene han har mottatt. De to 

hensynene som står mot hverandre kalles korreksjonshensynet og oppgjørshensynet. 

Korreksjonshensynet tilsier at betaler bør kunne få sine penger tilbake ettersom det ikke 

forelå noen underliggende forpliktelse. Den som har mottatt betalingen har fått penger han 

ikke hadde krav på og disse bør dermed tilbakeføres. Oppgjørshensynet tilsier at en 

betalingsmottaker ikke skal bli møtt med et tilbakebetalingskrav ettersom betalingen bør 

anses som endelig. Dersom det skulle gjelde en ubetinget rett til tilbakebetaling vil det 

kunne føre til økonomisk usikkerhet for mottakeren. 

 

Hvilket av de to hensynene som skal slå igjennom beror på en bred helhetsvurdering, hvor 

flere momenter (se nedenfor i punkt 3.2.2) vil være av betydning. Det er ”et grunnleggende 

trekk i læren om condictio indebiti at hvert tilfelle skal vurderes konkret og under hensyn 

til rimelighet”.
39

 

 

                                                 

39
 Rt. 1985 s. 290 (294). 
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3.2.2 Momenter i helhetsvurderingen 

Det er flere momenter i vurderingen som vil være relevante, og jeg vil presentere de mest 

sentrale. Momentene er utviklet i rettspraksis og i den juridiske teori, som må antas å ha 

hatt en vekselvirkning på hverandre. De følgende momenter vil ikke alene ha avgjørende 

vekt, og vil heller ikke alltid ha relevans for alle tilfeller.
40

 Alle kjente saker som har dreid 

seg om condictio indebiti har vært mellom betaler og betalingsmottaker, slik at det trolig 

må antas at det er et vilkår om gjensidighet. 

 

For det første vil partenes subjektive forhold ha betydning.
 41

 Dersom betaler ikke kan 

bebreides for å ha foretatt utbetalingen er det er moment for tilbakeføring. Og samtidig vil 

”ond tro” hos mottaker være et moment for tilbakeføring. En mottaker som i god tro har 

innrettet seg på betalingen vil derimot ha større beskyttelse mot et tilbakebetalingskrav. 

 

For det andre vil man se på hvilken part som har begått eller står nærmest den objektive 

feilen som ligger til grunn for utbetalingen.
42

 Dersom betalingsmottaker har fremsatt et 

krav om betaling basert på en uriktig forestilling om det underliggende rettsforholdet, er det 

mindre grunn til å verne ham mot et tilbakebetalingskrav. På samme måte vil det være 

mindre grunn til å verne en betaler som selv har gjort en feil ved betalingen. 

 

For det tredje vil partenes profesjonalitet ha betydning.
43

 Det er større grunn til å 

innrømme tilbakebetaling i rendyrkede forretningsforhold enn i de tilfellene det er en 

forbruker eller privatperson har mottatt betaling av en profesjonell part. 

 

Et fjerde moment vil være fordringens art.
44

 Tilbakebetaling av lønnsutbetaling og andre 

ytelser som typisk går til dekning av personlig forbruk vil kunne ramme svært hardt, og vil 

dermed være et moment mot tilbakeføring, se Rt. 1938 s. 207. Dersom betalingsmottaker 

                                                 

40
 Hagstrøm 2003 s. 683. 

41
 Hagstrøm 2003 s. 683. 

42
 Hagstrøm 2003 s. 684. 

43
 Hagstrøm 2003 s. 684 

44
 Hagstrøm 2003 s. 684. 



 20 

har fått ”dobbel betaling” av for eksempel lønn vil dette imidlertid tale for 

tilbakebetaling.
45

 

 

Et femte moment vil være beløpets størrelse. Oppgjørshensynet vil ha større vekt dersom 

utbetalingen gjelder et lavt beløp, og tale mot tilbakebetaling. En utbetaling av et større 

beløp vil ofte være mer oppsiktsvekkende for mottaker, og han vil derfor i mange tilfeller 

heller ikke være i god tro. Gjelder feilutbetalingen et stort beløpet vil dette være et moment 

for tilbakebetaling.
46

 

 

For det sjette vil tidsmomentet spille en stor rolle i vurderingen. Dersom det har gått lang 

tid siden betalingen er funnet sted vil oppgjørshensynet tilsi at en ikke skal rippe opp i 

gamle feil.
47

 Dersom betaler i tillegg har ventet lenge med å fremme krav om tilbakeføring 

etter at han er blitt kjent med feilen, vil dette forsterke betalingsmottakers sak. 

 

For det syvende vil det være relevant om betaler har betalt med forbehold eller ikke.
48

 

Dersom slikt forbehold er tatt vil betalingsmottaker ha mindre beskyttelsesverdige 

interesser. Betalingen kan da ikke anses som endelig, men forbeholdet bør følges opp innen 

rimelig tid dersom det skal få betydning. 

 

3.2.3 Tilbakebetalingskravets omfang ved condictio indebiti 

Et naturlig resultat når betaler får gjennomslag for sitt tilbakebetalingskrav kunne ha vært 

at hele beløpet måtte tilbakebetales eller at beløpet fastsettes skjønnsmessig etter de samme 

momenter som ble vurdert i helhetsvurderingen. Likevel er det sikker rett at 

tilbakebetalingskravet skal settes til den berikelse mottakeren har igjen når betaler 

fremsetter sitt krav.
49

 Dette kalles ofte berikelsesbegrensningen”.
50

 I mange tilfeller vil 

                                                 

45
 Hagstrøm 2003 s. 685. 

46
 Kjønstad (2011) og Rt. 1998 s. 989. 

47
 Hagstrøm 2003 s. 685. 

48
 Hagstrøm 2003 s. 686. 

49
 Torvund 1997 s. 107, Hagstrøm 2003 s. 687 og Krüger 1984 s. 318 flg. 

50
 Bergsåker 1994 s. 286. 
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dette føre til en nedsettelse av beløpet, kravet kan også være verdiløst dersom det ikke er 

noen berikelse i behold. Dette vil særlig være aktuelt i de tilfeller hvor det går lang tid før 

feilen oppdages. Dersom betalingen har ført til at en familie med barn har unt seg en noe 

dyrere ferie enn vanlig, eller har brukt pengene på dyrere og flere klær til barna, vil 

tilbakebetalingskravet måtte nedsettes.  

 

3.2.4 Forholdet til avtalelovens ugyldighetsregler 

I tilfeller hvor mottakeren bevisst (med forsett) har lurt betaleren til å betale ham penger, 

kan avtalerettens ugyldighetsregler være et mer adekvat rettsgrunnlag for tilbakebetaling. 

Den mest nærliggende hjemmel for å få igjen det man har betalt vil være avtaleloven 

(avtl.) § 33, men også svikbestemmelsen i avtl. § 30 kan tenkes å få anvendelse.  

 

Dersom man anser betalingen å være en ”viljeserklæring” vil avtl. § 33 få direkte 

anvendelse, hvis ikke vil en kunne anvende avtl. § 33 analogisk.
51

 Avtl. § 33 vil da fungere 

som et selvstendig tilbakebetalingsgrunnlag, og det vil dermed ikke være mulighet for noen 

berikelsesbegrensning. Avtl. § 33 lyder:  

 

”Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig, binder den ikke den, som har avgit den, hvis det 

paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa 

antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjældende”.  

 

Ettersom avtl. § 33 bruker uttrykket ”maa antages, at han kjendte til” kan en alminnelig 

forståelse av ordlyden tilsi at bestemmelsen kun gjelder hvor løftemottakeren har hatt 

positiv kunnskap om de faktiske forhold, og dermed opptrer med forsett. I en condictio 

indebiti-situasjon vil dette være tilfelle hvor ”mottakeren har skjønt at betalingen berodde 

på en feil”.
52

 Det er likevel antatt at avtl. § 33 også dekker uaktsomhet hos løftemottakeren 

(betalingsmottakeren).
53

 Etter min mening er det sterke grunner for at avtl. § 33 ikke kan 

                                                 

51
 Hagstrøm 2003 s. 678. 

52
 Hagstrøm 2003 s. 678. 

53
 Woxholth 2009 s. 317. 
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benyttes som selvstendig tilbakebetalingsgrunnlag dersom mottakeren kun har vært 

uaktsom, og hvor man er i en ”condictio indebiti-situasjon”. Hvis dette skjedde ville det 

føre til at momentet om partenes subjektive forhold (i en condictio indebiti-vurdering) – og 

da betalingsmottakerens subjektive (uaktsomme) forhold – ville få avgjørende vekt. Dette 

ville ikke harmonere med tanken om den helhetsvurdering som skal gjøres ved condictio 

indebiti, og betalingsmottakeren ville ikke nyte godt av berikelsesbegrensningen. En 

eventuell anvendelse av avtl. § 33 som selvstendig hjemmel for tilbakebetaling må derfor 

begrenses til de tilfeller hvor betalingsmottakeren har utvist forsett. 

 

3.3 Tilbakekreving av ytelser etter ftrl. § 22-15 

3.3.1 Innledning 

Som i en alminnelig vurdering av condictio indebiti er også oppgjørshensynet og 

korreksjonshensynet de motstridende hensyn. Behovet for effektiv og rask saksbehandling, 

samt ikke-diskriminering av like saker, fører til et ønske og behov for rettsteknisk enkle 

regler – regler som er enklere å praktisere enn condictio indebiti. Dersom det for enhver 

feilutbetaling skulle foretas en bred, helhetlig drøftelse med ulovfestet condictio indebiti 

som rettslig grunnlag, ville det skape grobunn for lange og kostbare prosesser. I tillegg vil 

det være enklere for en saksbehandler i NAV å følge klare rettsregler.  

 

NAV har en hjemmel for tilbakekreving mot bruker i ftrl. § 22-15, en slags lex specialis av 

condictio indebiti. Denne regelen er grunnlaget for den videre drøftelse.  I januar 2009 ble 

ordlyden i § 22-15 vesentlig endret. Fremdeles er § 22-15 hjemmel for tilbakekreving mot 

bruker, men hjemmelen kan nå også benyttes ovenfor andre. Jeg vil se på de viktigste 

forskjellene mellom ny og gammel rett, og fremheve hva disse vil bety for fremtiden. 

Redegjørelsen for § 22-15 er inndelt etter paragrafens ledd, og tilslutt sammenlignes den 

nye rettstilstanden med alminnelig condictio indebiti. 
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3.3.2 Nye ftrl. § 22-15 (1) 

Nye § 22-15 (1) lyder: 

 

”En utbetaling som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet har 

foretatt til noen som ikke hadde krav på den, kan kreves tilbake dersom den som har fått utbetalingen 

(mottakeren) eller noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen 

skyldtes en feil. Det samme gjelder dersom vedkommende har forårsaket utbetalingen ved forsettlig eller 

uaktsomt å gi feilaktige eller mangelfulle opplysninger.” 

 

3.3.2.1 Fra redelighet til forsett og uaktsomhet 

Tidligere skjedde tilbakekreving etter gamle § 22-15 (1) 1.pkt. dersom ”et medlem [hadde] 

mottatt en ytelse i strid med redelighet og god tro”. Dette var en gammelmodig 

formulering som ga ”inntrykk av større skyld enn det som kreves”.
54

 Den ble derfor kun 

brukt i det tilfeller hvor det var aktuelt med anmeldelse. Det er interessant å se at gamle 

§ 22-15 (1) 1. pkt. brukte akkurat det samme uttrykket som i avtl. § 33, ”i strid med 

redelighet og god tro”. Dette viser den nære forbindelse mellom folketrygdlovens 

tilbakekrevingsregler og avtalelovens ugyldighetsregel. Likevel fremgikk det ikke av 

ordlyden i gamle § 22-15 (1) 1. pkt. om det gjaldt et krav om positiv ond tro, det vil si 

forsett, hos mottakeren eller ikke. 

 

Redelighetsvurderingen ble byttet ut med ”forsto eller burde ha forstått”, da den gamle 

ordlyden ”verka støytande på mange”.
55

  Etter ordlyden kan dette se ut som en mindre 

streng norm. Narvland hevder derimot at det ikke er ment noen realitetsforskjell og at 

”endringen må forstås som en omredigering”.
56

 Forarbeidene uttaler at ”[u]ttrykket «forsto 

eller burde ha forstått» er meint å ha det same innhaldet som «forsettlig eller uaktsomt»”.
57

 

 

                                                 

54
 Kjønstad (red.) 2007 s. 917. 

55
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 12. 

56
 Narvland (2009) s. 41. 

57
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 15. 
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Dersom nye § 22-15 (1) skal sammenfalle med den gamle formuleringen vil praksis rundt 

gamle § 22-15 (1) 1. pkt. være bestemmende for om tilbakekreving kan skje etter nye 

§ 22-15 (1). Gamle § 22-15 (1) 1. pkt. ble imidlertid anvendt med forsiktighet. Narvland 

viser til en sak fra Trygderetten hvor tilbakekreving etter gamle § 22-15 (1) 1. pkt. førte 

frem.
58

 Retten tilførte imidlertid at ”[u]nder alle omstendigheter må det betraktes som 

uaktsomt at hun [brukeren] har gitt mangelfulle opplysninger til trygdekontoret om sine 

inntektsforhold, jf. § 22-15 første ledd annet punktum”.  

 

Det er for meg vanskelig å forstå at den nye formuleringen i § 22-15 (1) ikke favner videre 

enn den gamle formuleringen i § 22-15 (1) 1. pkt, selv om Narvland hevder det motsatte.  

 

I NOU 2004:3 blir det nemlig antatt at ”etter dette alternativet [gamle § 22-15 (1) 1. pkt.] 

må medlemmet bevisst (forsettlig) eller grovt uaktsomt ha forårsaket feilutbetalingen, eller 

feilen må være så åpenbar at det må antas at medlemmet er klar over den”.
59

 I tillegg er det 

to argumenter som også tilsier at den gamle formuleringen i alle fall ikke favnet ”den 

alminnelige uaktsomhet”. 

 

For det første ble den gamle formuleringen kun benyttet dersom det ble antatt ”å foreligge 

et straffbart forhold”.
60

 Straffbart forhold vil foreligge dersom bruker har utvist forsett eller 

grov uaktsomhet. Dette er straffbart som bedrageri etter straffeloven (strl.) §§ 270, 271 og 

271a. Simpelt uaktsomt bedrageri er derimot ikke straffbart.
61

 Ettersom den nye 

formuleringen i ftrl. § 22-15 også skal fange opp uaktsomhet vil den nødvendigvis få et 

større nedslagsfelt enn den gamle formuleringen.  

 

For det andre sa den tidligere rentehjemmelen i ftrl. § 22-17 (2) 1. pkt: 

                                                 

58
 Narvland (2009) s. 41. Saken var TRR-2005-2330. Andre saker hvor vilkåret ble ansett oppfylt er TRR-

2003-4107, TRR-2003-3306, TRR-2003-2685, TRR-2006-3498 og TRR-2009-1315. Trygderetten fant ikke 

vilkåret oppfylt i blant annet TRR-2009-1876. 
59

 NOU 2004:3 s. 324. 
60

 Kjønstad (red.) 2007 s. 917 
61

 I teorien kunne bruker bli anmeldt og domfelt etter ftrl. § 25-12, men anmeldelse ble ikke tatt ut i praksis 

dersom det kun forelå brudd på denne bestemmelsen. 
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”Trygden kan fra utbetalingstidspunktet kreve renter med 0,5 prosent pr. måned ved tilbakekreving av ytelser 

etter § 22-15 første ledd første punktum.” 

 

Den nye rentehjemmelen i ftrl. § 22-17a (1)
62

 skulle tilsvare den gamle rentehjemmelen, og 

forarbeidene sier ikke noe om at man ønsket å utvide anvendelsesområdet ved ileggelse av 

renter i tilbakekrevingstilfelle. Den nye bestemmelsen lyder: 

 

”Ved tilbakekreving etter § 22-15 første og andre ledd på grunnlag av forsett eller grov uaktsomhet hos den 

som kravet retter seg mot, beregnes et rentetillegg på 10 prosent av det beløp som kreves tilbake.” 

 

Det er således blitt avgrenset mot de tilfellene som faller innunder § 22-15 (1) (og (2)) som 

kun kan karakteriseres som (alminnelig) uaktsomme. Når den gamle rentehjemmelen ikke 

kunne vise til ”i strid med redelighet og god tro” på grunn av endringen i § 22-15 (1) 

1. pkt., måtte lovgiver omformulere begrepet i ny § 22-17a. Dersom det gamle begrepet, ”i 

strid med redelighet og god tro”, inneholdt uaktsomhet, har det formodningen for seg at 

lovgiver ville kommentert at anvendelsesområdet for ileggelse av renter ble innsnevret. Øie 

hevdet også at sammenhengen mellom rente (den gang på 0,5 % pr. mnd.) og 

tilbakekreving etter gamle § 22-15 (1) 1. pkt. talte for at det krevdes ”en høyere grad av 

skyld (…) enn etter de andre grunnlagene i [gamle § 22-15] første ledd”.
63

 De andre 

grunnlagene i første ledd var (alminnelig) uaktsomhet. 

 

Det må derfor antas at den nye hjemmel for tilbakekreving i § 22-15 (1) favner videre enn 

den gamle formuleringen i § 22-15 (1) 1. pkt. Alle de tilfeller som falt innunder 

redelighetsstandarden vil derfor falle innunder nye § 22-15 (1). Den sparsomme praksis 

som ligger til grunn for redelighetsstandarden vil fremdeles være relevant når det skal 

vurderes om tilbakekreving skal tillates etter nye § 22-15 (1). Likevel vil denne praksisen 

ikke være bestemmende for om NAV kan tilbakekreve feilutbetalt beløp med hjemmel i 

nye § 22-15 (1).  

                                                 

62
 Om denne, se kapittel 6 nedenfor. 

63
 Øie 1994 s. 590. 

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-19970228-019.html
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3.3.2.2 Terskelen for å konstatere uaktsomhet 

Det finnes omfattende praksis fra Trygderetten som viser hvor høy terskelen var for å 

konstatere uaktsomhet. Det sies ingenting i Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) om at denne skulle 

endres ved innføringen av de nye reglene, og gammel praksis må derfor være 

bestemmende. Rundskrivet til ftrl. § 22-15 er derfor ikke endret på dette punkt.  

 

Tidligere praksis viser at brukeren ble ansett for å være uaktsom dersom han ikke satt seg 

inn i den informasjon som ble gitt i stønadsbrev ved innvilgelse av en trygdeytelse.
64

 Hvis 

han unnlot å sette seg inn i informasjon som han mottok på senere tidspunkt var dette ”i seg 

selv uaktsomt”.
65

 I de tilfellene brukeren på grunn av språkvansker ikke forstod innholdet i 

brev fra NAV, ble det forventet at han kontaktet NAV eller tolk for å få rede på innholdet.
66

 

Det ble også forventet at brukeren holdt seg orientert om bevegelser på sin egen konto. 

Trygderetten konstaterte som regel uaktsomhet dersom brukeren ikke undersøkte om han 

hadde krav på penger som kom inn på hans konto.
67

 Vi ser fra disse eksemplene at 

terskelen for å konstatere uaktsomhet var forholdsvis lav. 

 

Ettersom terskelen for uaktsomhet ikke er endret vil praksis rundt de to andre 

tilbakekrevingsgrunnlagene, gamle § 22-15 (1) 2. og 3. pkt., fremdeles være relevant. Etter 

disse var det nok å konstatere uaktsomhet henholdsvis før og etter utbetalingen. 

Uaktsomhet før utbetaling av ytelsen dekkes av ordlyden i nye § 22-15 (1) 2. pkt. og 

uaktsomhet etter utbetaling av ytelsen dekkes i nye § 22-15 (1) 1. pkt.  

 

3.3.2.3 Fra ”medlem” til ”noen” 

Gamle § 22-15 tillot tilbakekreving ovenfor ”et medlem som hadde mottatt en ytelse”. 

Dette ble endret slik at NAV nå kan kreve tilbake utbetalinger som er foretatt til ”noen som 
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 Kjønstad (red.) 2007 s. 918. 
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 Rundskrivet til ftrl. § 22-15 (1). 
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 Rundskrivet til ftrl. § 22-15 (1). 
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 Se for eksempel TRR-2008-1071. 
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ikke hadde krav på den”. Bestemmelsens anvendelsesområde utvides i betydelig grad, da 

”noen” vil dekke alle juridiske og fysiske personer som kan motta utbetalinger. Endringen 

gjør at dersom andre enn brukeren har mottatt ytelsen, forarbeidene nevner dødsbo og 

kommuner som konkrete eksempler, vil nye § 22-15 være anvendelig. Ftrl. § 22-15 (8) 

presiser imidlertid at feilutbetalinger etter direkte oppgjørsordninger skal tilbakekreves 

etter § 22-15a, se kapittel 4. 

 

Ordlyden åpner også opp for tilbakekreving fra andre som verken direkte eller indirekte har 

noen relasjon til NAV. Et eksempel kan være hvor NAV har utbetalt stønad til feil konto 

(på grunn av en tastefeil). Etter ordlyden vil § 22-15 kunne brukes som 

tilbakekrevingshjemmel også i slike tilfeller. Forarbeidene bekrefter dette når det sies at 

§ 22-15 (1) også gjelder for ”andre som tilfeldig har fått utbetalingar til seg”.
68

 

 

3.3.2.4 Tilbakekreving basert på aktiv identifikasjon 

I mange tilfeller kan det være at mottakeren av utbetalingen ikke selv har opptrådt 

uaktsomt eller forsettlig. Men da kan feilutbetalt beløp kreves tilbake dersom noen som har 

opptrådt ”på vegne av mottakeren” har utvist slik skyld. Lovteksten sier derimot ikke noe 

om hvordan ”noen som opptrådte på vegne av mottakeren” skal forstås.  

 

Lovens ordlyd gir assosiasjoner til ”aktiv identifikasjon”, som er et kjent begrep innen 

alminnelig erstatningsrett og i obligasjonsretten ved kontraktsmedhjelperansvaret. Aktiv 

identifikasjon innebærer at ”en persons handlinger og unnlatelser få[r] betydning for en 

annen persons rettsstilling”.
69

 Forarbeidene til § 22-15 nevner noen klare tilfeller som 

”verje for ein umyndig, leiar eller kasserar i ei bedrift som ser at bedrifta får ei innbetaling 

som det ikkje er grunnlag for”.
70

 I tillegg vil også andre mindre formelle forhold falle 
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 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 83. 
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innenfor lovens ordlyd. Det må likevel i den konkrete saken være ”ei tilknytting mellom 

representanten og mottakaren som gjer dette naturlig”.
71

  

 

Et annet typetilfelle kan være forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Likevel står 

det i rundskrivet til ftrl. § 22-15, uten noen form for reservasjon, at ”mottakerens 

arbeidsgiver handler ikke på vegne av han eller henne, med mindre det foreligger en avtale 

som etablerer et fullmaktsforhold”.
72

 Likevel har AFP-tilskottsloven en bestemmelse om 

tilbakekreving i § 27 (1) som lyder: 

 

“Ved tilbakekreving av feilutbetalt avtalefestet pensjon eller kompensasjonstillegg etter loven her gjelder 

reglene i folketrygdloven § 22-15 tilsvarende. Ved anvendelsen av nevnte paragraf skal en arbeidsgiver som 

gir opplysninger av betydning for retten til avtalefestet pensjon, anses å opptre på vegne av arbeidstakeren” 

 

Her får ftrl. § 22-15 tilsvarende anvendelse for ytelser etter AFP-tilskottsloven, se § 27 (1) 

1. pkt. Etter § 27 (1) 2. pkt. er det dessuten uttrykkelig fastsatt at arbeidsgiver skal anses å 

ha opptrådt på vegne av arbeidstakeren (brukeren, sett fra NAVs perspektiv). For lovgiver 

var det usikkert om arbeidsgiver kunne anses å ha opptrådt på vegne av arbeidstaker i slike 

tilfeller, derfor ble dette uttrykkelig tatt med i § 27.
73

 Jeg kan ikke se at et tilfelle der 

arbeidsgiver for eksempel har gitt uriktige inntektsopplysninger i forbindelse med søknad 

om AFP må behandles annerledes enn hvor arbeidsgiver har oppgitt galt 

sykepengegrunnlag (ftrl. § 8-10) til NAV. Begge tilfeller kan føre til at arbeidstaker får 

utbetalt for høye ytelser. En lignende bestemmelse som vi har i AFP-tilskottsloven § 27 (1) 

2. pkt. kunne, etter min mening, med fordel ha vært inntatt i ftrl. § 22-15. Uansett burde 

uttalelsen i rundskrivet modereres. 
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3.3.2.5 Condictio indebiti sammenlignet med nye ftrl. § 22-15 (1) 

I punkt 3.2.4 så vi at avtl. § 33 kunne være et selvstendig tilbakekrevingsgrunnlag i de 

tilfeller hvor en person bevisst (forsettlig) har forledet noen til å foreta en feilutbetaling. 

Dermed ville man slippe den helhetsvurdering som må gjøres ved condictio indebiti. At 

§ 22-15 (1) gir NAV adgang til å tilbakekreve feilutbetalinger når mottakeren har utvist 

forsett, stemmer derfor godt overens med hva resultatet hadde blitt dersom rettslig grunnlag 

hadde vært avtl. § 33.
74

 

 

Dersom det kan påvises uaktsomhet hos brukeren gir § 22-15 (1) NAV adgang til å 

tilbakekreve feilutbetalingen. Det er imidlertid ikke så sikkert at tilbakebetaling alltid ville 

ha blitt resultatet dersom samme tilfelle ble vurdert etter alminnelig condictio indebiti. 

Culpa hos betalingsmottaker er riktignok et moment for tilbakebetaling ved alminnelig 

condictio indebiti. Men det er likevel kun ett moment i helhetsvurderingen, og det er ingen 

holdepunkter for å anta at uaktsomhet er et avgjørende moment ved condictio indebiti. 

Dersom flere momenter (for eksempel tidsmomentet, beløpets størrelse, at utbetalingen har 

gått til kostnader til livsopphold, at NAV er den profesjonelle part osv.) taler mot å tillate 

tilbakebetaling kan tilbakebetaling være urimelig ovenfor mottaker, og han ville kunne 

slippe dette etter condictio indebiti. I tillegg kan det stilles spørsmål om terskelen for å 

konstatere uaktsomhet etter ftrl. § 22-15 er like høy som å konstatere uaktsomhet etter 

condictio indebiti. Terskelen for å konstatere uaktsomhet hos bruker er, som vi har sett i fra 

Trygderettens praksis, relativt lav. 

 

Etter lovendringen (fra ”medlem” til ”noen”) kommer nye § 22-15 (1) til anvendelse på 

nesten alle utbetalinger fra NAV, uavhengig av hvilket forhold mottakerne har til NAV. I 

de tilfeller hvor folketrygdloven gir videre adgang til tilbakekreving vil NAV ha en sterkere 

posisjon enn hva andre aktører har. Disse må søke tilbakekreving på grunnlag av reglene 

om condictio indebiti.  

 

                                                 

74
 Øie 1994 s. 613-614, se også Kjønstad (2011). 
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Når nye § 22-15 (1) likestiller representantens culpa med mottakerens, skiller dette seg 

markert fra condictio indebiti. Mottakeren står riktignok nærmest den objektive feilen siden 

hans representant har handlet på vegne av ham, noe som er et moment for tilbakebetaling 

ved condictio indebiti. Men å likestille mottakerens skyld med skylden til en som har 

handlet på vegne for ham er det ingen tradisjon for ved alminnelig condictio indebiti. 

Ettersom condictio indebiti har grunnlag i en rimelighetsvurdering er det lett å trekke den 

slutning at tilbakebetaling er mindre betenkelig i de tilfeller hvor mottakeren selv er å 

bebreide. Det er imidlertid mindre rimelig at en godtroende mottaker skal lide for en 

annens uaktsomhet, selv om denne har handlet på vegne av ham. På dette punktet åpner 

§ 22-15 (1) opp for en ganske streng tilbakebetalingsplikt. Det er slett ikke sikkert at 

domstolene ville kommet til tilbakebetalingsplikt etter condictio indebiti i de tilfellene hvor 

en som har handlet på mottakerens vegne har utvist uaktsomhet. Særlig dersom de andre 

momentene etter condictio indebiti hadde talt i mot tilbakebetaling. 

 

3.3.3 Nye ftrl. § 22-15 (2) 

Ftrl. § 22-15 (2) regulerer hvem tilbakebetalingskravet skal rettes mot. Bestemmelsen 

lyder: 

 

”Krav etter første ledd skal rettes mot mottakeren av feilutbetalingen. Dersom kravet ikke dekkes hos 

mottakeren, kan det rettes mot noen som har opptrådt på vegne av mottakeren og som har utvist forsett eller 

uaktsomhet som angitt i første ledd. På tilsvarende vilkår kan krav om tilbakebetaling av en ytelse utbetalt til 

en arbeidsgiver etter § 22-3 eller etter særskilt avtale, rettes mot en arbeidstaker.” 

 

3.3.3.1 Tidligere rettstilstand 

At tilbakebetalingskravet rettes mot mottakeren av feilutbetalingen er det mest naturlige 

utgangspunkt da det er han som har hatt den økonomiske fordelen av utbetalingen. Som 

oftest vil det være brukeren selv, men det kan også være andre – både juridiske og fysiske 

personer.  
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Det fantes ingen tilsvarende bestemmelse tidligere, og tilbakekreving kunne derfor kun skje 

mot ”et medlem”.
75

 Tidligere falt for eksempel tilfeller der arbeidsgiver hadde forskuttert 

sykepenger, og dermed hadde mottatt ytelsen, utenfor lovens anvendelsesområde.
76

 Det var 

ikke brukeren selv som hadde mottatt ytelsen. Dersom NAV skulle få tilbake de utbetalte 

sykepengene fra arbeidsgiver måtte det skje etter alminnelig condictio indebiti. Det kunne 

derfor være ganske vanskelig å få noe tilbake fra arbeidsgiver på grunn av 

berikelsesbegrensningen, som begrenser tilbakebetalingskravet ved condictio indebiti. 

Arbeidsgiver vil jo ikke sitte igjen med noen berikelse dersom han har betalt stønaden 

videre til sin arbeidstaker. Dersom tilbakebetaling fra arbeidsgiver skjedde måtte 

arbeidsgiver i så fall kreve regress hos sin arbeidstaker for å få dekket sitt tap, men da på 

grunnlag av vanlige erstatningsrettslige regler. 

 

3.3.3.2 Representantens ansvar 

For å rette tilbakebetalingskravet mot en som har handlet på vegne av mottakeren må det 

påvises skyld fra hans side, og i tillegg må ”kravet ikke dekkes hos mottakeren”. Dette er 

en klar endring fra tidligere rettstilstand. 

 

Hva som menes med at ”kravet ikke dekkes” er uklart. Kravet må i alle fall være forfalt. 

Forarbeidene nevner tilfellet med ”heil eller delvis insolvens hos mottakaren”.
77

 Et tilfelle 

hvor vilkåret er oppfylt er når mottakeren er et firma som er slått konkurs, og dette 

eksempelet er nevnt i forarbeidene. Disse typetilfellene tilsier at det ikke er nok at brukeren 

er motvillig til å betale kravet, det må foreligge manglende betalingsevne, ikke 

betalingsvilje. 

 

 

                                                 

75
 Tidligere ftrl. § 22-15 (2) regulerte tilbakekreving i “andre tilfeller enn nevnt i første ledd”. Men det var 

helt klart at bestemmelsen ikke innebar noen utvidelse av personkretsen det kunne rettes tilbakebetalingskrav 

mot, den gjaldt i de tilfeller hvor medlemmet ikke hadde utvist noen form for skyld (se pkt. 3.3.6). 
76

 Se ovenfor i pkt. 3.3.2.3. 
77

 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 84. 
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Hva som skal skje dersom mottakeren er en privatperson eller et firma som ikke er slått 

konkurs sier verken forarbeider eller rundskrivet noe om. Dersom man ser for seg en 

tidslinje fra forfall av en fordring til konkurs må man plassere hvor på tidslinjen NAV kan 

kreve penger av mottakerens representant. Det kan spørres om NAV er nødt til å begjære 

mottakeren personlig konkurs eller vente til noen andre gjør det. Trolig kan ikke dette 

kreves. En naturlig forståelse av ordlyden i loven tyder ikke på dette, og forarbeidene 

nevner at kravet kan rettes mot representanten dersom mottakeren er ”delvis insolvent”. 

Men hvor grensen skal gå kan være vanskelig å bestemme. Det går som regel lang tid 

mellom forfall og konkursåpning. 

 

Det er likevel god grunn til å undersøke hva som kan menes med ”delvis insolvens”. I 

konkursloven (kkl.) § 61 defineres begrepet insolvens. Insolvensbegrepet i kkl. § 61 regnes 

som en legaldefinisjon ”som i utgangspunktet skal legges til grunn også i andre 

relasjoner”.
78

  Insolvens forutsetter at skyldneren er illikvid og insuffisient. Illikvid er 

skyldneren dersom han ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser etter hvert som de 

forfaller. Insuffisient er skyldneren dersom verdien på hans aktiva (eiendeler) er mindre 

enn hans passiva (gjeldsforpliktelser). Insolvens er derfor et fastlagt begrep, og man kan 

dermed ikke være delvis insolvent. Etter min mening kunne lovgiver ha uttrykt seg klarere. 

Et alternativ kunne vært å ha som vilkår at mottakeren en bestemt tid etter forfall, for 

eksempel to måneder, verken har dekket kravet eller startet nedbetaling. Eventuelt kunne 

loven vist til kkl. §§ 62 og 63 som inneholder legalpresumsjoner for insolvens. Faren med 

en slik regel vil være at brukeren (ved ikke å betale) kan skyve sin betalingsforpliktelse 

over på en annen, uten at han formelt blir erklært personlig konkurs av tingretten. På den 

annen side er dette kun et alternativ når representanten er å bebreide, og han er lite 

beskyttelsesverdig i et slikt tilfelle.  

 

Den som har handlet på vegne av mottakeren, og som må dekke tilbakebetalingskravet, 

burde i de tilfeller hvor mottakeren også har utvist uaktsomhet ha en lovfestet rett til 

regress. Arbeidet med å kreve inn penger fra en motvillig mottaker vil dermed skyves fra 
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 Andenæs 2009 s. 60. 
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NAV til en som har skyld i at feilutbetaling har skjedd, noe som ikke synes å være så 

urimelig. Med de mange feilutbetalingsvedtak som gjøres hvert år hadde en regel som 

skissert ovenfor vært rettsteknisk enklere å praktisere. 

 

I de tilfellene hvor NAV har fattet vedtak om tilbakekreving mot mottakeren og denne 

klager på vedtaket kan ikke NAV kreve penger av noen andre i løpet av klageomgangen, 

selv om det påståtte kravet til NAV ”ikke er dekket hos mottakeren”. Dersom dette hadde 

vært tillatt ville man kunne komme i den situasjon at endelig avgjørelse i saken mot 

mottakeren kommer i ettertid av vedtaket mot en som har opptrådt på vegne av ham. Hvis 

denne tredjepersonen ikke klager på vedtaket om tilbakekreving er vedtaket tvangsgrunnlag 

mot denne, se ftrl. § 22-15 (7). Det kan tenkes at mottakeren i etterkant kan få delvis eller 

fullt medhold i sin klage og slipper å tilbakebetale. Dersom vedtaket hviler på de samme 

faktiske forhold, opptrer det nok en plikt til omgjøring av vedtaket om tilbakekreving mot 

den som har opptrådt på vegne av mottakeren.  

 

At NAV må vente med å rette tilbakekrevingsvedtak mot representanten til saken mot 

mottakeren er endelig avgjort kan by på vanskeligheter mht. foreldelsesfrister. Dersom 

mottakeren klager, kanskje helt til Trygderetten, vil klageomgangen ta meget lang tid. 

Fristen for foreldelse er tre år, jf. hovedregelen i foreldelsesloven (fel.) § 2. Denne avbrytes 

når vedtak om tilbakekreving fattes da dette vedtaket er tvangsgrunnlag for utlegg, se ftrl. 

§ 22-15 (7). Vedtak om tilbakekreving mot mottakeren som blir fattet i første runde (og 

som blir stadfestet i klageomgangen) vil naturligvis ha avbrutt foreldelsesfristen for ham. 

Ettersom dette vedtaket om tilbakekreving ikke er rettet mot mottakerens representant er 

det ganske klart at vedtaket ikke avbryter foreldelsesfristen for ham.  

 

Dersom mottakeren ikke dekker kravet, åpner mulighetene seg for vedtak mot hans 

representant. Da vil det kunne ha gått lang tid, særlig dersom det har vært en klageprosess 

som har endt med at det opprinnelige vedtaket har blitt stadfestet. I løpet av denne tiden er 

det en stor mulighet for at foreldelse har inntrådt. Lovgiver burde ha sett muligheten for 
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dette problemet og utformet loven slik vedtak kan rettes mot både mottakeren og hans 

representant, slik at foreldelsesfristen ble avbrutt ovenfor begge. 

 

3.3.3.3 Direkte tilbakekreving fra arbeidstaker selv om arbeidsgiver har mottatt 

feilutbetalingen 

NAV gis en mulighet til å kreve tilbake feilutbetalte ytelser av arbeidstakeren (den 

egentlige bruker), selv om beløpet er utbetalt til arbeidsgiver. NAV kan likevel ikke gå rett 

på arbeidstakeren, jfr. passusen ”på tilsvarende måte”. Kravet må altså først søkes dekket 

hos arbeidsgiver og dersom han dekker kravet må arbeidsgiver søke regress hos 

arbeidstaker. Først når det er konstatert at kravet ikke dekkes av arbeidsgiver kan NAV gå 

på arbeidstaker. Her får vi samme problematikken med uttrykket ”kravet ikke dekkes”, som 

vi drøftet ovenfor i punkt 3.3.3.2. I rundskrivet sies det at når ”arbeidsgiveren har vært 

uaktsom i forbindelse med mottak av utbetalingen skal kravet primært rettes mot ham”.
79

 

 

At NAV ikke direkte kan kreve feilutbetalingen tilbake fra arbeidstaker der både 

arbeidsgiver og arbeidstaker har opptrådt uaktsomt innebærer en forskjellsbehandling 

mellom brukerne. Dersom brukerens arbeidsgiver forskutterer ytelser vil NAV måtte kreve 

disse tilbakebetalt av arbeidsgiver. Dersom brukerens arbeidsgiver ikke har slike ordninger, 

vil NAV rette tilbakekrevingsvedtak mot bruker. Det må nok anses som en fordel å slippe 

den belastning det er å ha en pågående tilbakekrevingssak mot NAV. Det kan på den annen 

side tenkes at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli anstrengt når 

arbeidsgiveren trekkes inn en slik feilutbetalingssak og eventuelt må søke regress hos sin 

arbeidstaker.  

 

                                                 

79
 Rundskrivet til § 22-15 (2). 
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3.3.3.4 Condictio indebiti sammenlignet med nye ftrl. § 22-15 (2) 

At nye § 22-15 (2) 1. pkt. bestemmer at tilbakebetalingskravet skal rettes mot mottaker er i 

harmoni med de alminnelige reglene om condictio indebiti, hvor søksmål alltid rettes mot 

den som har mottatt feilutbetalingen. 

 

§ 22-15 (2) 2.pkt. gir NAV hjemmel for å rette tilbakebetalingskrav mot mottakers 

representant. Condictio indebiti ville imidlertid ikke ha vært anvendelig dersom betaler 

ønsket å kreve tilbake feilutbetalingen fra betalingsmottakerens representant. Et alternativt 

grunnlag kunne ha vært erstatningssøksmål basert på culparegelen. Men etter culparegelen 

er det ikke nok kun å påvise ansvarsgrunnlag. De øvrige vilkårene for erstatning 

(årsakssammenheng, adekvans og økonomisk tap) må også være oppfylt. Vilkåret om 

økonomisk tap vil som regel være oppfylt, men dette tapet kan for eksempel være 

inadekvat. NAV ville også hatt bevisbyrden når disse vilkårene skulle vurderes. 

Ftrl. § 22-15 (2) 2. pkt. åpner på dette punkt også opp for en videre tilbakekrevingsadgang 

enn hva man kunne oppnå ved alminnelig condictio indebiti, og etter culparegelen i 

erstatningsretten. Bakgrunnen for en slik ”fordel” for NAV er ikke nevnt i forarbeidene, og 

man kan spørre seg om en erstatningsplikt basert alene på uaktsomhet er rimelig.  

 

Etter ftrl. § 22-15 (2) 3. pkt. kan NAV kreve tilbake feilutbetalinger fra arbeidstaker selv 

om utbetalingen har skjedd til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har i et slikt tilfelle forskuttert for 

eksempel sykepenger eller foreldrepenger for så å ta seg av innsending av skjemaer, se 

ftrl. § 22-3. Dette er en service som er positivt for arbeidstaker dersom det er lang 

saksbehandlingstid hos NAV. Han får sin vanlige lønnsutbetaling direkte fra arbeidsgiver. 

Dette er heller ikke en situasjon hvor condictio indebiti ville vært anvendelig. Men det er 

mindre betenkeligheter med ordningen ettersom den ikke kan anses å være særlig urimelig. 

Den som har rett på stønaden er arbeidstakeren. At NAV har tillatt ordningen med 

forskuttering – som er i arbeidstakers interesse – gjør at NAV har skapt en situasjon som 

gjør condictio indebiti uanvendelig. Men at NAV skulle ”tape” for dette i etterkant ved å ha 

snevrere adgang til tilbakekreving fra arbeidstakerne (den egentlige bruker), er ikke helt 

logisk.  
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3.3.4 Nye ftrl. § 22-15 (3) 

Ftrl. § 22-15 (3) lyder: 

 

”Dersom det etterbetales lønn, eller erstatning for lønn, for tidsrom som det allerede er utbetalt 

attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller dagpenger under arbeidsløshet for, kan det for meget 

utbetalte kreves tilbake. Dersom ytelser etter kapitlene 4 og 11 er utbetalt som forskudd, kan det for meget 

utbetalte kreves tilbake” 

 

3.3.4.1 Tidligere rettstilstand 

Gamle ftrl. § 22-15 (3) ga adgang til tilbakekreving av dagpenger dersom det i ettertid 

skjedde en etterbetaling av lønn eller erstatning for lønn. Det samme gjaldt der dagpenger 

og attføringspenger hadde blitt utbetalt på forskudd, og hvor brukeren for eksempel hadde 

hatt arbeidsinntekt som påvirket satsen for disse ytelsene. Dette skjedde på objektivt 

grunnlag slik at tilbakebetalingskrav kunne rettes mot en bruker som hadde vært i aktsom 

god tro. 

 

3.3.4.2 Gjeldende rettstilstand 

I høringsrunden til Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) tok Arbeids- og velferdsdirektoratet opp 

spørsmålet om ikke det samme burde gjelde dersom det er utbetalt attføringspenger og/eller 

tidsbegrenset uførestønad.
80

 Forslaget ble innarbeidet i loven slik at det nå kan skje 

tilbakekreving av attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og dagpenger dersom det 

etterbetales lønn eller gis erstatning for lønn. Dette skjer fremdeles på rent objektivt 

grunnlag. Dermed trenger ikke NAV å påvise noen uaktsomhet fra brukeren, mht. hans 

viten om den forestående etterbetalingen av lønn. Dersom NAV antar at brukeren har vært 

uaktsom har NAV to alternative hjemler for tilbakekreving (både § 22-15 (1) og 
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 “Høringssvar – tiltak mot trygdemisbruk m.v.” fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet s. 4. 
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§ 22-15(3)), men det vil nok være (bevismessig) enklere å foreta tilbakekreving etter de 

objektive kriteriene. 

 

3.3.4.3 Nye, ”mildere” regler om reduksjon 

Den største endringen i tilbakekrevingsadgangen ved ”dobbel betaling” er nok adgangen til 

skylddeling/reduksjon. Etter mine undersøkelser hadde verken den gamle 

sysselsettingsloven av 27. juni 1947 nr. 9 § 35 (4), arbeidsmarkedsloven av 10. desember 

2004 nr. 76 § 22 (3) eller gamle ftrl. § 22-15 (3) noen praksis med skylddeling.
81

  

 

Reduksjon av tilbakebetalingskravet kan nå skje dersom § 22-15 (3) er hjemmel for 

tilbakekreving, se § 22-15 (4) 1. pkt. Adgangen til reduksjon vil imidlertid bli redegjort for 

i punkt 3.3.5.2.3. Her vil jeg nøye meg med å poengtere at rettstilstanden er endret, og vil 

fra brukers ståsted være en ”oppmyking” av de gamle reglene. 

  

3.3.4.4 Condictio indebiti sammenlignet med nye ftrl. § 22-15 (3) 

Momentet om ”dobbel betaling” er et typisk moment i en condictio indebiti-drøftelse og vil 

tale for tilbakebetaling, se punkt 3.2.2. Men etter ftrl. § 22-15 (3) er dette momentet blitt 

gitt avgjørende vekt, slik som uaktsomhet også har etter § 22-15 (1). At dette ene momentet 

skal ha avgjørende vekt er ikke forenelig med den helhetlige, sammensatte 

rimelighetsvurderingen som gjøres ved alminnelig condictio indebiti. Det kan godt være 

flere momenter som taler mot tilbakebetaling (at brukeren ikke har utvist skyld, at det har 

gått lang tid siden utbetalingen, at NAV er den profesjonelle part osv.), men disse forhold 

vil kun ha betydning for adgangen til reduksjon av tilbakebetalingskravet etter § 22-15 (4). 

Ftrl. § 22-15 (3) innebærer derfor en videre adgang til tilbakebetaling enn alminnelig 

condictio indebiti. 
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 Søk er foretatt på http://www.lovdata.no. 
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3.3.5 Nye ftrl. § 22-15 (4) 

Nye ftrl. § 22-15 (4) lyder: 

 

”Det skal settes fram krav om tilbakebetaling etter første til tredje ledd med mindre særlige grunner taler mot 

det. Det legges blant annet vekt på graden av uaktsomhet hos den som kravet retter seg mot, størrelsen av det 

feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden utbetalingen fant sted og om feilen helt eller delvis kan 

tilskrives Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet. 

Tilbakebetalingskravet kan herunder settes til en del av det feilutbetalte beløpet. Når den som kravet retter 

seg mot har opptrådt forsettlig, skal krav alltid fremmes, og beløpet kan ikke settes ned” 

 

Dette er en ny bestemmelse som angir begrensninger for hvor mye NAV kan kreve i saker 

om tilbakekreving – og er dermed ingen selvstendig tilbakekrevingshjemmel. Tidligere var 

det ingen bestemmelser i folketrygdloven som positivt anga begrensninger i adgangen til 

tilbakekreving. Det eksisterte likevel to muligheter for å begrense tilbakekrevingen; 

(1) vedtak om å ikke tilbakekreve selv om vilkårene var oppfylt for dette
82

 og (2) 

skylddeling. Jeg skal derfor sammenligne tidligere og ny rettstilstand for deretter å belyse 

eventuelle forskjeller med condictio indebiti. 

 

3.3.5.1 Adgang til å unnlate tilbakekreving til tross for at vilkårene for 

tilbakekreving er oppfylt 

3.3.5.1.1 Tidligere rettstilstand 

Før lovendringen i 2009 var det retningslinjer i rundskrivet for når tilbakekreving ikke 

skulle skje, selv om vilkårene for tilbakekreving var oppfylt.
83

 Tanken om å lovfeste en slik 

adgang kom først på banen i NOU 1990:20. Det ble foreslått en bestemmelse som skulle 

lyde: 

 

                                                 

82
 Forskjellen mellom dette og ettergivelse er at ettergivelse skjer i etterkant av avsluttet saksbehandling hvor 

endelig utfall/ vedtak lyder på tilbakebetaling av et bestemt beløp. Ettergivelse vil imidlertid ikke behandles i 

denne avhandlingen.  
83

 Rundskrivet gjaldt først § 15-8 i folketrygdloven av 1966, men rundskrivet ble ikke endret da 

folketrygdloven av 1997 trådte i kraft. 
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”Kravet om tilbakebetaling kan helt eller delvis frafalles dersom helsemessige og sosiale 

grunner vil gjøre tilbakebetalingen særlig tyngende”.
84

  

 

Til tross for utvalgets anbefaling skjedde det ingen lovfesting av gjeldende praksis på 

området, og rundskrivet var dermed den primære rettskilde. 

 

Rundskrivet påpekte at det måtte foreligge spesielle forhold som gjorde tilbakekreving 

klart urimelig og støtende. Det var særlig der det ”ut fra alminnelige 

rimelighetsbetraktninger” ville virke hardt å treffe vedtak om tilbakekreving. Det ble 

poengtert at det ofte fra brukerens ståsted vil virke hardt å tilbakebetale utbetalt trygd, 

særlig der brukeren bare hadde vært uaktsom. Det ble uttalt i rundskrivet at det “er særlig 

ved alvorlig sykdom at situasjonen kan være slik at det kan være aktuelt å fatte vedtak om 

at feilutbetalte ytelser ikke skal kreves tilbake. Dersom den ankende part for eksempel har 

en psykisk lidelse, kan en tilbakekreving ødelegge mye av det som er bygd opp fra 

medisinsk hold”. Dersom brukeren hadde dårlig økonomi og vanskelig sosiale forhold i 

tillegg til “en psykisk lidelse eller en annen sykdom som samlet sett vil gjøre 

tilbakekreving ekstra tyngende” kunne det fattes vedtak om ikke å kreve tilbake det 

feilutbetalte beløp. Vurderingen tok således utgangspunkt i brukerens egne helsemessige og 

sosiale forhold. 

 

Det finnes enkelte avgjørelser fra Trygderetten hvor det fra brukerens side ble anført at 

tilbakekreving ville virke klart urimelig og støtende. I den grad denne anførselen ble 

behandlet støttet Trygderetten som regel trygdemyndighetenes vurderinger. Trygderetten 

har i flere avgjørelser uttalt at ”[s]kjønnet til å la være å kreve tilbake det feilutbetalte har 

preg av utøvelse av bevilgningsmyndighet. (…) Trygderetten bør være tilbakeholden ved 

prøving av denne type skjønnsutøvelse (…). Trygderettens preg av domstol tilsier dette”.
85

 

En kjennelse fra Trygderetten gikk enda lengre og poengterte at Trygderetten ”kun tar 

stilling til om vilkårene for tilbakekreving er til stede. Hvorvidt tilbakekreving skal 
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gjennomføres eller ikke, tilligger trygdemyndighetene å avgjøre”.
86

 Det er også et nyere 

eksempel fra Trygderetten der en anførsel om at NAV ikke burde kreve tilbake feilutbetalt 

beløp ble tolket som en anførsel om ettergivelse, noe Trygderetten ikke har kompetanse til 

å beslutte.
87

 

 

Det er imidlertid to eksempler som viser at Trygderetten har foretatt en konkret vurdering 

av saken, basert på vurderingstemaet i rundskrivet, og at denne vurderingen har kommet 

brukeren til gunst.
88

 Det var således stor forskjell på hva Trygderetten mente om sin 

kompetanse til å avgjøre slike saker – alt fra sterk tilbakeholdenhet til full prøving. Hvorfor 

Trygderetten i enkelte saker prøvde sakens realitet når vurderingstemaet var skissert i 

rundskrivet er usikkert. En mulighet er at Trygderetten ønsket å behandle like tilfeller likt. 

De som utarbeider rundskriv på (lignings- og) trygdeforvaltningens område ”er blitt de 

reelle lovgivere”,
89

 og for å oppnå en likebehandling burde alle nyte godt av veiledningen i 

rundskrivet som praktisk talt er bestemmende for folks rettsstilling.  

 

3.3.5.1.2 Gjeldende rettstilstand 

Nye ftrl. § 22-15 (4) er nå hjemmel for vedtak om å unnlate tilbakekreving, til tross for at 

vilkårene for tilbakekreving er oppfylt. Bestemmelsen angir først momentene som skal 

inngå i en helhetsvurdering. Momentene er; 

 Graden av uaktsomhet hos den som kravet retter seg mot 

 Størrelsen av det feilutbetalte beløpet 

 Hvor lang tid det er gått siden utbetalingen fant sted 

 Om feilen helt eller delvis kan tilskrives NAV 

 

Listen over momenter er ikke uttømmende, dette fremkommer ved at formuleringen ”blant 

annet” er brukt før momentene blir listet opp. Andre forhold vil dermed også være 

relevante å trekke inn i vurderingen. Det gamle vurderingstemaet fokuserte sterkt på om 
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brukeren hadde en psykisk lidelse, i tillegg til dårlig økonomiske og vanskelige sosiale 

forhold, slik at tilbakekreving var klart urimelig og støtende. Dette er ikke trukket frem 

som momenter i det nye vurderingstemaet i § 22-15 (4). Da rundskrivet ble redigert etter 

lovendringen ble uttalelsene om psykiske lidelser og vanskelige sosiale forhold sløyfet helt. 

Dårlig økonomi som argument avfeies som selvstendig og avgjørende moment mot 

tilbakekreving, slik også tidligere praksis ga uttrykk for. De opplistede momentene i den 

nye helhetsvurderingen ble ikke klart trukket frem som ”hovedmomenter” i det gamle 

rundskrivet, selv om graden av skyld ble vektlagt. Det må derfor være nokså klart at det 

vurderingstemaet som tidligere praksis la opp til, basert på de gamle uttalelsene i 

rundskrivet, ikke gjenspeiler de momenter som er nedfelt i loven.  

 

Loven sier ikke noe om hva slags betydning det skal ha at uaktsomheten hos brukeren er 

stor eller liten, om beløpet er stort eller lite, om det har gått lang eller kort tid eller om 

NAV også kan tilskrives feilen. Likevel er visse utgangspunkter rimelig klare. Dersom 

brukeren har utvist svært liten grad av uaktsomhet vil dette tale for at tilbakebetalingskrav 

ikke skal fremmes. Når det har gått lang tid fra betalingen fant sted vil dette også tale mot å 

tilbakekreve det feilutbetalte beløp. I de tilfellene NAV har gjort feil, og i de tilfellene 

denne feilen er grov, vil dette være et argument mot å tilbakekreve. Når det gjelder beløpets 

størrelse hevdes det i rundskrivet at det ”vil være større grunn til å kreve tilbake store beløp 

enn små beløp”. Dette kan se ut til å være i harmoni med lovgivers vilje da beløp under et 

halvt rettsgebyr (430 kroner) aldri kan kreves tilbake, se ftrl. § 22-15 (6). I tillegg er det 

etter condictio indebiti et moment mot tilbakebetaling at beløpet er lavt, se punkt 3.2.2. På 

den annen side vil et stort tilbakebetalingskrav mot brukeren virke mer hardt enn et lite, og 

kan ødelegge hans økonomi. Dette vil kanskje være et forhold som taler for at 

tilbakebetaling ikke skal skje. Hva som er gjeldende rett på dette punkt er således noe 

usikkert. 

 

Tidligere kunne det se ut som om brukere med psykiske lidelser eller andre sykdommer 

hadde et ”fortrinn” når det skulle vurderes om tilbakekreving ikke skulle foretas. 

Bakgrunnen for en slik særbehandling var å ikke ødelegge det som var oppnådd i 
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behandling eller under attføring. En kan spørre seg om dette var i tråd med 

likhetsprinsippet som gjelder i forvaltningsretten.
90

 En bruker som ikke hadde psykiske 

lidelser ville nok ha følt det urettferdig dersom han visste at personer med slike lidelser 

slapp unna et tilbakebetalingskrav. Om slik forskjellsbehandling i det hele tatt var positivt 

er imidlertid usikkert. I den forbindelse står det noe interessant i rundskrivet angående 

ettergivelse av gjeld.
91

 

 

I rundskrivet sies det at psykiske og sosiale forhold er relevante momenter i vurderingen av 

om ettergivelse bør innrømmes. Men det sies også at det er ”uttalelser fra medisinsk hold 

om at psykiske pasienter ikke skal fratas ansvaret for sine handlinger og at ettergivelse på 

psyko-sosiale indikasjoner kan ha den motsatte effekt av den vi ønsker”. Det var nok derfor 

fornuftig å ikke innta disse momentene i ftrl. § 22-15 (4). At psykiske lidelser eller andre 

sykdommer verken er nevnt i lovteksten eller i det nye rundskrivet til § 22-15 (4) vil føre til 

at vurderingen klart blir annerledes enn tidligere. Det er fullt mulig at brukerens helse blir 

tatt med i vurderingen av om tilbakekreving ikke bør skje, men momentet bør etter min 

mening få svært begrenset vekt. 

 

Lovens ordlyd signaliserer imidlertid at muligheten for at brukeren skal slippe å 

tilbakebetale er svært begrenset. Ftrl. § 22-15 (4) 1. pkt. sier at det ”skal settes fram krav 

om tilbakebetaling (..) med mindre særlige grunner taler mot det”. Dette tilsier at NAV må 

være forsiktige med å ”oppgi” tilbakebetalingskravet. Rundskrivet sier at NAV bør ”bare 

unnlate å kreve tilbake i tilfeller hvor tilbakekreving vil framstå som klart urimelig overfor 

mottakeren eller den som har handlet på hans eller hennes vegne”. 

 

Det kommer også inn et ytterligere moment i vurderingen av om feilutbetalt stønad ikke 

skal kreves tilbake, selv om vilkårene for tilbakekreving er oppfylt. Forarbeidene sier at 

siden de nye reglene gir adgang til en større nedsettelse enn 50 % kan NAV også ”velje å 
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krevje attende til dømes 30 prosent av feilutbetalinga framfor å la saka falle heilt”.
92

 

Dermed blandes vurderingen med den tidligere skylddelingspraksisen, som ga adgang til å 

sette ned tilbakebetalingskravet i de tilfellene NAV hadde gjort en feil, se nedenfor i punkt 

3.3.5.2 flg. Dette vil føre til svært mange valgmuligheter for saksbehandlere i NAV. Først 

må det vurderes om vilkårene for tilbakekreving etter § 22-15 (1) til (3) er oppfylt. Deretter 

må det vurderes om det foreligger særlige grunner som gjør at det feilutbetalte beløp ikke 

skal kreves tilbake. Dersom det foreligger forhold som taler mot å tilbakekreve må det 

vurderes om kravet skal bortfalle eller reduseres, og hvor mye reduksjonen skal være på. 

 

Nå som lovgiver har skrevet ned vurderingstemaet uttrykkelig i loven vil nok også 

praksisen i forvaltningen og i Trygderetten bli mer ensartet. I Trygderetten vil brukeren 

kunne anføre at tilbakekreving ikke bør skje, med hjemmel i ftrl. § 22-15 (4) 1. pkt. 

Trygderetten kan da ikke automatisk avfeie anførselen eller tolke den som en anførsel om 

ettergivelse. I tillegg vil Trygderetten, i større grad enn tidligere, kunne prøve om 

tilbakekreving skal skje når det gjøres ut i fra en helhetsvurdering nedskrevet i lovteksten. 

Da retningslinjene for dette var fastsatt i rundskriv var det nok riktig av Trygderetten å vise 

tilbakeholdenhet. I dag vil vurderingen basere seg på ”normal” rettsanvendelse, og det er 

grunn til å tro at Trygderetten ikke vil føle seg bundet av uttalelser i rundskrivet.  

 

3.3.5.2 Adgang til å skylddele/redusere 

Skylddeling var den andre muligheten for at tilbakebetalingskrav mot brukeren kunne 

nedsettes. Skylddeling skjedde dersom NAV hadde gjort en feil som hadde medvirket til at 

det hadde skjedde en feilutbetaling. Jeg vil i dette punktet sammenligne gjeldende 

rettstilstand i nye § 22-15 (4) med tidligere rettstilstand, i tillegg til å ta for meg hvor læren 

om skylddeling kan tenkes å stamme fra. 

 

3.3.5.2.1 Tidligere rettstilstand 
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En naturlig forståelse av ordlyden i folketrygdlovens gamle regler om tilbakekreving var at 

hele feilutbetalingen skulle tilbakekreves, dersom først vilkårene for tilbakekreving var 

oppfylt. Loven sa for eksempel at ”feil utbetalt ytelse kan (..) kreves tilbakebetalt” og ”det 

som er utbetalt for mye, [kan] kreves tilbake”. Kun i de tilfeller brukeren ikke var å 

bebreide var tilbakekrevingsbeløpet ”begrenset til det beløp som er i behold når 

vedkommende blir kjent med at utbetalingen er feilaktig”. Dersom mottakeren kunne 

bebreides – enten ved forsett eller uaktsomhet – krevde således trygdemyndighetene hele 

det feilutbetalte beløp tilbake.
93

 Trygderetten så på dette som urimelig, og halverte derfor 

tilbakebetalingsbeløpet dersom det var begått feil hos trygdemyndighetene som hadde 

medvirket til at feilutbetaling hadde skjedd. Denne praksisen ble godtatt av 

trygdemyndighetene (retningslinjer mht. når skylddeling skulle foretas kom etter hvert inn i 

rundskrivet) og den ble senere fulgt av de alminnelige domstoler.
94

 Praksisen – som ble kalt 

”skylddeling” – må klart anses som rettsskapende virksomhet ettersom den ikke hadde 

støtte i lovteksten. Trygderettens avgjørelser frem til lovendringen vil her være den 

viktigste rettskildefaktor for å bestemme hva skylddelingspraksisen gikk ut på før 

lovendringene skjedde. 

 

Feil fra NAVs side kan skje ved innvilgelsen av stønad eller mens det foretas løpende 

utbetalinger. Feil ved innvilgelsen kan være at opplysninger blir oversett, eller at det ikke 

blir innhentet opplysninger som vil stille saken i et annet lys og forhindre feilutbetaling. 

Imens løpende ytelser blir utbetalt kan det også skje dårlig kommunikasjon internt slik at 

bruker mottar ytelser som skal nedjusteres i forhold til hverandre, eller at NAV ikke 

nyttiggjør seg av opplysninger som de selv sitter med. Et slikt eksempel er kontrollister fra 

Skattedirektoratet. To ganger i året mottar NAV kontrollister fra Skattedirektoratet som 

viser om bruker har tjent for mye i forhold til inntektsgrenser på for eksempel 

uførepensjon. Dersom disse opplysningene ble oversett og ytelsen til bruker fortsetter å 

løpe uavkortet, ville dette være et tilfelle hvor skylddeling var aktuelt.
95
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Disse eksemplene viser at ”skylddeling” er et noe upresist uttrykk da skylddeling skjedde 

selv om NAV hadde ”fulgt gjeldende saksbehandlingsregler og slik sett ikke kunne 

bebreides for at feilutbetalingen kunne finne sted”. Vurderingstemaet var om ”trygdens 

organer objektivt sett burde ha foretatt seg noe for å unngå feilutbetalingen”.
96

 Dette kan 

nok være grunnen til at praksisen også ble kalt ”halvering” og ”ansvarsdeling”.
97

 Jeg vil 

likevel bruke betegnelsen ”skylddeling” om den lære som ble utviklet i praksis før 2009 – 

siden dette er den mest utbredte betegnelse – og ”reduksjon” om den ordning som ble 

lovfestet i nye ftrl. § 22-15 (4). 

 

Trygderetten foretok ofte skylddeling dersom det ble konstatert feil fra 

trygdemyndighetenes side. Senere ble dette noe modifisert og det skjedde en mindre 

”«ukritisk» halvering av tilbakebetalingsbeløpet”.
98

 Selv om det hadde skjedd feil hos 

trygdemyndighetene var det ikke noe automatikk i at det skulle skje skylddeling. I noen få 

avgjørelser ble også tidsmomentet, hvor lang tid det tok før trygdemyndighetene oppdaget 

feilen, tillagt vekt.
99

  

 

Hvilken grad av skyld hos bruker som skulle utelukke skylddeling var omstridt. Det er 

ingen avgjørelser fra Trygderetten som har skylddelt tilbakebetalingsbeløpet dersom 

brukeren opptrådte forsettlig. I TRR-2005-1244 ble det uttalt at det bare er ”hvor 

mottakeren positivt visste at det var gjort en feil, at ansvarsdeling ikke skal praktiseres, i 

følge Rikstrygdeverkets retningslinjer”. 

 

I all hovedsak har diskusjonen dreid seg om grov uaktsomhet hos bruker skal utelukke 

skylddeling. Grov uaktsomhet innebærer at det foreligger ”en kvalifisert klanderverdig 

opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet”.
100

 I noen saker 

skjedde det at Trygderetten skylddelte beløpet selv om brukeren hadde utvist grov 
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uaktsomhet.
101

 Senere, i 2003, 2008 og senest i 2009, uttalte Trygderetten at skylddeling 

kun kan skje dersom brukerens uaktsomhet har vært liten eller ”nokså beskjeden”.
102

 I 

TRR-2007-3257 viser Trygderetten til det daværende rundskrivet som åpnet opp for 

skylddeling også ved grov uaktsomhet. Retten siterte fra rundskrivet:  

”Reduksjon av tilbakekrevingsbeløpet er aktuelt i de sakene hvor medlemmet bare kan 

bebreides for å ha vært uaktsom – eventuelt grovt uaktsom – med hensyn til plikten til å gi 

opplysninger til trygden. Han burde ha visst om sin plikt. Trygderetten har halvert i saker 

hvor den legger til grunn at medlemmet `måtte forstå´ at det forelå en feilutbetaling. Det 

har også vært brukt lignende uttrykk som `må antas å ha vært klar over´ eller `må ha 

forstått´. Rikstrygdeverket er noe i tvil om hvilken skyldgrad disse uttrykkene dekker. Vi vil 

derfor anbefale at vi bruker uttrykkene `uaktsom´ – eventuelt `grovt uaktsom´- for de 

tilfellene hvor reduksjon er aktuelt.” 

 

Denne avgjørelsen er også fulgt opp i senere avgjørelser.
103

 I en sak fra 2008 tok 

Trygderetten til og med avstand fra at skylddeling kun er aktuelt der uaktsomheten til 

bruker er beskjeden eller liten.
104

 I en sak fra 2009 ble det uttalt at ”halvering gjøres gjerne 

når det er gjort en feil fra ankemotpartens side [NAV], og det er bare i relativt klare 

tilfeller hvor det er forholdsvis åpenbart at den ankende part har skjønt at det foreligger en 

feilutbetaling at halvering unnlates”(min utheving).
105

 

 

Praksisen fra Trygderetten var også her svært varierende, og det er heller ingen utvikling 

over tid mot et bestemt standpunkt. I årene 2007 til 2009 gikk Trygderetten en del frem og 

tilbake. Det er stor forskjell fra å hevde at graden av uaktsomhet må ha vært beskjeden eller 

liten til å hevde at brukeren kan ha vært grovt uaktsom. Det er spesielt at dette spørsmålet 

ikke ble avklart over tid slik at det kunne ha blitt ført en konsekvent linje. Det kan 

imidlertid virke som om begrepsbruken er noe tilfeldig fra sak til sak. Trygderetten har som 
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kjent stor pågang av saker, og ikke alle avgjørelsene kan skrives like nøye.
106

 Det er likevel 

ikke tvil om at det skjedde skylddeling i tilfeller hvor bruker hadde opptrådt grovt 

uaktsomt. Dette var tidligere tatt inn i rundskrivet som på trygderettens område ofte kan få 

avgjørende vekt når saksbehandlere på lokalkontorene skriver enkeltvedtak.  

 

3.3.5.2.2 Skylddelingspraksisens opphav 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsket å kodifisere praksisen om skylddeling. 

Forarbeidene til nye ftrl. § 22-15 (4) gir likevel ingen nærmere begrunnelse for hvorfor 

skylddeling oppstod, og begrunner heller ikke hvorfor denne praksisen videreføres. 

Bakgrunnen for at skylddelingspraksisen oppstod har vært uklar. Det er derfor interessant å 

se på hvilke formelle rettskilder Trygderetten kan ha sett hen til da skylddelingspraksisen 

vokste frem. I forrige punkt så vi at det ikke var noen trygderettslige bestemmelser som ga 

adgang til å sette ned tilbakebetalingsbeløpet dersom trygden hadde gjort feil som førte til 

feilutbetalingen. 

 

Det er nærliggende å tenke at Trygderetten så hen til læren om skadelidtes medvirkning i 

erstatningsretten, se skadeserstatningsloven (skl.) § 5-1.
107

 I medvirkningslæren er det 

sentrale vurderingstemaet om skadelidte (NAV i vårt tilfelle) burde ha handlet annerledes 

eller utvist mer oppmerksomhet. Skl. § 5-1 nr. 1 åpner for nedsettelse av erstatning der 

skadelidte ”medvirket til skaden ved egen skyld”. 

 

I den alminnelige erstatningsrett vil det i culpavurderingen kunne legges til grunn en 

strengere culpanorm på enkelte områder. Man sier derfor at culpanormen er relativ.
108

 

Dette må trolig også gjelde når det skal vurderes om skadelidte er noe å bebreide.
109

 Siden 

det er NAV som er den profesjonelle part, og må ha særlig kunnskap om muligheter/faren 
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for feilutbetalinger, er det mulig at uaktsomhet for NAVs vedkommende lett kunne bli 

konstatert. 

 

Når uaktsomhet hos skadevolder (brukeren i vårt tilfelle) er konstatert, er det videre 

vurderingstemaet i skl. § 5-1 om erstatningen bør ”settes ned eller falle bort for så vidt det 

er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget 

av skaden og forholdene ellers”. Det skal altså gjøres en helhetlig, konkret 

rimelighetsvurdering. Skyldgraden hos skadelidte (NAV) vil være særlig interessant. Hvor 

det er lik skyld hos skadelidte som hos skadevolder, vil erstatningen kunne reduseres til 

halvparten. Man snakker da om et ”skylddifferanseprinsipp”.
110

 

 

Selv om ikke NAVs manglende kontroller kan ses på som særlig bebreidende kan det 

innenfor den alminnelige erstatningsrett tas i betraktning ”alt fra en liten grad av skyld til 

den forsettelige medvirkning”.
111

 Og da skylddeling særlig var aktuelt hvor brukerens 

forhold var simpelt uaktsomt, var skylddelingspraksisen trolig ikke i konflikt med den 

alminnelige erstatningsrettslige medvirkningslære som sier at hvor ”begge [har] utvist 

«liten skyld», blir erstatningen lett redusert til en halvpart”.
112

 

 

Bak begrepet ”forholdene ellers” ligger det ”bredere sosialpolitiske og økonomiske 

overveielser”.
113

 Dette må ofte vurderes i forhold til den konkrete sak. Men erfaringsmessig 

rammer tilbakekreving de svakeste i samfunnet, de som har trygd som sitt livsgrunnlag. 

Dersom det fulle beløp kreves tilbake tross feil eller skyld fra NAVs side vil det nok anses 

som urimelig og stride mot den alminnelige rettsfølelse. 

 

Skylddeling skjedde imidlertid ikke bare når NAV hadde utvist skyld (culpa) i forbindelse 

med feilutbetalingen, men også når NAV ikke kunne bebreides.
114

 Da kunne nok 
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skylddeling forsvares med at dette ville ha en preventiv effekt for NAV, slik at feil som ble 

begått kunne unngås i fremtiden. Særlig i de sakene hvor feilutbetalingene har pågått i 

lengre tid vil også ”skadens omfang” være stor, slik at det var rimelig å sette ned 

tilbakekrevingsbeløpet. 

 

Det kan også tenkes at Trygderetten i sin tid så hen til læren om lempning av 

erstatningsansvar. Etter at det er konstatert at det foreligger erstatningsplikt og det 

økonomiske tapet er konstatert åpnes det opp for lempning. Lempning kan foretas 

uavhengig av om skadelidte er å bebreide, se skl. § 5-2. Likevel er flere av momentene i 

lempningsvurderingen tilsvarende momentene i vurderingen av om erstatningen nedsettes 

på grunn av medvirkning. Begge regelsett er altså basert på rimelighetsbetraktninger og 

reelle hensyn. 

 

I en lempningsvurdering skal det foretas en avveiing mellom to hensyn; hensynet til at 

skadevolders økonomi og skadelidtes behov for full erstatning. Lempning kan imidlertid 

også være positivt for skadelidte. Lempning fører til at erstatningskravet blir redusert slik at 

skadevolder har en rimelig mulighet til å gjøre opp for seg. Både betalingsevnen og 

betalingsviljen vil være større når erstatningskravet ikke er svimlende høyt.
115

 Lempning er 

imidlertid et snevert unntak i den alminnelige erstatningsrett.
116

  Skl. § 5-2 angir to 

alternative grunnlag for lempning.  

 

Etter skl. § 5-2 1. pkt kan lempning skje ”når retten under hensyn til skadens størrelse, den 

ansvarliges økonomiske bæreevne, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter, 

skyldforhold og forholdene ellers finner at ansvaret virker urimelig tyngende for den 

ansvarlige”. Det skal altså gjøres en helhetsvurdering basert på de opplistede momenter, 

men også andre momenter kan trekkes inn i vurderingen. Dette kan blant annet være 

skadelidtes økonomiske situasjon.
117
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Mange tilfeller av feilutbetalinger rammer dem som har løpende trygdeytelser som sin 

hovedinntekt. Disse har ofte liten økonomisk bæreevne og feilutbetalte beløp kan raskt bli 

svært høye dersom feilutbetalingen har pågått i lengre tid. Mulighet for forsikring mot et 

slikt ”ansvar” er ikke tilstede. Skyldgraden til den som har mottatt feilutbetaling vil i 

mange tilfeller være beskjeden, terskelen for å konstatere uaktsomhet er lav (se punkt 

3.3.2.2). Rettspraksis viser at selv ved forsettlig skadeforvoldelse kan erstatningsansvaret 

lempes,
118

 så det er større grunn til å halvere tilbakekrevingsbeløpet når skyldgraden er lav. 

NAV er ingen vanskeligstilt aktør, og om NAV i enkelte saker kun mottar en del av det 

feilutbetalte beløp vil det ha mindre økonomiske konsekvenser. For brukeren vil det 

imidlertid være av svært stor betydning om hans krav blir halvert. 

 

Det andre grunnlaget for lempning er skl. § 5-2 2. pkt. Lempning kan foretas dersom ”det i 

særlige tilfelle er rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden”. De nevnte 

momenter ovenfor vil også i denne vurderingen ha relevans. En viktig forskjell er at det 

ikke er vilkår at fullt ansvar er ”urimelig tyngende”. I den alminnelige erstatningsrett 

benyttes dette alternativet dersom skadelidte har vært ”sterkt utsatt for skade”.
119

  

 

Det må nok kunne hevdes at Trygderetten har sett hen til den alminnelige erstatningsrett da 

skylddelingspraksisen ble etablert. I så fall må reglene om skadelidtes medvirkning og 

lempning av erstatningsansvar ha spilt stor rolle. Trygderetten har i alle fall bygd på de 

samme typer av reelle hensyn som ligger til grunn for læren om skadelidtes medvirkning 

og læren til lempning av erstatningsansvar. 

 

3.3.5.2.3 Gjeldende rettstilstand 

Selv om det ikke er ”særlige grunner” som gjør at tilbakekreving skal unnlates, må det 

likevel vurderes om bare ”en del av det feilutbetalte beløpet” skal tilbakekreves, se 

§ 22-15 (4) 3. pkt. Kodifiseringen av skylddelingspraksisen i nye § 22-15 (4) skulle tilsvare 
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den praksis som Trygderetten hadde lagt seg på. I tillegg så man et behov for å ”få klarare 

fram kva slags tilhøve ein skal leggje vekt på ved vurderinga av om tilbakekrevjing skal 

skje”.
120

 

 

I de fleste sakene fra Trygderetten berodde dette tidligere kun på om det forelå feil hos 

NAV. I nye § 22-15 (4) kan det imidlertid se ut som om det åpnes opp for et videre 

anvendelsesområde. Det skal nå foretas en bred helhetsvurdering basert på de samme 

momenter som kommer frem i vurderingen av om tilbakekreving ikke skal skje. Det vil si 

at graden av uaktsomhet hos bruker, størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det 

er gått siden utbetalingen fant sted og om feilen helt eller delvis kan tilskrives NAV igjen 

skal vurderes. Ettersom feil eller skyld fra NAVs side ikke er et nødvendig moment er det 

etter min mening mer dekkende å bruke ”reduksjon” i stedet for ”skylddeling”. 

Mulighetene for reduksjon må nok antas å være videre enn mulighetene for å slippe å 

tilbakebetale hele feilutbetalingen. 

 

Når det gjelder hvilken skyldgrad hos brukeren som skal utelukke reduksjon, kom det frem 

mange synspunkter i høringsrunden. Det var enighet om at dersom brukeren hadde opptrådt 

forsettlig burde reduksjon ikke skje. Dette kom også frem i § 22-15 (4) 4. pkt., hvor det sies 

uttrykkelig at dersom ”den som kravet retter seg mot har opptrådt forsettlig, skal krav alltid 

fremmes, og beløpet kan ikke settes ned”. Det er verken anledning til å unnlate å kreve 

tilbake stønaden i sin helhet eller å redusere tilbakebetalingskravet. Om grov uaktsomhet 

skal utelukke reduksjon er det imidlertid ikke tatt stilling til. 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet uttalte i høringsrunden at ”en lovfesting av muligheten for 

reduksjon av tilbakebetalingskravet vil generere flere klagesaker”. For å begrense antallet 

klager ønsket direktoratet derfor at det av ordlyden i loven skulle framgå at ”skylddeling 

forutsetter betydelig skyld fra Arbeids- og velferdsetaten og liten skyld fra mottakers 

side”.
121

 Dette ville være en klar innsnevring av adgangen til reduksjon enn hva som gikk 
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frem av tidligere skylddelingspraksis. Anbefalingen fra direktoratet ble imidlertid ikke fulgt 

opp i lovteksten, og i Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) nevnes ikke temaet i det hele tatt. Likevel 

skriver NAV i sitt rundskriv at ”som hovedregel bør kravet heller ikke reduseres når den 

kravet retter seg mot klart måtte forstå (grov uaktsomhet) at utbetalingen var feil”. Dette er 

ingen utelukkelse av reduksjon, men gir ganske sterke føringer for saksbehandleren i NAV 

som skal avgjøre saken i første omgang. Siden det ikke er noen uttalelser i forarbeider eller 

lovtekst som sier at grov uaktsomhet fra bruker som hovedregel skal utelukke reduksjon, er 

det ikke sikkert at rundskrivet gir et korrekt bilde av gjeldende rett. Det er likevel noen 

ytterligere momenter som kan gi veiledning på om de nye lovreglene tillater reduksjon 

dersom brukeren har vært grovt uaktsom. 

 

På den ene siden er det et forhold som tilsier at reduksjon ikke bør være mulig dersom 

brukeren har vært grovt uaktsom. Etter ftrl. § 22-17a skal det nemlig tillegges 10 % rente 

på tilbakekrevingsbeløpet i de tilfeller hvor bruker har vært grovt uaktsom. Dette skal være 

en reaksjon på at brukeren urettmessig har hatt disposisjon over pengebeløpet. I kapittel 4 

drøftes det om denne reaksjonen kan anses å være en administrativ straffesanksjon i EMKs 

forstand. Det er derfor kunstig at det skal foretas reduksjon av tilbakebetalingskravet og 

deretter ilegges rentetillegg etter § 22-17a (rentetillegg skal ilegges ved alle tilfeller av grov 

uaktsomhet og forsett, mer om dette i kapittel 6).  

 

På den andre siden er det noen forhold ved den nye lovreguleringen som kan tilsi at det må 

være mulig med reduksjon selv om bruker har vært grovt uaktsom. Resultatet av 

skylddeling (før 2009) var at det feilutbetalte beløp som NAV hadde hjemmel til å kreve 

tilbake ble halvert. Det kan godt tenkes at Trygderetten i enkelte saker fant dette å være for 

gunstig for en grovt uaktsom bruker. Etter den nye lovreguleringen fremgår det klart i 

forarbeidene at det kan reduseres ”med ein større eller mindre del av beløpet enn 

50 prosent”.
122

 NAV kan dermed velge å kreve tilbake en større del enn 50 % av beløpet. 

Det kan derfor være en mulighet å redusere tilbakebetalingskravet med for eksempel 30 % 
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dersom bruker har vært grovt uaktsom, forutsatt at det foreligger omstendigheter som tilsier 

at tilbakebetalingskravet bør reduseres. 

 

Det er nå lovregulert at tilbakekrevingssak alltid skal fremmes, og kravet ikke skal 

reduseres, dersom brukeren har opptrådt forsettlig, se siste punktum i § 22-15 (4). Dersom 

lovgiver hadde ment at det også skulle være uaktuelt med reduksjon ved grov uaktsomhet 

kunne dette lett ha vært føyd til i loven. Dette har vært gjort i reduksjonsbestemmelsen i 

§ 22-15a (3). I denne bestemmelsen er det fastslått at reduksjon ikke skal foretas ved grov 

uaktsomhet fra behandlers side, og en slik forskjell mellom § 22-15 (4) og § 22-15a (3) må 

antas å ha betydning.
123

 

 

At spørsmålet ikke er kommentert i verken lovtekst eller forarbeidene, til tross for at det 

kom opp under høringsrunden, har etter min mening ingen selvstendig betydning. I all 

hovedsak ønsket lovgiver kodifisering av gjeldende rett, og det er i punkt 3.3.5.2.1 påvist at 

Trygderetten i mange tilfeller skylddelte også ved grov uaktsomhet. At resultatet ved grov 

uaktsomhet i enkelte tilfeller kan bli reduksjon og at det ilegges rentetillegg etter § 22-17a 

virker noe spesielt, men det er intet som tyder på at lovgiver har sett denne 

problemstillingen. Lovgivers uttalte formål med en fleksibel reduksjonssats burde også 

komme de brukerne til gode som tidligere måtte betale det fulle tilbakebetalingskravet. 

Selv om brukeren har utvist grov uaktsomhet kan det være omstendigheter knyttet til de 

andre tre momentene, jf. nedenfor, som gjør at skylddeling fortsatt er aktuelt. Uttalelsen i 

forarbeidene om at reduksjon som hovedregel ikke skal skje ved grov uaktsomhet fra 

brukerens side bør etter min mening modifiseres. 

 

De tre andre momentene i reduksjonsvurderingen er som sagt tidsmomentet, beløpets 

størrelse og om feilen helt eller delvis kan tilskrives NAV. Før 2009 var det svært få 

avgjørelser fra Trygderetten som i skylddelingsvurderingen tok frem andre momenter enn 

brukerens grad av skyld, i tillegg til om NAV kunne klandres. Den nye lovgivningen kan 

derfor ikke anses å utelukkende være kodifisering av gjeldende rett. Forvaltningen og 
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Trygderetten (eventuelt lagmannsretten og i siste fall Høyesterett) må nå foreta en ny og 

mye bredere vurdering av det aktuelle saksforhold.  

 

Et viktig poeng i denne sammenheng er at det ikke er et nødvendig vilkår at det er begått 

feil på NAVs side, det er kun ett av momentene i reduksjonsvurderingen.
124

 Likevel har 

rundskrivet i NAV ikke endret ordlyd. Det står fortsatt at det ikke skal ”skje noen 

reduksjon av tilbakebetaingskravet etter ovennevnte prinsipp for den perioden NAV 

objektivt sett ikke hadde praktisk mulighet til å avsløre og forhindre feilutbetalingen”.
125

 

 

Rundskrivet gir, etter min mening, ikke et riktig syn på hva som er gjeldende rett. 

Forarbeidene er klare, og sier at hjemmelen for reduksjon ”ikkje [er] knytta spesifikt til at 

etaten har gjort feil, sjølv om dette nok vil være eit hovudtilfelle”.
126

 Dersom rundskrivet 

følges fratas brukerne muligheten for reduksjon der de andre tre momentene taler for 

reduksjon. I et tenkt tilfelle kan for eksempel uaktsomheten til bruker være beskjeden og 

det kan ha gått lang tid siden feilutbetalingen skjedde. NAV har imidlertid ikke, verken 

objektivt eller subjektivt, gjort noe feil. Selv om NAV ikke kan bebreides må likevel 

reduksjon kunne være mulig. At det er adgang til at kravet settes ned i et slikt tilfelle fører 

også til uttrykket ”skylddeling” blir enda mer unøyaktig. Her er det ikke noe ”å sette 

fingeren på” fra NAVs side. Dette må anses som ”ny rett”, og ikke kun kodifisering av 

tidligere praksis. 

 

Ettersom det behandles svært mange feilutbetalingssaker hos NAV, kan den 

helhetsvurdering som loven legger opp til skape ulik praksis fra trygdekontor til 

trygdekontor. Når beløpet kan nedsettes etter en sammensatt helhetsvurdering, og nedsettes 

med mer eller mindre enn 50 %, vil det være utallige muligheter. Dette kan skape ulik 

behandling av sammenlignbare tilfeller. I tillegg må man ta i betraktning at ikke alle ansatte 

i NAV har juridisk bakgrunn, og disse har mindre erfaring med å gjøre slike vurderinger. I 

fremtiden bør det således utferdiges klare retningslinjer i rundskrivet og typetilfeller bør 
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skisseres. I høringsrunden kom Arbeids- og velferdsdirektoratet med et forslag om dette. 

Direktoratet ønsket ”at det [skulle] gis forskriftshjemmel for nærmere detaljregulering” av 

vilkårene for om reduksjon var oppfylt.
127

 Slik forskrift er imidlertid ikke blitt gitt på 

nåværende tidspunkt. 

 

3.3.5.3 Condictio indebiti sammenlignet med nye ftrl. § 22-15 (4) 

Som vi så i punkt 3.2.1 inneholder læren om condictio indebiti en helhetsvurdering der 

svært mange momenter må avveies i forhold til hverandre, slik at man kommer til et 

rimelig resultat. 

 

Den tidligere skylddelingspraksisen bygde trolig på læren om skadelidtes medvirkning og 

adgangen til lempning av erstatningsansvaret. Adgangen til å la være å tilbakekreve, til 

tross for at vilkårene for tilbakekreving var oppfylt, bygde mer på sosiale og helsemessige 

forhold. 

 

Det er derfor interessant å se at vurderingen etter § 22-15 (4), som regulerer både adgangen 

til å ikke tilbakekreve og til å redusere, henter sine momenter fra condictio indebiti. De fire 

momentene; graden av uaktsomhet, beløpets størrelse, tidsmomentet og om betaler kan 

tilskrives feilutbetalingen, er (som vi så i punkt 3.2.2) typiske momenter etter læren om 

condictio indebiti.  

 

Det nye vurderingstemaet kan være et utslag av at lovgiver har sett at adgangen til 

tilbakekreving etter § 22-15 (1) til (3) er svært vid. § 22-15 (4) 1. pkt. (vedtak om å ikke 

tilbakekreve selv om vilkårene for tilbakekreving er oppfylt) fungerer således som en siste 

skanse som skal hindre de mest urettferdige resultatene – tilbakebetalingskrav som mest 

sannsynlig ikke ville ført frem etter alminnelig condictio indebiti. Justisdepartementet stilte 

spørsmåltegn ved utformingen av regelen dersom man ”tar sikte på en lovfesting av 

condictio indebiti. Fjerde ledd synes å gi et nokså ubetinget grunnlag for tilbakebetaling. 
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Bare dersom særlige grunner taler mot, kan tilbakebetaling ikke kreves. Dette er en 

”speilvending” av regelen slik den i dag lyder, hvor tilbakebetaling bare kan skje dersom 

særlige grunner gjør det rimelig”.
128

 Lovgiver prøvde nok ikke å lovfeste condictio indebiti, 

men synspunktet til departementet er interessant.  

 

Muligheten for å slippe å måtte tilbakebetale hele feilutbetalingen dersom vilkårene for 

tilbakekreving er oppfylt er imidlertid snever. Dersom bruker (eller en som har handlet på 

vegne av ham) har utvist culpa (§ 22-15 (1)) eller det har blitt etterbetalt lønn eller 

erstatning for lønn (§ 22-15 (3)) vil tilbakebetaling som regel skje. Dermed er momentet 

om mottakerens skyld og momentet om dobbel betaling nesten blitt gitt avgjørende 

betydning for om tilbakebetaling skal skje, se punkt 3.3.2.5 og punkt 3.3.4.4. Dette er det 

ikke grunnlag for etter alminnelig condictio indebiti.  

 

De samme fire momentene skal også vurderes når det skal tas stilling til om 

tilbakebetalingskravet skal reduseres etter § 22-15 (4) 2.pkt. I forhold til condictio indebiti 

er imidlertid reglene i § 22-15 (4) 2. pkt. en del strengere. Ved condictio indebiti skal disse 

momentene vurderes når det skal tas standpunkt til om tilbakebetaling i det hele tatt skal 

skje, ikke med hvilket beløp. 

 

Lovgiver har videreført ordningen med reduksjon av tilbakebetalingskravet, og også utvidet 

denne adgangen. I de tilfellene hvor reduksjon er aktuelt vil det ikke være sikkert at 

tilbakebetalingskrav etter condictio indebiti hadde vunnet frem. I alle de tilfeller hvor 

brukeren kun har opptrådt uaktsomt ville uansett et tilbakebetalingskrav basert på condictio 

indebiti beløpsmessig ha blitt redusert etter berikelsesbegrensningen. Og som vi tidligere 

har fastslått vil utbetalinger fra NAV som regel gå til dekning av utgifter til livsopphold, og 

derfor ville det foreligge liten eller ingen berikelse etter forholdsvis kort tid. Den utvidede 

reduksjonsadgangen vil nok sikre mer rettferdige resultater i brukers øyne enn hva som var 

ordningen med skylddeling. Likevel er det klart at omfanget av tilbakebetalingskravet 

fremdeles vil være større enn etter condictio indebiti. 
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Når § 22-15 (4) 4. pkt. fastslår at hele det feilutbetalte beløp skal kreves tilbake dersom 

brukeren har utvist forsett, stemmer dette overens med hva som ville ha vært resultatet 

dersom avtl. § 33 hadde vært rettslig grunnlag. Vi så nemlig i punkt x.x.x. at det ikke 

gjelder noen begrensning i tilbakebetalingskravet dersom søksmål etter avtl. § 33 fører 

frem. 

 

3.3.6 § 22-15 (5) – Lovfesting av alminnelig condictio indebiti 

Dersom bruker eller hans representant kan bebreides, verken ved forsett eller uaktsomhet, 

kan NAV ikke benytte § 22-15 (1) og (2). I slike tilfeller kommer ”alminnelig” condictio 

indebiti til anvendelse.
 129

 Nye ftrl. § 22-15 (5) lyder: 

 

”Feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom god tro, kan kreves tilbake, begrenset til det beløp som er i 

behold når vedkommende blir kjent med feilen. Ved vurderingen av om dette beløpet helt eller delvis skal 

kreves tilbake, legges det blant annet vekt på størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått 

siden feilutbetalingen fant sted og om vedkommende har innrettet seg i tillit til den.” 

 

Selv om ordlyden er noe endret er bestemmelsen ment å videreføre gamle 

ftrl. § 22-15 (2).
130

 Et eksempel som falt innunder gamle § 22-15 (2) var hvor en senil 

pensjonist ble innlagt på langtidsinstitusjon, og det ikke ble foretatt trekk i 

pensjonsutbetalingen (hjemmel for reduksjon er ftrl. § 3-27).
131

 Den gamle bestemmelsen 

anga et av de viktigste momentene i en vanlig drøftelse av condictio indebiti, nemlig 

tidsmomentet. Og ettersom loven sa at det ”blant annet” skulle legges vekt på dette, måtte 

det også være mulig å ta inn andre momenter som var relevante i en ”normal” drøftelse av 

condictio indebiti. 

 

Et nytt moment som kom inn i nye § 22-15 (5) i vurderingen av om tilbakekrevingssak skal 

fremmes er ”størrelsen av det feilutbetalte beløpet”. Dette er også et moment i en vanlig 
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drøftelse av condictio indebiti, se punkt 3.2.2, og understreker at hensikten med § 22-15 (5) 

er å lovfeste alminnelig condictio indebiti.  

 

Ved tilbakekreving på grunnlag av § 22-15 (5) vil det ikke være mulig med reduksjon med 

hjemmel i § 22-15 (4), da § 22-15 (4) kun gjelder for tilbakebetalingskrav med grunnlag i 

§ 22-15 ”første til tredje ledd”. Berikelsesbegrensning vil likevel gjelde,
132

 og siden de 

fleste ytelser fra NAV dekker løpende kostnader til livsopphold, vil det fort kunne 

innebære at det ikke er noen berikelse igjen når feilutbetalingen oppdages. 

 

Det kan spørres hvilket forhold som må gjelde mellom § 22-15 (3) og § 22-15 (5) da begge 

får anvendelse når brukeren har vært i god tro. Hjemlenes ordlyd er på ett punkt 

forskjellige. Utbetalingen som kan kreves tilbake etter § 22-15 (3) kalles ikke en 

feilutbetaling.
133

 Vilkårene for ytelsen var oppfylt på vedtakstidspunktet, men for å hindre 

dobbel dekning har NAV adgang til å tilbakekreve. Utbetalinger etter § 22-15 (5) kalles 

”feilutbetalte beløp” i loven. § 22-15 (5) synes derfor å gjelde når lovens vilkår på 

utbetalingstidspunktet ikke har vært oppfylt, slik at det virkelig skjedde en feilutbetaling. 

Spørsmålet er imidlertid ikke kommentert i forarbeidene eller rundskrivet. 

 

3.3.7 Nye ftrl. § 22-15 (6) 

En siste begrensning i adgangen til å kreve inn feilutbetalt stønad selv om vilkårene for 

tilbakekreving er oppfylt finner vi i ftrl. § 22-15 (6): 

 

”Feilutbetalte beløp som utgjør mindre enn 50 prosent av rettsgebyret, kreves ikke tilbake” 

 

Rettsgebyret i dag er på 860 kroner og det vil si at feilutbetalinger under 430 kroner ikke 

skal tilbakekreves. Dette er for øvrig den samme grensen som er fastsatt i 

bidragsinnkrevingsloven § 17, og det ble i høringsnotatet ansett som ”praktisk med den 

                                                 

132
 Pkt. 3.2.3. 

133
 Rundskrivet til § 22-15 (3) sier også at ”det ikke [har] skjedd noen feilutbetaling”, men at det er naturlig 

med avregning. 
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same grensa”.
134

 Det ble påpekt i forarbeidene at det er uhensiktsmessig å konsentrere seg 

om slike småbeløp og bruke opp ressurser på saksbehandling av disse sakene.
135

 Arbeids- 

og inkluderingsdepartementet var negative til en slik beløpsgrense, og i alle fall at en slik 

beløpsgrense skulle gjelde absolutt. Grunnen var at en slik beløpsgrense vil føre til at 

feilutbetalinger som skyldes forsett fra bruker ikke vil kunne kreves tilbake.
136

 

Departementet endret ikke syn og grensen er ment å være absolutt.
137

 

 

Det kan spørres om dette er en hensiktsmessig lovregulering. Bortsett fra at det utelukker 

tilbakekreving ved forsettlige tilfeller av trygdemisbruk, kan det også gi et signal om at 

trygdemisbruk ikke er så alvorlig. Man vil også komme i den situasjonen at en bruker 

slipper å betale tilbake til NAV, men i teorien kan bli holdt strafferettslig ansvarlig etter 

bedrageribestemmelsene i strl. §§ 270, 271, 271a eller 391a.
138

  

 

Parallellen til bidragsinnkrevingsloven trekkes også for langt. Dette er for det første en kan-

bestemmelse. Lovbestemmelsen åpner derfor opp for at Innkrevingssentralen kan kreve inn 

mindre beløp dersom det er særlige omstendigheter som taler for dette. For det andre kan 

bidragsgjeld ikke oppstå som følge av omstendigheter som kan klassifiseres som bedrageri 

slik som tilfellet er med tilbakekreving av feilutbetalinger. Bidragsgjeld vil man ha pga. 

farskap eller som en del av sin lovpålagte underholdsplikt etter ekteskapsloven, barneloven 

eller barnevernsloven. 

 

Sammenlignet med condictio indebiti gir imidlertid ftrl. § 22-15 (6) ofte de samme 

resultater. Dersom det kom en sak opp for retten som dreide seg om en feilutbetaling på 

400 kroner, er det neppe sannsynlig at retten ville ha funnet det rimelig at mottaker måtte 

                                                 

134
 Høyringsnotat fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet s. 11. 

135
 Høyringsnotat fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet s. 11. 

136
 ”Høringssvar – tiltak mot trygdemisbruk fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet” s. 1. 

137
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 16. 

138
 At bruker i teorien kan gjøre seg skyldig i grovt bedrageri, selv ved små beløp, kommer frem i 

høringssvaret til Arbeids- og velferdsetaten. Brukeren kan benytte forfalskede dokumenter som gjør at han får 

utbetalinger fra NAV. Han kan for eksempel forfalske en kvittering og få NAV til å tro at han har dekket en 

egenandel som gjør at han har krav på frikort fra NAV. Han gjør seg derfor skyldig i dokumentfalsk. At dette 

kan lede til at bedrageriet anses som grovt kommer frem i Andenæs 2008 s. 402. 
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betale tilbake beløpet. Men dersom mottakeren forsettlig hadde fremkalt den feilaktige 

utbetalingen er det trolig at han måtte finne seg i tilbakebetaling – og da ville nok avtl. § 33 

vært et mer nærliggende rettslig grunnlag. Men det er lite trolig at en slik sak ville blitt 

forfulgt i rettssystemet. 

 

3.3.8 Spørsmål om fradrag for merskatt 

I mange tilfeller avsluttes en sak om tilbakekreving lenge etter at feilutbetalingen har 

skjedd. De utbetalte stønadene har blitt innrapportert til likningsmyndighetene og bruker 

har dermed skattet av feilutbetalingen. 

 

3.3.8.1 Tidligere rettstilstand 

 Tidligere sa ftrl. § 22-15 (5): 

 

”Dersom feilutbetalingen har medført høyere utlignet skatt, herunder trygdeavgift, kan beløpet som kreves 

tilbakebetalt reduseres med den merskatten som skyldes feilutbetalingen” 

 

Dette førte til at brukeren kun betalte tilbake nettobeløpet av feilutbetalingen, det vil si 

fratrukket skatten som brukeren hadde blitt belastet. I praksis betydde dette at NAV sendte 

forespørsel til skatteetaten om å beregne ”merskatten” og dette ble trukket fra bruttobeløpet 

av feilutbetalingen. 

 

3.3.8.2 Gjeldende rettstilstand 

I Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) ble denne ordningen foreslått fjernet, til tross for at flere 

høringsinstanser var svært negative til en slik endring. Bakgrunnen for endringen er i følge 

forarbeidene at det er brukeren som ved egen skyld har forårsaket hele feilutbetalingen, 

dvs. både den delen som er utbetalt til ham selv og den delen skatteetaten har fått. Ettersom 

NAV kan sette ned tilbakekrevingsbeløpet eller la være å kreve tilbake etter § 22-15 (4) 

synes ikke departementet at det var ”grunn nok til å lempe enda meir på 
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tilbakebetalingskravet”.
139

 Arbeidet med merskattberegning tar i tillegg mye tid og det kan 

føre til at deler av kravet foreldes. 

 

Det er likevel flere svakheter i departementets begrunnelse for å fjerne denne ordningen. 

For det første har argumentet med at brukeren er skyld i feilutbetalingen, og dermed mindre 

beskyttelsesverdig, begrenset vekt. Den nye ordningen med tilbakekreving av bruttobeløpet 

gjelder nemlig også for tilbakekreving når hjemmelen er § 22-15 (3) og (5). Tilbakekreving 

på disse grunnlag forutsetter ingen uaktsomhet fra brukers side. 

 

For det andre er det ikke alltid det kun er brukeren som har skyld i at en feilutbetaling har 

skjedd. Det nevnes spesifikt i forarbeidene at det ikke er grunn til å lempe enda mer på 

tilbakebetalingskravet da begrensninger kan gjøres ved reduksjon med hjemmel i 

§ 22-15 (4). Dersom kravet mot brukeren er redusert er det i mange tilfeller på grunn av at 

NAV også kan klandres for feilutbetalingen. I disse tilfellene veier ikke argumentet om at 

bruker ikke er beskyttelsesverdig på grunn av sin egen culpa særlig tungt.  

 

For en bruker vil tilbakebetalingskravet ramme svært hardt når merskatten ikke er trukket 

fra. Han må betale tilbake mer enn hva han faktisk har mottatt av NAV.
140

 Departementet 

forutsetter at NAV må ”gjere sitt for å leggje til rette for at stønadstakaren kan gå til 

skatteetaten og få revidert skatteoppgjeret når det er grunnlag for dette”.
141

 Et etteroppgjør 

med skatteetaten kan imidlertid ta lang tid, og en kan heller ikke regne med at alle vil 

kunne sette frem krav om endring av likning, selv om NAV hjelper dem aldri så mye. 

Ettersom NAV som regel konstaterer uaktsomhet hvor fremmedspråklige ikke har gått til 

tolk for å ha oversatt informasjon fra NAV er det lite trolig at alle disse menneskene skal 

kunne klare å ta opp spørsmålet om endring av likning med skatteetaten.  

                                                 

139
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 17. 

140
 Dersom brukeren har utvist grov uaktsomhet eller forsett må han i tillegg betale rentetillegg på 10 % etter 

ftrl. § 22-17a. Bestemmelsen blir inngående behandlet i kapittel 6. Her vil her jeg nøye meg med å peke på at 

situasjonen for bruker har gått fra (i tilfellene hvor grov uaktsomhet og forsett kan bevises) å måtte 

tilbakebetale nettobeløpet til å måtte tilbakebetale bruttobeløpet og i tillegg 10 % av dette på toppen, se figur 

6 i punkt 6.4. 
141

 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 17. 
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Det er også to konsekvenser av lovendringen som ikke er drøftet i forarbeidene. For det 

første vil endringen ikke bare ha konsekvenser for mottaker/bruker, men også for dennes 

representant. Endringen ser nemlig ut til å være helt generell slik at bruttobeløpet skal 

tilbakekreves uavhengig av hva grunnlaget for tilbakekreving er. I de tilfellene 

tilbakebetalingskravet rettes mot en som har handlet på vegne av mottakeren vil kravet mot 

ham avhenge av brukerens skatteposisjon. Mottakeren/brukeren kan ha hatt frikort eller 

måttet betale toppskatt. Og hvordan den som har handlet på vegne av mottakeren skal få 

tilbake merskatten er uvisst. Det er ikke opprettet noen ordning som gir ham krav på denne 

merskatten utbetalt fra likningsmyndighetene. Det sies kun i forarbeidene at NAV må 

”gjere sitt for å leggje til rette for at stønadstakaren kan gå til skatteetaten og få revidert 

skatteoppgjeret når det er grunnlag for dette”.  

 

For det andre kan endringen føre til at enkelte brukere tilbakebetaler bruttobeløpet, men lar 

være å søke om endring av likning basert på rene økonomiske forhold. I enkelte tilfeller 

kan det være en fordel å ikke kreve at likningen endres. Jeg vil illustrere dette nedenfor. 

 

Bruker har arbeidsinntekter i 2009 på 65 000 kroner og 10 000 kroner i feilutbetalte 

sykepenger fra NAV. Brukeren kan ha følgende incitament til å la være å kreve endring av 

likning: 

 

Etter ftrl. § 3-13 (1) opptjener et medlem av trygden pensjonspoeng ”for hvert kalenderår 

vedkommende har en pensjonsgivende inntekt (§ 3-15) som overstiger grunnbeløpet”. 

Opptjente pensjonspoeng har betydning for fastsettelse av tilleggspensjon. Dersom bruker 

får endret ligningen vil han miste et poengår som gjør at tilleggspensjonen blir mindre. 

Men dersom brukeren fra før av kun har to år med pensjonsgivende inntekt som overstiger 

grunnbeløpet vil konsekvensen av endret likning være at han mister hele sin 

tilleggspensjon. Ftrl. § 3-8 (2) setter nemlig som vilkår for rett til tilleggspensjon at 

vedkommende har minst tre poengår. Skattlegging av de 10 000 kroner som arbeidsinntekt 
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vil dermed føre til økonomiske goder som overstiger den ”gevinst” han har ved å få igjen 

merskatten fra likningskontoret. 

 

Etter min mening er disse utilsiktede virkningene av lovendringen tegn på at lovgiver ikke 

har vurdert konsekvensene nøye nok. Spørsmålet om brukers representant skal betale 

tilbake bruttobeløpet bør avklares i loven, ikke i praksis, da dette spørsmålet har store 

økonomiske konsekvenser. Mye tyder på at den gamle ordningen med fradrag for merskatt 

var mer korrekt, selv om den førte til merarbeid for NAV. 

 

3.3.8.3 Condictio indebiti sammenlignet med gjeldende rettstilstand 

Etter en alminnelig vurdering av condictio indebiti vil tilbakebetalingskravet aldri være mer 

enn det som er utbetalt til mottakeren. Tilbakebetalingskravet vil imidlertid ofte være 

mindre enn det om er utbetalt på grunn av berikelsesbegrensningen. Dette innebærer at 

NAV også beløpsmessig har større adgang til tilbakekreving enn hva resultatet hadde blitt 

etter alminnelig condictio indebiti. 

 

Dersom det for eksempel oppdages at bruker har fått en feilutbetaling på brutto 15 000 

kroner hver måned i ett år fra NAV, og det foreligger tilbakekrevingshjemmel, vil NAV 

kunne tilbakekreve bruttobeløpet. Dersom ligningsåret er avsluttet, og skattetrekket var på 

33 %, vil tilbakebetalingskravet være på 180 000 kroner, mens han kun har fått utbetalt 

120 000 kroner . Differansen på 60 000 kroner har bruker aldri vært i besittelse av, og disse 

ville NAV ikke kunne kreve tilbake etter condictio indebiti. Hvor bruker skal skaffe 

pengene fra er hans problem, og det er ikke vanskelig å forestille seg at han må ta opp lån 

for å dekke kravet fra NAV.  

 

3.4 Oppsummering 

Adgangen til tilbakekreving har generelt sett blitt videre etter lovendringene i 2009. NAV 

kan også benytte de strenge hjemlene mot andre enn mottakeren dersom denne ikke betaler 

tilbake feilutbetalingen. En del viktige spørsmål omkring tolkningen av § 22-15 er verken 
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drøftet i forarbeidene eller rundskrivet, og en del konsekvenser av de nye lovreglene er ikke 

vurdert ordentlig.  

 

Sammenlignet med condictio indebiti er hjemlene i § 22-15 svært vide. Enkelte typiske 

momenter i condictio indebiti er gjort til avgjørende momenter for tilbakekreving. Dette 

gjør at NAV har rettsteknisk enkle regler å forholde seg til, men går som regel på 

bekostning av brukerne. Dersom NAV kun hadde hatt condictio indebiti som rettslig 

grunnlag ville tilbakebetalingskravet i alle fall ha blitt redusert til berikelsen som er igjen 

hos brukeren. Ettersom det er tale om ytelser til livsopphold er det ikke sikkert at 

mottakeren ville ha noen slik berikelse. I de tilfellene hvor brukeren har utvist forsett ville 

likevel hele utbetalingen kunne kreves tilbake med grunnlag i avtl. § 33.
142

 

 

Muligheten for å slippe tilbakebetaling når vilkårene er oppfylt er snever. Adgangen til 

reduksjon er derimot noe videre enn tidligere. Siden ytelser fra NAV som regel går til 

dekning av kostnader til livsopphold vil tilbakekreving ofte ramme hardt. Samlet sett 

kommer brukerne dårlig ut av en feilutbetalingssak, og må til og med betale tilbake mer 

enn hva de faktisk har mottatt siden det ikke gjøres fradrag for merskatt. Med de nye 

reglene har NAV gjennomgående en sterkere posisjon enn andre kreditorer, som må basere 

sine krav på alminnelig condictio indebiti. 

 

                                                 

142
 Øie 1994 s. 613-614. 
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4 Tilbakebetaling av trygdeytelser fra behandler med direkte 

oppgjørsordning – ftrl. § 22-15a 

4.1 Innledning 

Hovedregelen i folketrygdloven er at den som har rett på en ytelse skal få utbetalingen, se 

ftrl. § 22-1. Ftrl. § 22-2 åpner imidlertid opp for at behandler eller tjenesteyter ”etter avtale 

kan få rett til direkte oppgjør” fra trygdemyndighetene. Med ”direkte oppgjørsordning” 

menes det at behandler sender sitt krav direkte til NAV. Dette gjøres i stedet for at 

brukeren, som har mottatt behandlingen, skal betale for behandlingen og deretter få 

refusjon fra NAV. Adgangen til tilbakekreving fra behandler var tidligere ikke lovregulert, 

og ftrl. § 22-15a er dermed en helt ny bestemmelse i folketrygdloven. 

 

Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for den tidligere rettstilstand, for deretter å se på det 

materielle innholdet i ftrl. § 22-15a som er gjeldende. Enkelte steder vil jeg trekke 

paralleller til ftrl. § 22-15 og peke på eventuelle forskjeller. Til slutt vil jeg sammenligne 

tilbakekreving etter ftrl. § 22-15a med condictio indebiti. 

 

4.2 Tidligere rettstilstand 

Grunnen til at feilutbetalinger til behandler falt utenfor gamle § 22-15 var utformingen av 

ordlyden i denne paragrafen. Gamle ftrl. § 22-15 begrenset sitt anvendelsesområde til når 

”et medlem har mottatt en ytelse”. Når behandler hadde mottatt oppgjør fra NAV hadde 

ikke medlemmet mottatt noen ytelse. Behandleren hadde ikke mottatt noen ytelse på 

bakgrunn av sitt medlemskap i folketrygden. 

 

Trygdemyndighetene hadde likevel sikret seg adgang til tilbakekreving i standardavtaler 

med behandlere, dersom det skulle skje feilutbetalinger. Dette var avtaler som behandleren 
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måtte godkjenne før han fikk rett til å ha direkte oppgjørsordning. Den mest sentrale 

avtalen var ”Kollektivavtalen med Den norske lægeforening”. Avtalen ble revidert jevnlig. 

Avtalene før 1997 tok utgangspunkt i en objektiv betalingsplikt. Likevel sa retningslinjene 

for etaten at det ikke skulle fremmes krav der behandleren hadde vært i aktsom god tro.
143

 

Fra 1997 inneholdt Kollektivavtalens del om tilbakebetaling av refusjon et krav om 

subjektiv skyld dersom grunnlaget for tilbakebetaling var overforbruk. Kollektivavtalen fra 

1999 sa at ”[d]ersom legen har fremsatt krav for utført undersøkelse eller behandling som 

ikke kan anses medisinsk nødvendig, skal legen bare betale beløpet tilbake dersom 

vedkommende visste eller burde forstått dette”. Slikt overforbruk kunne for eksempel være 

laboratorietester som ble utført uten at det var nødvendig. Trygden dekker ikke såkalt 

”screening”, det vil si undersøkelser under en alminnelig helsekontroll av ellers friske 

personer, en ”helsesjekk”.
144

 Bakgrunnen for dette er ftrl. § 5-4 (1) som kun gir dekning for 

”nødvendige utgifter”, jf. § 5-1 (1). Helsepersonelloven § 6 fastslår samtidig at 

”Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, 

trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift”. Likelydende bestemmelse fantes 

tidligere i Legeloven § 29 (opph.). 

 

Det var lite kontroll med takstbruken til behandlere, men i 1994 startet Rikstrygdeverket et 

prosjekt kalt ”Aksjon Riktig Takstbruk” for å kontrollere innkomne legeregninger. 

Aksjonen førte til at det ble fremmet vedtak om tilbakekreving i over 400 saker. Ett av 

disse tilfellene ble behandlet i Rt. 2002 s. 19. Saken dreide seg om tilbakekreving mot leger 

som hadde sluttet seg til Kollektivavtalen. Det ble konstatert et stort overforbruk hos 

legene, helsehjelpen var ikke ”nødvendig”. Høyesterett kom til at legene hadde opptrådt 

uaktsomt, og trygden kunne dermed kreve tilbake for meget utbetalt refusjon. 

 

                                                 

143
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 18. 

144
 Kjønstad 2005 s. 61 og LB-2004-5545. 
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4.3 Nye ftrl. § 22-15a 

Siden det eksisterte flere forskjellige standardavtaler mellom NAV og forskjellige 

yrkesgrupper var det fare for ulik praksis. Yrkesgruppene med ”gode” avtaler kunne slippe 

å tilbakebetale feilutbetalte refusjoner/oppgjør, mens andre med ”dårlige” avtaler måtte 

betale tilbake. Avtalene mellom yrkesgruppene omhandlet langt flere spørsmål enn kun 

adgangen til tilbakekreving. Derfor kunne ”vilkårene for tilbakekreving [være] et 

forhandlingsspørsmål”.
145

 Av den grunn ble nye § 22-15a innført, som gjør det mulig for 

NAV å tilbakekreve med hjemmel i lov. 

 

4.3.1 Nye ftrl. § 22-15a (1) 

Nye § 22-15a (1) lyder: 

”Feilutbetalinger som Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller organ underlagt Helsedirektoratet 

har foretatt til behandlere, tjenesteytere eller andre etter en direkte oppgjørsordning, skal kreves tilbake med 

mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Med feilutbetalinger menes blant annet utbetalinger på grunn 

av feil takstbruk, dobbeltregninger, overforbruk og behandling som ikke kan anses nødvendig” 

 

Første ledd statuerer et rent objektivt tilbakebetalingsansvar dersom det skjer en 

feilutbetaling. Loven angir fire mulige grunnlag: ”feil takstbruk, dobbeltregninger, 

overforbruk og behandling som ikke kan anses nødvendig”.
146

 Unntak fra dette ansvaret 

finnes i andre og tredje ledd. 

 

Det kan likevel være vanskelig å bestemme om en feilutbetaling er overforbruk eller om 

det ble gitt behandling som ikke var nødvendig. I Rt. 2002 s. 19 ser det ut som om 

Høyesterett setter likhetstegn mellom overforbruk og behandling som ikke er nødvendig.
147

 

De nærmere grensedragninger for hvordan begrepene skal forstås redegjøres det ikke for 

                                                 

145
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 18 og Rt. 2002 s. 19. 

146
 Hva slags behandling som ikke anses nødvendig innebærer et medisinsk-faglig skjønn som vil endre seg 

over tid. Dette er det også tatt høyde for i forarbeidene. 
147

 Førstvoterende uttaler blant annet at ”objektet for legenes kunnskap må først og fremst være regelverket 

og nødvendigheten av prøvetakingen under behandlingen av deres pasienter, og ikke hvorvidt 

trygdemyndighetene unnlot å reagere på eventuell overforbruk". 
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verken i forarbeidene eller i rundskrivet, selv om konsekvensene kan være store for 

behandleren. Dersom behandlingen ikke blir ansett for å være overforbruk, men behandling 

som ikke er medisinsk nødvendig, er det muligheter for å slippe unna hele 

tilbakebetalingskravet – dersom han var i aktsom god tro, se rett nedenfor. Trolig vil heller 

ikke alternativet ”overforbruk” være såpass medisinsk-faglig at det har så vide rammer som 

alternativet ”behandling som ikke kan anses nødvendig”. 

 

4.3.2 Nye ftrl. § 22-15a (2) 

Nye ftrl. § 22-15a (2) lyder: 

”I den utstrekning en feilutbetaling skyldtes behandling som ikke var nødvendig eller feil bruk av takster, 

kreves feilutbetalingen ikke tilbake dersom den som har fått utbetalingen (mottakeren), eller noen som 

opptrådte på vegne av mottakeren, har foretatt seg det som med rimelighet kan kreves for å bringe på det 

rene hva som anses å være nødvendig behandling eller riktig bruk av takstene” 

Etter andre ledd finner vi det første unntaket som gjelder to typer av feilutbetaling, nemlig 

behandling som ikke var nødvendig og feil takstbruk. Unntaket gjelder derfor ikke 

feilutbetalinger som skyldes dobbeltbetaling og overforbruk, de to andre alternativene. 

Eneste mulige unntak for (full) tilbakebetaling ved dobbeltbetaling og overforbruk er 

dermed tredje ledd.  

Dersom ”ein behandlar har vore i aktsam god tru” ble ikke tilbakekreving ansett som særlig 

heldig.
148

 Ettersom hovedregelen er objektiv tilbakebetalingsplikt etter første ledd trenger 

NAV kun å påvise at det har skjedd en feilutbetaling. Dermed er det behandleren som har 

bevisbyrden for at han har handlet i aktsom god tro. Han må etter lovens ordlyd kunne 

bevise at han har gjort det som ”med rimelighet kan kreves for å bringe på det rene hva 

som anses å være nødvendig behandling eller riktig bruk av takstene”.  

 

                                                 

148
 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 20. 
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Når det gjelder hvilken helsehjelp som er nødvendig vil dette innebære at behandleren 

holder seg faglig oppdatert på sitt felt.
149

 Noe mer sier ikke forarbeidene om denne plikten. 

Men det må antas at det skal innrømmes visse slingringsmonn. Man kan for eksempel ikke 

kreve at en allmennlege skal ha samme kompetanse, og evne til å vurdere hva som er 

nødvendige undersøkelser, som en spesialist.  

 

Når det gjelder hvilke takster som kan kreves i samsvar med reglene må behandler rette seg 

etter den veiledning som gis av NAV, og holde seg oppdatert også på dette punktet i tilfelle 

endringer skjer. Dersom NAV har gitt feilinformasjon er det rimelig at behandler skal få 

beholde utbetalingen, selv om NAV senere endrer standpunkt. I de tilfellene behandler 

skjønner at informasjon om takstbruk er galt vil han likevel måtte tilbakebetale de 

feilubetalte takstene.
150

 Her må det antas at NAV har bevisbyrden for behandlerens onde 

tro, noe som kan være svært vanskelig å bevise i praksis.  

 

Når NAVs veiledning gir rom for jevngode tolkningsalternativer, for for eksempel hvilken 

takst som skal benyttes, opptrer aktsomhetsplikten. Men det er grenser for hvor detaljerte 

undersøkelser en behandler skal foreta seg, det skal vurderes hvilke krav man ”med 

rimelighet” kan stille til ham. Forarbeidene gir heller ikke her noen særlig rettledning på 

hva som må kunne forventes av behandler. Enkelte utgangspunkter synes likevel opplagte. 

For det første vil takstens størrelse være av betydning. Dersom man skulle kreve samme 

undersøkelser mht. de lave takstene som til de høye takstene ville det vært svært ulønnsomt 

å foreta grundige undersøkelser. Det ville blitt direkte uøkonomisk for behandler, og en slik 

kost/nytte-vurdering synes å ligge i passusen ”med rimelighet”. Likevel, dersom en lav 

takst brukes svært ofte er det grunnlag for å kreve grundige undersøkelser. Og dersom det 

er snakk om å bruke en høy, men svært sjeldent brukt takst, vil den sjeldne bruken tilsi at 

behandler ikke trenger å gjøre de store undersøkelser.  
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Etter annet ledd blir mottakeren identifisert med en (representant) som har opptrådt ”på 

vegne” av ham. Dette er den samme identifikasjonsregel som vi også fant i § 22-15. Hvem 

som må gå innunder dette alternativet vil typisk være en arbeidstaker som jobber for 

mottaker, typisk en legesekretær som også tar seg av refusjon fra NAV. 

 

4.3.3 Nye ftrl. § 22-15a (3) 

Nye ftrl. § 22-15a (3) lyder: 

”Dersom feilutbetalingen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller 

organ underlagt Helsedirektoratet, kan tilbakebetalingskravet settes ned eller falle bort. Når mottakeren eller 

noen som opptrådte på vegne av mottakeren forsto eller måtte forstå at det dreide seg om en feil, skal kravet 

likevel alltid fremmes, og beløpet kan ikke settes ned” 

Tredje ledd gir uttrykk for reglene om reduksjon. Adgangen til reduksjon er ”ny”. 

Kollektivavtalen åpnet ikke opp for dette, og ordningen er derfor en ”oppmyking” av 

tidligere rettstilstand. I motsetning til § 22-15 er det et nødvendig vilkår at ”feilutbetalingen 

helt eller delvis kan tilskrives” NAV. Dette er også det eneste som skal vurderes, da de tre 

andre momentene som er i § 22-15 (4) ikke er nevnt.  

Rundskrivet til § 22-15a presiserer bestemmelsen skal tolkes på samme måte som § 22-15, 

det må vurderes om NAV objektivt sett burde gjort noe for å hindre feilutbetalingen. I disse 

tilfellene er det også svært mange muligheter for reduksjonsgrad. Det er, i likhet med 

§ 22-15, ingen automatikk i at det skal skje en reduksjon med 50 % (halvering). Etter 

departementets synspunkt gir loven rom for ”fleksible løysingar” og valget står ikke 

”mellom å krevje attende alt eller la heile saka falle”.
151

 Etter min mening er det uheldig at 

slike åpne løsninger gis, uten at det gis veiledning i verken forarbeider eller rundskriv. 

Dette åpner igjen for ulik behandling av like tilfeller, alt ettersom hvilken saksbehandler 

som får saken. Ettersom tilbakebetalingskrav mot behandlere ofte kommer opp i flere 

hundretusen kroner, vil selv små forskjeller i praksis bety mye for den enkelte. 
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Ftrl. § 22-15a (3) 2. pkt. avskjærer muligheten for reduksjon dersom mottakeren ”forsto 

eller måtte forstå at det dreide seg om en feil”. Som ellers i hjemlene for tilbakekreving og 

rentetillegg må man anta at ”forsto” sikter til forsett og ”måtte forstå” sikter til grov 

uaktsomhet. Reduksjon er derfor kun aktuelt ved alminnelig/simpel uaktsomhet.  

 

Vi ser at det gjelder en strengere norm for behandlere enn for alminnelige brukere. I punkt 

3.3.5.2.3 kom vi nemlig frem til at reduksjon er mulig, selv om bruker har vært grovt 

uaktsom. Denne forskjellen kan være hensiktsmessig på bakgrunn av to forhold. For det 

første en behandler en profesjonell part. For det andre er plikten til å tilbakebetale etter 

§ 22-15a i utgangspunktet objektiv, og ikke basert på culpa. Når culpa ikke kan fastslås hos 

bruker eksisterer det bare en mulighet for tilbakekreving, men i mange tilfeller vil brukeren 

ikke ha noen berikelse. At grov uaktsomhet utelukker reduksjon ovenfor behandler er det 

derfor mer naturlig enn at grov uaktsomhet utelukker reduksjon ovenfor bruker som har 

opptrådt culpøst. Differansen i skyld vil således være noenlunde den samme, se figur 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

   

           § 22-15       § 22-15a 

Figur 5 

4.3.4 Nye ftrl. § 22-15a (4) 

Nye ftrl. § 22-15a (4) lyder: 
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”Krav etter første ledd skal rettes mot mottakeren av feilutbetalingen. Dersom kravet ikke dekkes, kan det 

rettes mot noen som har opptrådt på vegne av mottakeren” 

 

Fjerde ledd inneholder en bestemmelse som tilsvarer § 22-15 (2). Kravet om 

tilbakebetaling skal rettes mot mottaker av feilutbetalingen. Dersom kravet ikke dekkes kan 

NAV kreve feilutbetalingen fra en som har ”opptrådt på vegne av mottakeren”. At ”kravet 

ikke dekkes” har samme betydning som uttrykket i § 22-15 (2) 2.pkt.
152

 De samme 

synspunktene som kom frem i punkt 3.3.2.4 gjelder da også her. 

 

En iøynefallende forskjell mellom §§ 22-15 og 22-15a er at det etter ordlyden ikke er et 

vilkår om at den som har handlet på vegne av mottakeren har utvist culpa. Konsekvensen 

av dette vil være at en som handler på vegne av behandleren også vil ha samme 

”profesjonsansvar” som behandleren, til tross for at denne ikke selv er behandler (eller 

profesjonell). Dersom man skal tro at en legesekretær som sender inn refusjonskravene for 

sin arbeidsgiver (legen) handler på vegne av ham, vil konsekvensen bli at hun i ytterste 

konsekvens må betale tilbake hva hennes arbeidsgiver har mottatt av NAV.  

 

Det vil også bli forskjell mellom den som handler på vegne av en bruker og den som 

handler på vegne av en behandler. NAV vil ikke kunne kreve tilbake en feilutbetaling fra 

en som handler på vegne av en bruker, dersom culpa ikke kan bevises fra NAV. En som har 

handlet på vegne av en behandler har derimot i utgangspunktet en objektiv 

tilbakebetalingsplikt. Hvordan han skal kunne bevise at behandleren har foretatt 

undersøkelser angående riktig takstbruk, eller hva som er medisinsk sett nødvendig 

behandling, ser ut til å være hans problem.  

 

Ftrl. § 22-15a (4) er dermed en svært vid tilbakekrevingshjemmel, og pålegger den som 

handler på vegne av en behandler et svært strengt ansvar – et ansvar som en må anta er 

ukjent for de fleste det gjelder. Det er ikke sikkert at et såpass stengt ansvar er tilsiktet av 
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lovgiver, problemstillingen nevnes ikke i forarbeidene eller rundskrivet. Lovens ordlyd er 

derimot svært klar. 

 

4.3.5 Condictio indebiti sammenlignet med ftrl. § 22-15a 

I forhold til condictio indebiti og ftrl. § 22-15 går ftrl. § 22-15a vesentlig lengre i å tillate 

tilbakekreving. NAV kan for det første kreve tilbake en feilutbetaling dersom denne er et 

resultat av ”dobbeltregninger”. Dersom man har mottatt dobbelt oppgjør er dette et moment 

i en condictio indebiti-vurdering som tilsier at betalingsmottaker skal tilbakebetale den ene 

betalingen. Dette alternativet tilsvarer ftrl. § 22-15 (3). I ftrl. § 22-15a har dette momentet 

en avgjørende betydning for behandleren, noe som er annerledes (og ”strengere”) enn ved 

alminnelig condictio indebiti.
153

 Når det gjelder alternativet ”overforbruk” ville condictio 

indebiti, som eneste rettslig grunnlag for NAV, vært vanskelig å nå frem med. Behandleren 

står riktignok nærmest den objektive feilen som er begått, men tilbakekreving skjer 

uavhengig av om det foreligger culpa. Selv når NAV har skyld i at det har skjedd en 

feilutbetaling er dette kun et moment for reduksjon, og ikke avgjørende for om 

tilbakekreving skal tillates. 

 

Dersom det har skjedd en feilutbetaling på grunn av feil bruk av takster, eller det ble gitt 

behandling som ikke var nødvendig, er det et avgjørende moment for tilbakebetaling at 

behandleren ikke kan bevise at han var i aktsom god tro. Dette er strengere enn etter den 

tidligere Kollektivavtalen og etter condictio indebiti. Dersom aktsom god tro hos 

behandleren ikke kan påvises, men det kan påvises at NAV er skyld i at feilutbetalingen har 

skjedd, fører dette ikke nødvendigvis til reduksjon. Dersom feilutbetalinger til behandler 

skulle ha blitt vurdert etter condictio indebiti kunne det godt tenkes at tilbakebetalingskrav i 

slike tilfeller ikke ville ført frem. I tillegg er refusjoner fra NAV ”lønn” i behandlerens 

øyne, noe som også er et moment mot tilbakebetaling. 
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At en som har handlet på vegne av mottakeren skal kunne pålegges å betale tilbake en 

feilutbetaling han aldri har vært i besittelse av stemmer, som ftrl. § 22-15, ikke overens 

med alminnelig condictio indebiti. At det ikke kreves noen form for culpa gjør at § 22-15a i 

større grad enn § 22-15 skiller seg fra condictio indebiti, og kan virke svært urimelig. Ftrl. 

§ 22-15a er kanskje ikke så urimelig for behandleren, han var tidligere bundet av en streng 

tilbakebetalingsplikt etter standardavtalene. Men en som handler på vegne av behandleren 

hadde intet avtaleforhold med NAV, slik at eventuelle krav mot ham ikke skulle vurderes 

etter standardavtalene. Et annet rettslig grunnlag ville vært culparegelen, men dette ville 

forutsatt i alle fall uaktsomhet – ikke et rent objektivt ansvar. 

 

4.3.6 Hvorfor er tilbakekrevingsadgangen etter ftrl. § 22-15a så vid? 

Siden NAV etter innføringen av § 22-15a har vid adgang til å kreve tilbake feilutbetalinger, 

kan man spørre seg hvilke hensyn dette hviler på og hvorfor behandlere blir behandlet 

strengere enn brukerne. For det første er behandlere, som oftest, profesjonelle parter og det 

er dermed større likhet mellom betaler (NAV) og betalingsmottaker (behandler). En annen 

mulig grunn er at oppgjøret sendes til NAV
154

 og forventes å bli utbetalt rimelig raskt. Det 

kan derfor være vanskelig å behandle alle refusjonskrav like nøye. Kravene til effektivitet 

kan derfor føre til at NAV ikke oppdager at det for eksempel blir foretatt dobbelt betaling 

før den siste betalingen er gjennomført. Det må også gå en viss tid før NAV kan vurdere 

om det for eksempel foregår overforbruk/behandling som ikke er medisinsk nødvendig. Det 

er først etter en viss tid man kan fastslå hvor ofte (prosentvis) en sats brukes, og deretter 

sammenligne dette med normalverdier. Alternativet hadde vært mer grundige 

undersøkelser av hvert refusjonskrav som ville ha tatt (unødig) mye tid og ressurser for 

både NAV og behandler.  

 

At behandler selv må påvise at han har vært i aktsom god tro mht. takstbruken og den 

medisinske behandlingen synes kanskje å være strengt. Særlig når NAV har bevisbyrden 
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for uaktsomhet der det har skjedd en feilutbetaling til en bruker. Forholdet mellom NAV og 

behandler er likevel ganske så annerledes. Dette bygger på en frivillig avtaleforpliktelse i 

motsetning til en tvungen forsikringsordning. Behandlere kan velge å ikke ha avtale om 

direkte oppgjør med NAV, og mange behandlere har valgt en slik løsning. At bevisbyrden 

er snudd ved kontraktsrettslige forpliktelser er heller intet ukjent fenomen i den alminnelige 

obligasjonsrett.
155

 Brukere, på den annen side, kan ikke velge å være uavhengige av NAV. 
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5 Tilbakebetaling (avregning) etter ftrl. § 22-16 

5.1 Innledning 

Den siste hjemmelen som NAV har for å få tilbake feilutbetalte ytelser er ftrl. § 22-16, og 

har overskriften ”Avregning av feilutbetalinger som skyldes for høy inntekt”. Avregning er 

egentlig et annet ord for motregning. Motregning er en oppgjørsmåte og ikke et rettslig 

grunnlag for tilbakekreving, slik som condictio indebiti. Som nevnt i innledningen er 

§ 22-16 imidlertid en selvstendig tilbakekrevingshjemmel, og det er bestemte vilkår som 

må være oppfylt for at NAV kan motregne/avregne sitt krav i løpende ytelse. Jeg vil derfor 

redegjøre for § 22-16 sitt innhold og deretter sammenligne bestemmelsen med de 

alminnelige, ulovfestede reglene om motregning. Det må imidlertid først foretas en kort 

redegjørelse for de ulovfestede, alminnelige reglene om motregning. 

 

5.2 Motregning 

Motregningsinstituttet var, som condictio indebiti, også kjent i Romerretten.
156

 Jeg vil 

nedenfor presentere hensynene bak motregningsinstituttet. Deretter vil jeg presentere 

vilkårene for motregning. 

 

5.2.1 De ulike hensyn som gjør seg gjeldende ved motregning 

Dersom A har et krav på B og B har et krav på A vil det ofte være hensiktsmessig at 

kravene, så langt de dekker hverandre, motregnes. Det vil ofte være mer tungvint for begge 

parter å oppfylle sin forpliktelse. Motregning vil derfor ofte være i begge parters interesse.  

 

                                                 

156
 Sæbø 2003 s. 14 og Rt. 1879 s. 510. 



 77 

Hensynet bak reglene om motregning for den som erklærer motregning er hensynet til et 

effektivt og hurtig oppgjør. Motregning minner derfor på mange måter om ”privat 

tvangsfullbyrdelse”.
157

 Det er også hensyn som taler mot å tillate motregning. Den som blir 

utsatt for motregning har kanskje behov for likvide midler i stedet for å bli avspist med å få 

redusert en fordring som den annen part har på ham. Dette kalles kontanthensynet.  

 

5.2.2 Vilkårene for motregning 

For det første må selvfølgelig fordringene være mellom de samme partene 

(gjensidighet).
158

 Motregning også skje dersom B var i en motregningsposisjon med A, 

men hvor A har overdratt fordringen til en tredjeperson.
159

 Dette vil kunne være en 

ubehagelig opplevelse for en godtroende tredjemann. Men uten en slik regel kunne en som 

”fryktet” en motregningserklæring fra sin debitor overføre fordringen til en mer eller 

mindre godtroende tredjemann. 

 

Det andre vilkåret for motregning er komputabilitet, begge krav må være av kvalitativt 

samme art. Det mest praktiske anvendelsesområde for motregning er når begge fordringer 

er penger.
160

 

 

Begge fordringene (kravene) må være ”avviklingsmodne”.
161

 Dette stiller krav til 

hovedkravet og motkravet. Den som fremsetter erklæring om motregning innehar 

motkravet, og den som det blir motregnet mot innehar hovedkravet. Det tredje og fjerde 

vilkåret for motregning er derfor at motkravet må være forfalt og hovedkravets 

frigjøringstid må ha kommet. At motkravet må være forfalt er en naturlig konsekvens av at 

kreditor heller ikke kan få tvangsgrunnlag for en forpliktelse som ikke er forfalt.
162

 At 
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hovedkravet frigjøringstid må ha kommet er også naturlig da debitor ikke skal ha større rett 

til å fri seg for betaling ved motregning enn ved ordinær betaling. 

 

Dersom kravene har oppstått i samme rettsforhold foreligger det konneksitet. Konneksitet 

er derimot ikke noe vilkår for motregning, det gjør bare at adgangen til motregning er 

videre enn hvor kravene har oppstått separat.
163

 Et tilfelle av konnekse krav kan være en 

kjøpsavtale som gir rett til vederlag men der oppstått forsinkelse har gitt rett til 

erstatning.
164

 Dersom det foreligger konneksitet kan også motregning skje selv om 

motkravet er foreldet.
165

 

 

Det eksisterer imidlertid visse begrensinger i motregningsadgangen. Motregning kan nektes 

dersom den som blir utsatt for motregning har et særlig behov for kontanter. Et praktisk 

eksempel er når motregning vil skje i beslagsfrie midler. Selv om vilkårene for motregning 

er oppfylt er det antatt at motregning er avskåret dersom hovedkravet er beslagsfritt. 

Dekningslovens (deknl.) §§ 2-5 og 2-7 om beslagsfrihet antas å få analogisk anvendelse på 

motregning.
166

 

 

5.2.3 Motregningskravets omfang 

Når det gjaldt tilbakebetalingskravets omfang etter condictio indebiti så vi at det kun var 

den berikelsen som var i behold hos mottakeren som kunne kreves tilbake. En slik 

begrensning eksisterer ikke ved motregning. Kravene dekkes fullt ut av hverandre. 
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5.3 Tilbakekreving av ytelser etter ftrl. § 22-16 

5.3.1 Tidligere rettstilstand 

Gamle § 22-16 var en objektivt virkende regel slik at trygdemyndighetene ikke trengte å 

påvise noen grad av skyld hos mottaker. Regelen kom inn i folketrygdloven i 1994 etter at 

det i revidert nasjonalbudsjett for 1993 ble fremsatt forslag om skjerpende rutiner for 

egenopplysninger for å sikre korrekte inntektsavhengige trygdeytelser.
167

 

 

Lovteksten sa uttrykkelig at den gjaldt ”inntektsavhengige trygdeytelse[r]”. Det kan nemlig 

fort vise seg at hele eller deler av en inntektsavhengig trygdeytelse er en feilutbetaling. 

Slike ytelser fastsettes etter brukerens forventninger om fremtidige inntekter. Slike 

forventninger kan fort vise seg å slå feil, man jobber kanskje overtid eller timelønnen stiger 

uventet. I tillegg er ikke trygdemottakerne en homogen gruppe. Det er ikke alle 

yrkesgrupper som har en fast timelønn og stillingsprosent, mange har variable 

arbeidsinntekter som følge av sesongarbeid eller oppnådd provisjon/bonus. Det var ikke et 

ønske hos lovgiver å avregne alle avvik, derfor måtte avviket være på minst 10 %. Dersom 

forventet arbeidsinntekt var 90 000 kroner skjedde det dermed ikke avregning før det i 

ettertid ble konstatert at den i virkeligheten var på over 99 000. 

 

At folk ønsket å jobbe i tillegg til å motta trygd ble ansett som særlig positivt når 

alternativet var å ikke arbeide i det hele tatt og motta mer trygd. Det ble uttalt at det må 

”kunne godtas at den enkelte i perioder får høyere arbeidsinntekt enn det framsatte 

trygdeytelser tilsier, men konsekvensen må være avregning og trekk i framtidige 

ytelser”.
168

 Konsekvensen dersom avregning ikke ble foretatt, ville vært at brukerne fikk 

mer enn de hadde krav på og de brukerne som tjente det de hadde sagt de kom til å tjene 

fikk mindre. Ytelser som er inntektsavhengige får dermed et preg av å være en ”foreløpig 

ytelse”. 
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Før § 22-16 kom inn i loven opererte NAV med en meget streng aktsomhetsnorm, og 

konstaterte raskt uaktsomhet hos bruker dersom det hadde skjedd en feilutbetaling av 

inntektsavhengige ytelser. Når avregningsregelen kom inn i loven slapp NAV å bevise 

uaktsomhet, og brukeren følte seg sikkert mindre stigmatisert enn om tilbakekreving hadde 

grunnlag i at han hadde vært uaktsom. Dette viser at § 22-16 i visse tilfeller ”tok over” for 

§ 22-15.  

 

Bestemmelsen fikk kun anvendelse i de tilfeller brukeren ”ikke [hadde] gitt trygden 

melding om inntektsøkningen”. Vilkåret ble tolket dit hen at det objektivt sett måtte 

foreligge noe som brukeren kunne melde fra om. Dersom det ikke forelå noe som brukeren 

kunne ha gitt melding om kunne ikke avregning skje etter gamle § 22-16.
169

 Forarbeider, 

rundskriv og trygderettspraksis var klare på at dette ikke innebar noe krav om skyld.
170

 I 

praksis ble dette likevel misforstått som et krav om at uaktsomhet måtte foreligge dersom 

avregning skulle skje etter gamle § 22-16.
171

 På grunn av dette vilkåret velger jeg å se på 

§ 22-16 som en hjemmel for tilbakekreving, og ikke bare en oppgjørshjemmel. 

 

Avregning kunne bare skje ved ”tilsvarende” framtidige trygdeytelser. Men det var lenge 

usikkert hva denne begrensningen innebar. Forarbeidene ga få retningslinjer, og 

Trygderetten måtte avgjøre tvilsspørsmål. I TRR-2002-5185 ble det fra brukerens side 

anført at feilutbetalt ektefelletillegg ikke kunne trekkes i fremtidig alderspensjon. 

Konsekvensen ville være at det kun ble aktuelt å avregne ektefelletillegg hvor dette ble 

redusert, og ikke i de tilfellene det bortfalt helt. Trygderetten fant ikke grunnlag for å legge 

en så snever tolkning til grunn, og tillot avregning. 

 

Et nytt tvilsspørsmål ble avgjort i TRR-2004-3379. På denne tiden var alderspensjon 

inntektsavhengig mellom fylte 67 til 70 år. Brukeren i denne saken hadde i denne perioden 

fått for mye utbetalt inntektsavhengig alderspensjon. Da NAV oppdaget dette ønsket NAV 

å avregne det feilutbetalte beløp i fremtidig alderspensjon, men brukeren hadde i 
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mellomtiden brukeren fylt 70 år og fremtidig pensjon var ikke lenger inntektsavhengig. 

Trygderetten måtte derfor vurdere om alderspensjon før fylte 70 år var tilsvarende 

alderspensjon etter fylte 70 år. På bakgrunn av ordlyden, og at man var på 

legalitetsprinsippets område, kom Trygderetten til motsatt resultat og opphevet vedtaket. 

Det ble uttalt at ordlyden i § 22-16 tilsier at bestemmelsen ”kun kommer til anvendelse der 

ytelsen det skal motregnes i forhold til er inntektsavhengig”.  Hypotetisk lovgivervilje og 

reelle hensyn kunne ikke tale mot et annet resultat. Avgjørelsen ble avsagt under dissens, 

men ble fulgt opp i praksis. 

 

Når det gjaldt størrelsen på avregningsbeløpet sa gamle § 22-16 (3) 1. pkt. at denne skulle 

være på ”opptil 10 prosent av den månedlige ytelsen”. 

 

5.3.2 Gjeldende rettstilstand 

Lovens § 22-16 ble ikke endret i stor grad ved lov av 9. januar 2009. På enkelte punkter ble 

imidlertid muligheten for avregning foreslått utvidet. Den nye lovteksten lyder: 

  ”Når en ytelse som nevnt i andre ledd utbetales med for høyt beløp fordi mottakerens inntekt er høyere enn 

forutsatt ved fastsettingen av ytelsen, skal det som etter reglene om inntektsprøving, meldeplikt og nedsetting 

av ytelser på grunn av endrede forhold er utbetalt for mye, avregnes ved trekk i framtidige ytelser. Dersom 

feilutbetalingen helt eller delvis kan tilskrives Arbeids- og velferdsetaten, kan kravet settes ned.  

       Avregningsordningen gjelder ved feilutbetaling av  

a) ektefelletillegg og barnetillegg som kan reduseres etter § 3-26,  

b) alderspensjon som ytes før fylte 70 år,  

c) etterlattepensjon og overgangsstønad etter kapitlene 15, 16 og 17,  

d) uførepensjon når inntekten overstiger den fastsatte inntektsgrensen, se § 12-12.  

       Avregning etter første ledd skjer normalt med opptil 10 prosent av samlet månedlig ytelse, men kan settes 

til et høyere beløp. Trekk kan foretas i ytelser som nevnt i andre ledd, i alderspensjon fra fylte 70 år og i 

krigspensjon og pensjon etter yrkesskadetrygdloven. Det kan foretas trekk også etter overgang fra en av disse 

ytelsene til en annen, og feilutbetalte forsørgingstillegg kan avregnes i pensjon mv. etter at tilleggene er falt 

bort.” 

 

I høringsnotatet ble det foreslått at man fjernet det tidligere vilkåret om at feilutbetalingen 

skyldtes at ”mottakeren ikke har gitt trygden melding om inntektsøkningen”. Endringen ble 
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foreslått siden vilkåret i praksis hadde blitt feiltolket som et krav om uaktsomhet hos 

brukeren. § 22-16 ville da endret karakter fra å være en kombinert oppgjørsbestemmelse og 

tilbakekrevingsgrunnlag til en ren oppgjørsbestemmelse. Departementet endret syn etter 

høringsrunden, og selv om lovens ordlyd er endret skal den innholdsmessig tilsvare den 

gamle § 22-16.
172

 Nå kommer vilkåret om melding (noe kryptisk) frem i første ledd. Det 

sies at når det er utbetalt for høy ytelse på grunn av økning i brukers inntekt ”skal det som 

etter reglene om inntektsprøving, meldeplikt og nedsetting av ytelser på grunn av endrede 

forhold er utbetalt for mye, avregnes ved trekk i framtidige ytelser”. Dersom vilkåret hadde 

blitt fjernet ville anvendelsesområdet for avregning ha blitt utvidet.
173

 At avregning ikke er 

avhengig av skyld kommer likevel ikke eksplisitt frem i selve lovens ordlyd, noe som 

kunne ha vært en fordel. 

 

Et tilfelle der brukeren ikke har hatt mulighet til å gi NAV melding om inntektsøkning på 

et tidlig tidspunkt er hvor han er næringsdrivende, og ikke vet inntektsøkningen før 

regnskapet er klart. Avregning kan dermed ikke skje i tiden før regnskapet er klart. Først 

når regnskapet er klart foreligger det, objektivt sett, mulighet for brukeren å gi melding. For 

å illustrere dette kan man ta utgangspunkt i følgende eksempel:  

 

A er arbeidstaker og kunne tjene 100 000 kroner i år 2005 ved siden av sin uførepensjon. 

På grunn av ekstravakter og lønnsforhøyelse tjener han mer enn forventet slik at han har 

tjent 100 000 kroner den 01.11.05. Med en gang han får lønnsslippen som viser at utbetalt 

lønn for året er over 100 000 kroner vil han ha en mulighet til å gi melding til NAV om 

inntektsøkningen. Avregning kan dermed foretas fra og med den dato da han mottok 

lønnsslippen. Dersom han ikke gir slik melding skal avregning skje med ”tilbakevirkende 

kraft” slik at han stilles i samme posisjon som en som overholdt sin opplysningsplikt.  

 

Dersom A i stedet hadde vært selvstendig næringsdrivende ville saken ha kunne stilt seg 

annerledes. Hvis det samme faktum legges til grunn, og det antas at A ikke har mulighet til 
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å finne ut om inntektsøkningen før regnskapet er klart den 01.02.06, er det dette tidspunktet 

som er avgjørende. Dersom det ikke foreligger noen uaktsomhet hos brukeren er eneste 

grunnlag for tilbakekreving av utbetalinger mellom 01.11.05 og 31.01.06 ftrl. § 22-15 (5). 

Denne hjemmelen gjelder feilutbetalinger ”mottatt i aktsom god tro”.
174

  

 

En kan dermed si at en næringsdrivende blir behandlet ”bedre” enn en arbeidstaker som 

raskere vil kunne gi melding til NAV om inntektsøkning. Dersom departementet hadde 

fjernet vilkåret om meldeplikt ville denne forskjellsbehandlingen blitt eliminert. Dette ville 

imidlertid ikke harmonert med forutsetningen om at endringene i § 22-16 skulle være ”av 

teknisk karakter”.
175

 

 

I høringsrunden ble det fra Arbeids- og velferdsdirektoratet foreslått å innføre en adgang til 

reduksjon dersom feilutbetalingen skyldes NAV. Direktoratet mente at det kan ”oppleves 

som urimelig at det ikke foretas skylddeling ved vedtak etter § 22-16” når NAV kunne ha 

forhindret feilutbetalingen.
176

 Dette forslaget ble fulgt opp, og kommer nå til uttrykk i 

§ 22-16 (1) 2. pkt. Dette er ikke den samme vurderingen som skal gjøres etter § 22-15 (4), 

men tilsvarer vurderingen i § 22-15a (3). Eneste forskjell er at lovteksten i § 22-16 ikke 

åpner opp for at kravet kan ”falle bort”, slik som § 22-15a (3) gjør. Feil fra NAVs side er et 

nødvendig vilkår for reduksjon. Det fantes ikke tidligere noen praksis for skylddeling i 

Trygderetten når tilbakekreving skjedde med hjemmel i gamle § 22-16. 

 

Etter § 22-16 (3) skal trekket normalt settes til 10 % av samlet
177

 månedlig ytelse, men det 

kan settes høyere ”dersom dette kan skje innanfor rammane av dekningslova”.
178

 Dette er 

en endring fra tidligere rettstilstand der trekket ikke kunne overstige 10 % av den 

månedlige ytelsen. 
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 Her vil berikelsesbegrensningen slå inn, se pkt. 3.3.6. 
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 Ot.prp. nr.76 (2007-2008) s. 23. 
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 ”Høringssvar – tiltak mot trygdemisbruk m.v.” s. 9. 
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 Den tidligere ordlyd presiserte ikke at trekket på 10 % kunne være av den samlede månedlige ytelsen. 

Dette ble derfor presisert i lovteksten etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet poengterte dette i 

høringsrunden, se “Høringssvar – tiltak mot trygdemisbruk m.v.” fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet s. 10. 
178

 Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 24. 
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Ringvirkningene av TRR-2004-3379, hvor for mye utbetalt inntektsavhengig pensjon ble 

nektet avregnet i ikke-inntektsavhengig alderspensjon (alderspensjon etter fylte 70 år), ble 

begrenset da avregning eksplisitt kan foretas i slik alderspensjon, se § 22-16 (3) 2. pkt. 

Dette har lite å si etter 1. januar 2010. For å stimulere arbeidstakere til å arbeide lenger enn 

til fylte 67 år ble inntektsprøvingen av alderspensjon til 67-åringer avviklet fra 1. januar 

2008, for 68-åringer fra 1. januar 2009 og for 69-åringer fra 1. januar 2010.
179

 Det slås også 

fast til slutt i § 22-16 (3) at det kan foretas trekk ved overgang fra en ytelse til en annen og 

at feilutbetalt forsørgingstillegg kan avregnes etter at tilleggene er falt bort. 

 

5.3.3 De alminnelige motregningsreglene sammenlignet med ftrl. § 22-16 

Kravene om gjensidighet og komputabilitet er de samme som ved alminnelig motregning; 

avregning kan kun skje mellom mottakeren som har fått for mye utbetalt og NAV som har 

utbetalt for mye og kravene vil være på penger.  

 

Når det gjelder det tredje og fjerde vilkåret for motregning – at fordringene må være 

avviklingsmodne – er det imidlertid noen forskjeller. Når NAV oppdager at det har skjedd 

en feilutbetaling vil kravet forfalle ved påkrav, se gjeldsbrevloven (gbl.) § 5 (1) 2. pkt. 

Dersom vilkårene om motregning skulle følges til punkt og prikke måtte NAV fremsette 

motregningserklæring samtidig med at utbetaling fra NAV skjedde. NAV gjør imidlertid 

vedtak om avregning i fremtidige utbetalinger, og frigjøringstiden for disse er på 

vedtakstidspunktet ennå ikke kommet. Likevel blir ikke trekk foretatt før utbetalingene 

skjer, slik at dette ikke setter brukeren i noen sårbar stilling.
180

 

 

Etter lovens ordlyd ser det ut som at NAV kan avregne med opptil 10 % av samlet 

månedlig ytelse uavhengig av om dette ville vært i strid med beslagsforbudet 

i deknl. §§ 2-5 og 2-7. Særlig motstrid vil det være med deknl. § 2-7 (2) e). Bestemmelsen 
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sperrer for beslag i ”pensjon eller annen ytelse etter lovgivningen om offentlig trygd eller 

lignende” i den utstrekning slik pensjon eller ytelse ”overstiger det som med rimelighet 

trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand”. Det kan tenkes at det allerede 

trekkes i brukerens ytelser med begrensning i nettopp deknl. § 2-7, eller at brukeren har så 

lave utbetalinger at trekk ikke hadde vært aktuelt. Da vil han i verste fall måtte klare seg 

med 10 % mindre enn det han måtte tåle, dersom motregning skjedde etter alminnelige 

regler. En slik utvidet adgang til motregning kan forsvares ut i fra det synspunkt om at det 

dreier seg om konnekse krav. 

 

En annen forskjell er at brukeren behandles noe mildere når det gis adgang til reduksjon 

dersom feilutbetalingen kan tilskrives NAV. En slik begrensning eksisterer ikke ved 

alminnelig motregning.   
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DEL IV  -  HJEMMELEN FOR ILEGGELSE AV RENTER 

6 Renter på tilbakebetalingskravet – ftrl. § 22-17a 

6.1 Innledning 

Vi har hittil tatt for oss hvilke hjemler NAV har for tilbakekreving av feilutbetalinger, både 

der mottakeren kan bebreides og hvor han ikke kan bebreides. Et av målene for denne 

avhandlingen er å finne ut hvor mye NAV kan kreve tilbake i gitte tilfeller. Vi har allerede 

konstatert at NAV nå kan tilbakekreve nettobeløpet av feilutbetalingen. Men det er også 

nødvendig å se på om NAV kan kreve noe mer enn selve feilutbetalingen. Etter 

lovendringen i 2009 reguleres spørsmålet om renter av ftrl. § 22-17a. Vi skal i dette 

kapittelet se på forskjeller mellom tidligere og nåværende rettstilstand. I tillegg skal den 

nye rentehjemmelen vurderes opp mot straffebegrepet i EMK. Dersom rentetillegg etter 

§ 22-17a er straff i EMKs forstand vil det blir redegjort for mulige konsekvenser. 

 

6.2 Gamle ftrl. § 22-17 (2) 

Den tidligere hjemmelen i folketrygdloven for å ilegge renter på tilbakebetalingskrav, 

gamle § 22-17 (2), var en ”sovende rentehjemmel” ettersom den ikke ble brukt av 

forvaltningen. Praksis endret seg heller ikke etter at direktoratets rundskriv av oktober 2006 

ga retningslinjer om at rente skulle ilegges i særlig grove tilfeller.
181

 Gamle § 22-17 (2) lød: 
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”Trygden kan fra utbetalingstidspunktet kreve renter med 0,5 prosent pr. måned ved tilbakekreving av ytelser 

etter § 22-15 første ledd første punktum. Det kan ellers ikke kreves renter” 

 

Det subjektive kravet for ileggelse av renter i gamle § 22-17 (2) samsvarte med det 

subjektive kravet for tilbakekreving i gamle § 22-15 (1) 1. pkt. Vilkåret i gamle § 22-15 (1) 

1. pkt var at ytelsen ble ”mottatt (…) i strid med redelighet og god tro”, dvs. det mest 

subjektivt klanderverdige tilbakekrevingsgrunnlaget. Hva som lå i vilkåret ”i strid med 

redelighet og god tro” var gjenstand for diskusjon i den juridiske teori og hjemmelen ble 

forbeholdt de saker der senere straffesak var aktuelt.
182

 I punkt 3.3.2.1 konkluderte jeg med 

at gamle § 22-15 (1) 1. pkt. rammet tilfellene der bruker hadde handlet grovt uaktsomt eller 

forsettlig.  

 

6.3 Nye ftrl. § 22-17a 

Ftrl. § 22-17a gir hjemmel for å ilegge 10 % rentetillegg på tilbakekrevingsbeløpet. Som vi 

skal se begrenses adgangen til å ilegge renter til de tilfellene hvor brukeren har vært særlig 

å bebreide. Behandlere behandles strengere enn brukere. 

 

6.3.1 Nye ftrl. § 22-17a (1) 

Nye ftrl. § 22-17a (1) lyder: 

 

”Ved tilbakekreving etter § 22-15 første og andre ledd på grunnlag av forsett eller grov uaktsomhet hos den 

som kravet retter seg mot, beregnes et rentetillegg på 10 prosent av det beløp som kreves tilbake” 

 

6.3.2 Gjeldende rettstilstand 

Tilbakekreving skjer nå etter nye § 22-15, som ikke lenger inneholder en 

uredelighetsvurdering. Ordlyden i § 22-15 (1) og (2) rammer de tilfeller hvor mottaker av 

ytelsen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Denne endringen førte til at gamle § 22-17 (2) 
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måtte endres, dersom ikke anvendelsesområdet for ileggelse av renter skulle utvides til de 

tilfellene bruker kun hadde vært uaktsom. Dette skjedde ved at nye § 22-17a krever grov 

uaktsomhet eller forsett for ileggelse av 10 % rentetillegg. At ileggelse av rente kun gjøres i 

disse tilfellene samsvarer godt med den tidligere oppfatning om at rente kun skulle ilegges 

der senere straffesak var aktuelt. NAV anmeldte brukere hovedsakelig for brudd på 

strl. §§ 270, 271 eller 271a, derav betegnelsen ”trygdebedrageri”. Strl. §§ 270 og 271 

hjemler henholdsvis forsettlig bedrageri og forsettlig grovt bedrageri. Etter strl. § 271a er 

grovt uaktsomt bedrageri gjort straffbart. Uaktsomt (også kalt ”simpelt uaktsomt”) 

bedrageri er derimot ikke straffbart.
183

 Grov uaktsomhet er ikke nevnt i nye § 22-15 (1). 

Det vil altså være en del tilfeller som faller mellom uaktsomhet og den grove 

uaktsomhet.
184

 Her vil man kunne kreve tilbake ytelsen, men rentetillegg vil ikke være 

aktuelt. 

 

Dersom NAV kan bevise at det foreligger grov uaktsomhet eller forsett hos bruker skal 

rentetillegget automatisk ilegges. Praktisk sett er det nok lettere for NAV å bevise grov 

uaktsomhet enn forsett. Siden begge skyldformer utløser renteplikt vil det nok være mest 

naturlig at NAV ”hopper over gjerde der det er lavest” og konstaterer grov uaktsomhet. 

 

Anvendelsesområdet for den nye § 22-17a er utvidet betydelig i forhold til den tidligere 

rettstilstand. Personkretsen som rentekrav kan rettes mot er de tilbakekrevingsvedtak kan 

rettes mot etter ”§ 22-15 første og andre ledd”. Dette medfører at en som har handlet på 

vegne av mottakeren kan bli møtt med et rentekrav. Dette var det ikke hjemmel for i gamle 

§ 22-17 (2). 

 

                                                 

183 Ot.prp. nr. 53 (1990-1991) s. 14. 
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 Sondringen mellom disse vil ikke bli nærmere behandlet, se likevel Andenæs 2005 s. 244. Det må likevel 

kommenteres at rundskrivet til ftrl. kap. 22 ikke har fanget opp at § 22-17a krever grov uaktsomhet og ikke 

bare vanlig uaktsomhet. Rundskrivet uttaler: ”For en nærmere forståelse av begrepene « forsett eller grov 

uaktsomhet » vises det til kommentarene til § 22-15 første ledd”. Kravet i § 22-15 (1) er forsett og (simpel) 

uaktsomhet. Kommentarene til § 22-15 (1) inneholder derfor ikke noen redegjørelse for sondringen mellom 

grov og simpel uaktsomhet. Ettersom rettskildebruken i NAV i stor grad er styrt av rundskriv (se Eckhoff 

2001 s. 228) er det fare for at dette ”tomrommet” ikke vil bli sett. 
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I punkt 3.3.8.2 så vi at det beløp som skal kreves tilbake er bruttobeløpet. Da rentetillegget 

på 10 % ilegges ”av det beløp som kreves tilbake” må det antas at rentetillegget regnes ut 

fra bruttobeløpet. Bruker vil derfor måtte tilbakebetale en god del mer enn hva han har hatt 

faktisk rådighet over, se figur i punkt 6.4. 

 

6.3.3 Hvorfor videreføre rentehjemmelen i ny § 22-17a? 

Bakgrunnen for at den ubrukte rentehjemmelen fortsatt skulle være i folketrygdloven, og at 

den nå skal brukes konsekvent, finner vi i Ot.prp. nr. 76 (2007-2008). Her blir 

renteproblematikken i forhold til etterbetaling av trygdeytelser drøftet blant annet på 

bakgrunn av Abrahamsen-saken, Rt. 2002 s. 1331. I denne saken, samt i Rt. 2006 s. 1665, 

kommer det til uttrykk at gamle § 22-17 (1) ble ansett å være uttømmende rentehjemmel i 

tilbakebetalingssaker. Bestemmelsen sa at ”trygden gir ikke renter ved etterbetaling av 

ytelser”. På bakgrunn av at det ikke ble utbetalt renter ved etterbetaling av trygdeytelser, 

brukte ikke NAV hjemmelen om å kreve renter ved tilbakekreving av trygdeytelser.
185

 

 

Departementet foreslo imidlertid en ”oppmjuking av gjeldande rett”.
186

 Resultatet ble en ny 

§ 22-17 hvor det ytes renter ved etterbetaling i medhold av §§ 22-13 (6) og 22-14 (4). Dette 

ville ha en preventiv effekt, et ris bak speilet, som en ”straff” for etaten.
187

 Ettersom bruker 

nå kunne kreve renter av etaten, ble det naturlig at det også skulle betales renter ved 

tilbakekreving av ytelser – gamle § 22-17 (2). Dette førte til innføringen av nye § 22-17a 

som er en videreføring av tidligere (men ikke praktisert) rett. Siden rentebestemmelsen ble 

videreført og redigert forutsettes det at den blir brukt av NAV.
188

 I § 22-17a gis det ikke 

noe diskresjonært skjønnselement – dersom vilkårene for tilbakekreving er oppfylt skal det 

ilegges et rentetillegg. 
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6.4 Nye ftrl. § 22-17a (2) 

Nye ftrl. § 22-17a (2) lyder: 

”Ved tilbakekreving etter § 22-15a beregnes et rentetillegg på 10 prosent av det beløp som kreves tilbake. 

Ved betaling etter fastsatt betalingsfrist kreves det renter fra fristens utløp inntil tilbakebetaling skjer, 

beregnet på grunnlag av tilbakebetalingsbeløpet tillagt rentetillegg etter første punktum. Rentesatsen etter 

forsinkelsesrenteloven legges til grunn” 

 

Også hvor tilbakekrevingskrav rettes mot behandler gir loven hjemmel for å ilegge 10 % 

rentetillegg. For behandleres del ilegges imidlertid rentetillegget uavhengig av graden av 

skyld. Sammenlignet med den tidligere rettstilstand innebærer § 22-17a (2) en skjerpelse 

ovenfor behandler. Det var ingen bestemmelser i standardavtalene om plikt til å svare 

renter på feilutbetalte beløp. Ettersom § 22-15a hjemler tilbakekreving fra en som har 

handlet på behandlerens vegne vil også han rammes av den nye rentehjemmelen, og blir 

også objektivt ansvarlig. Vi ser også at § 22-17a (2) gir hjemmel for morarenter fra 

betalingsfrist (forfall) til betaling skjer. Dette ville også fulgt av forsinkelsesrenteloven 

(rentel.) § 2. Figuren nedenfor viser NAVs beløpsmessige adgang til tilbakekreving når 

§ 22-17a kommer til anvendelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    § 22-17a (1)            § 22-17a (2) 

Figur 6 
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6.5 Problemer med § 22-17a 

6.5.1 Innledning 

Det er interessant å merke seg at ”gjenopplivingen” av rentebestemmelsen ikke har fått 

særlig omtale, verken i forarbeidene eller i den juridiske litteratur. Arbeids- og 

sosialkomiteen drøftet ikke om den nye rentebestemmelsen hadde en slagside mot EMK. 

Spørsmålet om dobbeltstraff ble imidlertid tatt opp, men da i forbindelse med et forslag om 

en generell hjemmel for utestengning fra alle trygderettigheter lik den vi har i ftrl. § 4-28 

(som kun gjelder for dagpenger).
 189

 I Innstillingen til Odelstinget ble spørsmålet om 

ileggelse av renter i tilbakekrevingssaker så vidt berørt. Heller ikke i møtet tirsdag den 

13. januar i lagtinget ble dette kommentert. De nye lovbestemmelsene ble sanksjonert 

fredag den 16. januar av Kongen i statsråd, og trådte i kraft fra 1. januar 2009. 

 

Resten av denne avhandlingen vil ta for seg ftrl. § 22-17a sitt forhold til 

menneskerettighetene i EMK.
190

 Jeg vil først drøfte hvorvidt EMK stiller krav til bevisenes 

styrke når NAV vurderer å ilegge rentetillegg etter § 22-17a. Deretter vil jeg drøfte om 

ileggelse av rentetillegg sperrer for senere straffedom vedrørende samme forhold. 

 

I sivile saker er hovedregelen at det faktum som kan bevises med mer enn 50 % 

sannsynlighet skal legges til grunn. Dette kalles ”overvektsprinsippet”.
191

 

Forvaltningssaker er sivile saker. Det er ingen uttalelser i Ot.prp. nr. 76 (2008-2008) som 

sier noe om beviskrav, så det vil nok være naturlig at de som fatter vedtak i NAV faller 

tilbake på dette prinsippet.  

 

Dersom først NAV mener at det er sannsynlighetsovervekt for at vilkårene i ftrl. § 22-15 

(1) eller (2) er oppfylt, må NAV ta stilling til om brukeren har utvist grov uaktsomhet eller 

forsett. Har brukeren gjort dette skal det jo ilegges et rentetillegg på 10 % etter § 22-17a. I 

                                                 

189
 Innst. O. nr. 35 (2008-2009) s. 28 

190
 Av hensyn til avhandlingens lengde har jeg kun anledning til å ta for meg rentetillegget som rettes mot 

bruker, ftrl. § 22-17a (1). Jeg vil likevel, på slutten av avhandlingen, komme inn på rentetillegget som rettes 

mot behandler, ftrl. § 22-17a (2), for å gi innspill til videre diskusjon.  
191

 Mæland 2009 s. 191 og Hov 2010 s. 1150. 
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disse tilfellene oppstår det et spørsmål i forhold til beviskravet. Er det nok å konstatere at 

det foreligger sannsynlighetsovervekt for de omstendigheter som leder til at § 22-17a får 

anvendelse, eller må det kreves sikrere holdepunkter (et strengere beviskrav)? Det rettslige 

grunnlaget for å hevde at det må foreligge sterkere bevis enn sannsynlighetsovervekt kan 

hentes fra uskyldspresumsjonen, EMK art. 6 (2). For at denne skal gjelde må imidlertid 

rentetillegget være straff i EMKs forstand. 

 

6.5.2 Er rentetillegg etter ftrl. § 22-17a straff i EMKs forstand? 

Norge har ratifisert og inkorporert EMK og gitt konvensjonen en spesiell plass i norsk rett 

ved forrangsbestemmelsen i menneskerettighetsloven (mrl.) § 3. 

 

EMK art. 6 nr. 2 fastslår at ”[e]veryone charged with a criminal offence shall be presumed 

innocent until proved guilty according to law”, og kalles “uskyldspresumsjonen”. Dersom 

ikke rentetillegg etter ftrl. § 22-17a er straff i EMKs forstand (”a criminal offence”) vil ikke 

uskyldspresumsjonen få anvendelse, og et skjerpet krav til bevisenes styrke vil heller ikke 

gjelde – i alle fall ikke etter EMK.  

 

For å kunne gi svar på om rentetillegg etter § 22-17a er straff i EMKs forstand må det 

undersøkes hva som ligger i EMKs straffebegrep. Etter norsk intern rett er ikke 

forvaltningssanksjoner formelt sett straff, se strl. § 15. Likevel har EMD uttalt i flere 

dommer at andre sanksjoner, som ikke er ansett å være straff etter intern rett, likevel kan 

være straff i EMKs forstand.
192

  

 

I vurderingen av om en sanksjon utgjør straff etter EMK art. 6 har EMD utviklet de såkalte 

Engelkriteriene.
193

 De tre kriteriene som utgjør Engelkriteriene er (1) om sanksjonen er 

ansett å være formell straff etter intern rett, (2) om den skrevne normens karakter og formål 
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 Göktan v. France. Dette betyr at straffebegrepet er autonomt, løsrevet fra hvordan intern rett karakteriserer 

sanksjonen. 
193

 Engel and Others v. the Netherlands. Det er senere blitt omdiskutert om det gjelder et enhetlig 

straffebegrep i EMK, dette vil bli drøftet i punkt 6.5.4.3. 
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tilsier at sanksjonen er straff og (3) om sanksjonens innhold og alvor tilsier at sanksjonen er 

straff. Engelkriteriene er alternative, noe som betyr at dersom ett av de tre kriteriene er 

oppfylt anses sanksjonen å være straff i EMKs forstand. Det er også antatt at delvis 

oppfyllelse av to eller tre av kriteriene kan føre til at sanksjonen, etter en helhetsvurdering, 

blir ansett å være straff i EMKs forstand.
194

  

 

Det er flere relevante rettskilder som spiller inn når man skal tolke EMK. I tillegg til 

ordlyden har vi en rikholdig norsk rettspraksis og praksis fra EMD, som det vil henvises 

mye til. Når det gjelder EMDs dommers rettskildeverdi har Høyesterett blant annet i 

Rt. 2005 s. 833 sagt at man må legge vekt på EMDs tidligere avgjørelser ved tolkningen av 

EMK for norske domstoler. 

 

For å kunne vurdere om rentetillegget er straff i EMKs forstand må vi blant annet se hen til 

de rettskilder som ligger til grunn for § 22-17a. Dette vil i hovedsak være lovteksten, 

forarbeider og etterfølgende uttalelser. Ettersom rentetillegget har visse paralleller med 

tilleggsskatt vil jeg knytte drøftelsene til relevant praksis på dette området. 

 

Kort tid før denne avhandlingen ble innlevert ble Trygderettens kjennelse av 20. august 2010 offentliggjort. 

Trygderetten har til en viss grad vurdert ftrl. § 22-17a opp mot EMK og EMKs straffebegrep. Det gjøres 

imidlertid i svært forsiktige ordelag. Flertallet mener at bestemmelsen har et straffeelement som ”kan tilsi at 

uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2 må hensyntas”. 

Flertallet tar imidlertid ikke stilling til hva dette medfører i forhold til kravene til bevisene ved ileggelse av 

rentetillegg, siden disse uansett var oppfylt i denne saken. Ettersom Trygderetten ikke tar noe klart standpunkt 

til om rentetillegg etter ftrl. § 22-17a er straff i EMKs forstand gjør dette at avhandlingens tema blir mer 

aktuelt, og behovet for en slik redegjørelse øker. 

 

6.5.2.1 Rettslig klassifikasjon 

Dersom sanksjonen er klassifisert som straff etter intern rett vil også EMD anse sanksjonen 

som straff etter EMK art. 6, jf. Engelkriteriene. At en sanksjon ikke er klassifisert som 
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straff etter intern nasjonal rett vil derimot ikke være noe moment mot at sanksjonen er straff 

etter EMK art. 6.
195

 

 

Rentetillegg etter ftrl. § 22-17a er ikke klassifisert som straff. Den eneste formelle 

straffebestemmelsen i folketrygdloven er ftrl. § 25-12. I Rt. 2003 s. 264 ble den tidligere 

gjeldende sysselsettingsloven § 36 (hjemmelen finnes nå i ftrl. § 4-28) vurdert opp mot 

EMKs straffebegrep. I denne saken ble utestengning fra retten til å oppebære dagpenger 

ansett å være straff (”punishment”) i EMKs forstand
196

, men det var kun § 40 i loven som 

brukte klassifiseringen ”straff”. Det ble uttalt, som i Rt. 2002 s. 557, at dette ”likevel ikke 

er avgjørende” (se note 34 i dommen). Høyesterett gikk så videre til de andre kriteriene i 

vurderingen.  

 

Det hevdes likevel i den juridiske teori at uttalelser i nasjonale kilder, først og fremst det vi 

rubriserer som forarbeider, om sanksjonens formål og karakter behandles under 

sanksjonens rettslige klassifikasjon. Denne oppfatning kommer også tydelig frem i EMD, 

hvor ”the drafting history” er et moment i vurderingen av den nasjonale, rettslige 

klassifikasjon.
197

 Andre momenter i vurderingen er om den juridiske teori og domstolene 

anser sanksjonen for å være straff.
198

 

 

I Ot.prp.nr 76 (2007-2008) kommer det merknader til de enkelte nye lovbestemmelsene 

tilslutt. I kommentaren til nye § 22-17a trekker man paralleller mellom rentetillegget i 

§ 22-17a og rentetillegget i skattebetalingsloven. Det sies eksplisitt at det ”er nærare å sjå 

forslaget som eit forslag om innføring av ein administrasjon sanksjon for grove 

feilutbetalingssaker”.
199

 I et brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeids- og 

velferdsdirektoratet av 11.05.2009 blir denne uttalelsen kommentert. Det presiseres at 
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 Rui 2009 s. 156 
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 Det er interessant at svenske myndigheter har vurdert slik utestengning å ikke utgjøre straff etter EMK, se 
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da svenske myndigheter har undersøkt det norske lovverket omkring utestengning fra folketrygden, se 

SOU 2008:100 s. 111. 
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198
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meningen med uttalelsen er at ”rentetillegget ser ut som en sanksjon, hvilket også er 

årsaken til at spørsmålet i det hele tatt tas opp”.
 200

 

 

Det virker som om departementet her bortfeier en viktig kommentar i forarbeidene, som 

kan ha stor betydning for vurderingen av om ftrl. § 22-17a er straff etter EMKs 

straffebegrep. Det er betenkelig at dette gjøres i ettertid, og at man kaller uttalelser i 

forarbeidene for en ”[uheldig] kommentar”. Bruken av etterarbeider som rettskildefaktor 

har som regel rettskildemessig verdi, likevel har Høyesterett vært kritisk til ”presiserende” 

uttalelser. Et godt eksempel på dette er Rt. 1983 s. 127. Eckhoff uttalte at ”dersom 

Høyesterett finner det tilstrekkelig klart hvordan en lovbestemmelse fra først av var å 

forstå, godtar ikke retten at loven endres med tilbakevirkende kraft ved hjelp av 

etterfølgende lovgiverutsagn”.
201

 Det er spesielt at forvaltningen påtar seg et slikt 

”redigeringsansvar” ovenfor lovgiver. Det er heller ikke utenkelig at Høyesterett, som 

tolker EMK på samme måte som EMD, vil komme til at slike etterfølgende og presiserende 

uttalelser om formålet ikke kan ”reparere” de tidligere uttalelsene om sanksjonen.
202

 

 

Når det gjelder domstolenes synspunkt på ftrl. § 22-17a har Trygderetten, i avgjørelsen av 

20. august 2010, uttalt at EMK kan komme til anvendelse når rentetillegg etter § 22-17a 

ilegges. Som nevnt ovenfor ble det imidlertid ikke tatt noe klart standpunkt til dette 

spørsmålet. 

 

6.5.2.2 Normens formål og karakter 

Når det gjelder normens karakter og formål (”nature of the offence”) vil ikke statens 

anførsler om angivelige formål ukritisk bli lagt til grunn av EMD. Dette ville kunne uthule 

konvensjonens anvendelsesområde i så stor grad at staten i realiteten selv kunne bestemme 

om kriteriet var oppfylt eller ikke. Det foretas derfor en objektiv vurdering, og det ses i 

                                                 

200
 Vedlegg 4 s. 3. 

201
 Eckhoff 2001 s. 97. 

202
 Kjønstad er også kritisk til at etterarbeider skal ha noen betydning i tolkningen av hvordan regler skal 

tolkes, Kjønstad 2009 s. 47. 



 96 

første rekke på vilkårene for ileggelse av sanksjonen.
203

 Jeg vil nedenfor presentere en del 

av momentene som EMD har lagt vekt på i vurderingen, og knytte disse opp til § 22-17a. 

 

6.5.2.2.1 Foreligger det en skyldkonstatering? 

Et av de første momentene EMD ser hen til i vurderingen av normens formål og karakter er 

om normen innebærer en skyldkonstatering.
204

 En skyldkonstatering innebærer at 

sanksjonen rettes mot noen som er å bebreide for overtredelsen av normen. Hovedformene 

for skyld er forsett og uaktsomhet. Kvalifiserte former for forsett har vi i begrepene 

”overlegg” og ”hensikt”, mens vi innen uaktsomheten skiller mellom grov og simpel. 

 

Hvilken skyldform som kreves har EMD, etter min kunnskap, ikke tatt stilling til. Spørsmålet er heller ikke 

tatt opp i den juridiske teori. Hensynet bak momentet er at en skyldkonstatering retter søkelyset mot 

klanderverdige forhold, og når dette er avgjort vil forholdet få karakter av å være straff. Hensynet vil nok 

derfor gjøre seg særlig gjeldende der skyldkonstateringen innebærer forsett enn om skyldkonstateringen 

innebærer konstatering av uaktsomhet. EMD har imidlertid kommet frem til at ileggelse av enkelte sanksjoner 

basert på objektivt ansvar er straff etter EMK art. 6.
205

 

 

Når man ser på rentetillegget i ftrl. § 22-17a sitt materielle innhold ser man at vilkåret for 

ileggelse er ”forsett eller grov uaktsomhet”. Dette innebærer klart nok en skyldkonstatering 

og er et tungtveiende moment for å vurdere sanksjonen som straff etter EMK. Vilkårene for 

å ilegge rentetillegg ligner derfor mest på vilkårene for ileggelse av forhøyet tilleggsskatt, 

se ligningsloven (lignl.) § 10-4 nr 1, 2. pkt. Ileggelse av tilleggsskatt, både ordinær og 

forhøyet, er ansett å være straff etter EMK.
206

 I Arbeids- og inkluderingsdepartementets 

brev av 11.05.2009 uttales det også at ”[b]egrensningen av rentetillegget til de som har 

utvist forsett eller grov uaktsomhet, er likevel kanskje det vanskeligste punktet i forhold til 

spørsmålet om dobbeltstraff”.
207
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Det er i den anledning interessant å merke seg at det ikke er noen klare eksempler fra EMD 

hvor en allmenngyldig norm som inneholder en endelig skyldkonstatering ikke er blitt 

ansett å være straff etter EMK.
208

 

 

6.5.2.2.2 Gjelder normen for alle samfunnets borgere? 

Et annet moment EMD har lagt vekt på er om normen gjelder for alle samfunnets borgere 

eller kun for bestemte grupper.
209

 Straff er som regel en reaksjon på brudd mot generelle 

normer (”general character”). Om normens nedslagsfelt er allmennheten vil det tyde på at 

den skal anses å være straff etter EMK. Dersom den kun gjelder for bestemte grupper vil 

det være et moment mot at den anses å være straff. Typiske eksempler på dette er regler for 

det militære som har mer preg av å være et ”arbeidsreglement”. Likevel har ikke staten 

romslige rammer slik at dette er et moment staten kan høres med i enhver sammenheng.
210

 

Når det gjelder ftrl. § 22-17a er normens nedslagsfelt rettet mot alle individer i samfunnet. 

Dette taler for å anse sanksjonen som straff i EMKs forstand. 

 

6.5.2.2.3 Er sanksjonen av erstatningsmessig eller gjenopprettende karakter? 

Dersom sanksjonen er av erstatningsmessig eller gjenopprettende karakter er dette et 

moment mot at normen er straffesanksjon.
211

 Ileggelse av erstatningsansvar eller 

vindikasjonskrav vil dermed ikke være straff, selv om det i noen tilfeller kan virke hardt å 

måtte erstatte store økonomiske tap. Motsatt vil en sanksjon som har som mål å straffe og 

avskrekke raskt bli ansett å være straff i EMKs forstand. EMD har i flere tilfeller ikke 

godtatt en stats påstander om hva formålet med en sanksjon har vært.
212

 EMD har skåret 

ned til realiteten og selv foretatt en objektivisert vurdering av sanksjonen. Når det gjelder 

                                                 

208
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rentetillegg etter §  22-17a kan det stilles spørsmål om denne renten skal kompensere for 

rentetap eller om den innebærer en kombinasjon av erstatning og straff. 

 

Dersom vi ser hen til forarbeidene finner vi flere interessante uttalelser om formålet med 

renteordningen ved etterbetaling av trygdeytelser. Ettersom det innføres en ”symmetrisk” 

renteordning, vil formålet ved etterbetaling kunne si noe om formålet ved tilbakebetaling. I 

Ot.prp. nr. 76 (2007-2008) s. 58 blir det poengtert at en ”renteordning i trygdesaker kan 

tenkjast å ha ulike mål – godtgjersle for ikkje å kunne disponere pengane, kompensasjon 

for inflasjonstap eller «strafferente» («straff» for etaten). Dei ulike måla vil i praksis i stor 

grad flyte saman, uten at det synest grunn til å skilje dei frå kvarandre”. Ettersom det er 

uttalt at rente ved etterbetaling skal utgjøre en straff for etaten, kan det godt tenkes at rente 

ved tilbakekreving vil ha de samme mål, det vil si straff for brukeren.  

 

I Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 11.05.2009 poengteres det at målet for 

departementet ved utarbeidelsen av § 22-17a var å etablere en ordinær renteordning. 

Dermed ville brukers fordel ved å kunne disponere urettmessig over feilutbetalt beløp 

reduseres og trygden ville bli kompensert ”for ulempene ved det urettmessige «lånet»”.
213

 

Ettersom EMD vurderer sanksjonens formål objektivt vil det derimot være usikkert om en 

slik presisering av formålet vil stå seg. I tillegg har bruker kun ”lånt” de pengene han har 

fått utbetalt. Siden renter ilegges på toppen av bruttobeløpet av feilutbetalingen, ikke det 

nettobeløpet som bruker har fått utbetalt, vil en del av pengene som NAV har utbetalt aldri 

ha vært ”lånt” av ham men av skatteetaten. Staten vil dermed få dobbel avkastning av 

skattetrekket. 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser i det tidligere nevnte brev til en 

sammenligning mellom ordinær renteberegning og rentetillegget på 10 %.
214

 I utregningen 

kommer det frem at brukeren vil ”slippe langt billigere unna med rentetillegget enn dersom 
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det var beregnet ordinær forsinkelsesrente”.
215

 Det er i den ordinære renteberegning tatt 

utgangspunkt i forsinkelsesrentens sats som på utregningstidspunktet var 10 % pr. år.
216

 I 

dag er imidlertid forsinkelsesrenten 9 % pr. år. 

 

Det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved de beregninger som er gjort av Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet. Hjemmel for ileggelse av forsinkelsesrente, som ligger på et 

svært høyt nivå, finnes i rentel. § 2 (1).
217

 Loven gir fordringshaver rett til forsinkelsesrente 

”når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt i 

forveien, og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig 

påkrav med oppfordring om å betale”.  

 

Ettersom det (naturlig nok) ikke er noen avtale om forfall i saker hvor det er skjedd 

feilutbetalinger fra NAV, vil skriftlig påkrav være det aktuelle alternativet. Et påkrav vil 

ikke kunne fremsettes før fordringshaver (dvs. NAV i saker der det er skjedd feilutbetaling) 

blir klar over fordringen. I forarbeidene til loven er det uttalt at ”[s]kriftlighetskravet i § 2 

er valgt av flere grunner. For det første markerer et skriftlig påkrav klarere enn et formløst 

krav at kreditor går over fra diskusjon om kravets grunnlag og omfang til å gjøre kravet 

gjeldende. Det bør kreves en klar betalingsoppfordring i disse tilfellene, og dette markeres 

best ved å fastslå et skriftlighetspåbud” (min utheving).
218

 I et feilutbetalingstilfelle må 

påkravet anses å ha blitt foretatt når vedtaket er sendt. Et forhåndsvarsel om tilbakekreving, 

se fvl. § 16, vil gjøre rede for NAVs foreløpige vurdering og sjeldent gjøre det klart for 

bruker at NAV ”går over fra diskusjon om kravets grunnlag og omfang til å gjøre kravet 

gjeldende”.  

 

Etter påkrav går det ytterligere 30 dager før forsinkelsesrente starter å løpe. Hele denne 

tiden, fra feilutbetaling til 30 dager etter påkrav, løper det ingen forsinkelsesrente.  
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For ordens skyld må rentel. § 3 (3) kommenteres. Bestemmelsen fastslår at ”[e]rstatning for rentetap e.l. som 

ikke dekkes av forsinkelsesrenten, fastsettes under hensyn til partenes forhold og omstendighetene ellers”. 

Bestemmelsens ordlyd isolert sett kan tyde på at den gir hjemmel for rente i forkant av påkrav, men det er 

fastslått i klar rettspraksis og i juridisk teori at bestemmelsen i rentel. § 3 (3) først gjelder etter forfallet eller 

påkravet.
219

  

 

Bergsåker åpner imidlertid opp for at morarente kan starte å løpe før påkrav.
220

 

Lovavdelingen antok også i en uttalelse fra 1992 at det forelå rett til forsinkelsesrenter etter 

forsinkelsesrenteloven i et tilfelle hvor en trygdesjef hadde underslått 

pensjonsutbetalinger.
221

 Her oppstilte de en regel om ”umiddelbar forfallsrente” i 

forsettlige straffbare tilfeller ettersom debitor ikke har ”behov for det varsel og den 

områingsfrist som er begrunnelsen for regelen om påkravsrente”. I Rt. 1995 s. 1641 ble det 

ilagt morarente på et utbetalt erstatningsbeløp fra et forsikringsselskap siden årsaken til 

skaden var at mottakeren forsettlig hadde fremkalt den.
222

 I vårt tilfelle blir imidlertid også 

de grovt uaktsomme brukerne ilagt rentetillegget. 

 

Hagstrøm, på den annen side, mener at morarenter ikke kan løpe i tiden forut for påkrav. 

Hagstrøm viser til noen dommer hvor avsavnsrenten (se nedenfor) er satt til morarenten, 

men sier at ”disse dommene gir neppe grunnlag for generelle slutninger”.
223

 Jeg mener at 

Hagstrøm sitt syn har mest for seg. Dersom norske domstoler åpnet opp for morarente før 

(skriftlig) påkrav ville dette i realiteten være en uthuling av loven, og fraviking av klar 

ordlyd. Etter norsk rettskildelære fravikes slike klare vilkår i loven sjeldent, i alle fall i 

dag.
224

  

 

Siden NAV ikke kunne kreve forsinkelsesrente i perioden forut for påkrav må vi se hen til 

andre rettslige grunnlag enn forsinkelsesrenteloven. Ileggelse av rente har tidligere krevet 
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særskilt hjemmel. Det ble formulert sterkt av Krüger som hevdet at ”[i] norsk rett 

forutsetter renter hjemmel i lov, avtale eller fast etablert sedvane. Rente oppfattes som én 

blant de rettsvirkninger som ikke kan etableres på frirettslig grunnlag, efter skjønn, ut fra 

rimelighet, efter sakens natur e.l.”.
225

 

 

Høyesterett forlot dette synet i Rt. 2002 s. 71.
226

 Dommen anses å avklare spørsmålet om 

renter i tiden før påkrav.
227

 Det ble uttalt at det ikke var ”grunnlag for å opprettholde den 

tradisjonelle lære” (s. 76), ettersom rentetapet kunne være en erstatningsberettiget tapspost. 

Den gjeldende rettstilstand er dermed at det kan tilkjennes avsavnsrente for tiden forut for 

påkravet, men dette ”må avgjøres utfra en vurdering av den konkrete situasjon og på 

bakgrunn av vanlige erstatningsrettslige regler”(s. 76). 

 

Dommens faktum var at en advokat hadde opptrådt uaktsomt, noe som resulterte i et 

økonomisk tap for klienten. Av den grunn var ”argumentene for å tilkjenne erstatning 

sterke”. Culpanormen i slike saker er streng (”profesjonsansvaret”), og ansvaret oppstod i 

næringsforhold. En næringsdrivende vil normalt kunne ilegges erstatningsansvar i større 

grad enn en privatperson. Dette er også i tråd med alminnelige erstatningsrettslige 

betraktninger.
228

 Det er også hevdet at dommen ikke kan leses slik at man ”umiddelbart 

[kan] trekke ut en rettssetning fra dommen om at culpa eller andre erstatningsansvar i seg 

selv er tilstrekkelig for å tilkjenne rentetapserstatning”.
229

  

 

I saker hvor rentetillegg er aktuelt kreves det derimot grov uaktsomhet eller forsett, se ftrl. 

§ 22-17a. Det er derfor større grunn til å ilegge bruker erstatningsansvar for avsavnsrenter. 

 

Den rentegodtgjørelse som ble tilkjent i Rt. 2002 s. 71 var den samme rentegodtgjørelse 

kreditor ville ha fått dersom han hadde plassert pengene på bankkonto. Dersom skadelidte 

hadde måttet ta opp dyrere lån på grunn av pengemangelen kunne rentegodtgjørelsen settes 

                                                 

225
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 Jøsang (2004) s. 89 og Høvik (2007) s. 189-192. 

228
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høyere.
230

 For NAVs del er det nok utelukket med slike betraktinger, og avsavnsrenten 

måtte ha blitt satt til innskuddsrente. Å sette avsavnsrenten til for eksempel pensjonsfondets 

prosentvise avkastning ville også vært problematisk da denne varierer og til tider er 

negativ. Den mest naturlige satsen for avsavnsrente ville dermed vært bankinnskuddsrenten 

på høyrentekonto. Avsavnsrenten vil derimot ligge langt under morarentens sats, særlig i de 

siste tider hvor innskuddsrenten har ligget lavt. Arbeids- og inkluderingsdepartementets 

utregninger, som baserer seg på 10 %, vil dermed miste mye av sin argumentasjonsverdi. 

Deler av formålet kan nok bli ansett å være erstatning (avsavnsrenter) som ikke blir ansett å 

være straff etter EMK. Men utmålingen kan bli større enn det reelle tapet, slik at ordningen 

har ”flere formål”, se nedenfor i punkt 6.5.2.2.4. Normens virkningsside er dermed ikke 

bare av gjenopprettende karakter, og dette er et moment for å anse sanksjonen som straff 

etter EMK. 

 

I den forbindelse kan det vises til en nylig avsagt (og rettskraftig) dom fra Oslo tingrett.
231

 I 

denne saken uttalte retten at ”den høye rentefoten [i ftrl. § 22-17a] er fastsatt ikke bare av 

pønale grunner, men også for å fange opp rente i den tid avtalen om avbetaling skal 

gjelde”.
232

 Retten uttalte også at NAV hadde “sikret seg med et høyt rentekrav, langt over 

forsinkelsesrente i renteloven”. Retten drøftet imidlertid ikke om ileggelse av renter var 

straff i EMKs forstand siden deler av formålet med rentetillegg var ”pønale grunner”. 

 

Det kan anføres at dette mellomlegget er en rimelig dekning av de omkostninger som NAV 

har hatt for å avdekke trygdemisbruket. Et slikt refusjonsmoment ville kunne frata 

sanksjonens straffende karakter. I Janosevic v. Sweden ble det lagt vekt på at sanksjonen, 

som var tilleggsskatt, ikke var ” intended as pecuniary compensation for any costs that may 

have been incurred as a result of the taxpayer's conduct”.  
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tilbakekreving, se nedenfor om dette. 
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Likevel må ikke et slikt standpunkt tillegges for stor vekt. Strandbakken fremhever dette 

synspunkt med et eksempel. Brudd på vegtrafikkloven kan medføre lite inngripende 

sanksjoner. Et eksempel på dette er parkeringsbøter og overskridelser av fartsgrensen. 

Basert på de store utgiftene myndigheten har med å føre kontroll med trafikken ville slike 

sanksjoner kunne karakteriseres som refusjonsgebyr. Dersom ansvaret for slike handlinger 

ble ilagt på objektivt grunnlag ville sanksjoner av denne typen miste sin stigmatiserende 

effekt. Det kan neppe tenkes at EMD vil følge en slik tankegang og ikke definere slike 

sanksjoner som straff i EMKs forstand. I virkeligheten ville lovgiver omdefinert 

”sanksjoner fra straff til refusjonsordninger eller lignende, med den følge at 

rettssikkerheten svekkes”.
233

 I tillegg er det kun de som har vært ”mest skyldige” som må 

betale disse omkostningene, ikke bare de uaktsomme. At rentetillegget kun ilegges ved 

kvalifiserte skyldgrad gir det et preg av å være straff. 

 

6.5.2.2.4 Kan renter (generelt sett) anses å være straff i EMKs forstand? 

Det kan spørres om renter i det hele tatt kan tenkes å utgjøre straff i EMKs forstand. 

Spørsmålet er blant annet blitt behandlet i NOU 2003:7 ”Tilleggsskatt m.m.” punkt 9.2.7. 

Det kommer frem at ”rentesanksjoner” aldri har kommet innunder EMKs straffebegrep.
234

 

Det vises blant annet til Riener v. Bulgaria hvor rente på et skattebeløp ikke ble ansett for å 

utgjøre straff i EMKs forstand. 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet hevder i sitt brev av 11.05.2009 at det å avkreve 

renter er en vanlig ordning i samfunnet og av en annen karakter enn tilleggsskatt, som er 

ansett å være straff i EMKs forstand.
235

 På den annen side er rentetillegget et ”flatt” påslag 

på 10 % og dette vil i enkelte tilfeller, der feilutbetalingen oppdages raskt, være mer 

tyngende enn ordinær renteberegning. Det typiske med renter er jo at de løper pr. dag, slik 

at rentetillegget i § 22-17a skiller seg ut fra hva som er normalt for renter. I Ot.prp. nr. 76 

(2007-2008) begrunnes valget mht. flatt påslag med de tekniske utfordringer hos NAV. 
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Infotrygd, det mest brukte datasystemet i NAV, vil ikke kunne fungere tilfredsstillende og 

det betegnes som ”praktiske utfordringer av rent systemteknisk art”.
236

 

 

Riener v. Bulgaria ble behandlet i Kommisjonen, og er derfor ingen dom. Kommisjonen ble 

lagt ned med virkning fra 1. november 1998, men Kommisjonens praksis antas å ha en viss 

betydning for fremtidige saker.
237

 Kommisjonens ”avgjørelser” har blitt antatt å ha noe 

mindre rettskildemessig verdi enn EMDs dommer – og det er flere saker som er blitt 

behandlet av begge organene hvor EMD har kommet til motsatt resultat.
238

  

 

I Riener v. Bulgaria ble imidlertid renten fastsatt som en dagsats, ”daily interest rate of 

1/360 of the basic interest rate, as in force at the relevant time, plus 0.05 %”. Det kommer 

frem i vurderingen av om dette var straff i EMKs forstand at ”this was an interest payable 

on a per day to day basis for the period of time since the applicant had become liable to pay 

excise tax and consisting of the basic interst rate in the country increased by a surcharge of 

only 0.05 %. Moreover, the interest accured automatically, on all late payments due to the 

State, and regardless of the reasons for the failure to pay on time”. At renten ble beregnet 

som vanlig rente, fra dag til dag, og at ileggelsen skjedde automatisk – uten å konstatere 

noen form for skyld – ser ut til å være de avgjørende momenter i vurderingen. Den gamle 

rentehjemmelen i ftrl. 22-17 (2) var utformet på samme måte, slik at renten ble satt til 

0,5 % per måned fra utbetalingstidspunktet.  

 

I Riener v. Bulgaria blir det også vist til Smith v. the UK – også en kommisjonsavgjørelse. I 

denne saken hadde klager blitt ilagt en skatt på £71,67 i tillegg til en ”tilleggsavgift”, eller 

et ”surcharge”, på 10 % siden han ikke hadde betalt innen fristen. Dette var altså et flatt 

påslag, likt bygget opp som ftrl. § 22-17a. Kommisjonen kom til at tillegget ikke var straff i 

EMKs forstand. Dette tillegget ble nemlig også ilagt automatisk og ikke etter en vurdering 

av ”wilful refusal or culpable neglect” eller ” the concept of «displaying bad faith»”. At 
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tillegget kun utgjorde £7,17 var også et moment i vurderingen, sammen med det faktum at 

det ikke var mulighet for subsidiær fengselsstraff. 

 

Disse to avgjørelsene skiller seg begge fra rentetillegget i ftrl. § 22-17a. Lovbestemmelsene 

som hjemlet rentetilleggene inneholdt ingen skyldkonstatering, og ble ilagt rent automatisk 

uten bruk av skjønn. I den første saken ble rentene ilagt ved normal renteberegning, slik 

som en eventuell avsavnsrente ville blitt beregnet, med et svært lite tillegg på 0,05 %. I den 

andre saken utgjorde tillegget et svært beløp i den konkrete sak. At eksemplene derfor fører 

til at renter etter gamle lignl. § 9-10, nå skbl. § 11-1, ikke er straff etter EMK kan godt være 

riktig. Skbl. § 11-1 forutsetter nemlig ingen skyldkonstatering, og vil beregne renter 

løpende fra dag til dag.  

 

Det kan imidlertid spørres om rentetillegg etter § 22-17a er ”rente”. En nasjonalstat kan 

ikke kalle noe for rente, dersom det i virkeligheten dreier seg om en sanksjon som er straff i 

EMKs forstand. Som tidligere nevnt har rentetillegget en flat sats – det minner derfor mer 

om et påslag, slik som også tilleggsskatt etter ligningsloven er. Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet hevder i sitt brev av 11.05.2009 at ”selve formen for rentene 

ikke kan tillegges avgjørende vekt i forhold til formål og virkeområde. Dersom 

rentetillegget innebærer en økonomisk belastning klart utover det som ville følge av en 

ordinær renteordning, vil imidlertid dette være et argument for at det i realiteten dreier seg 

om straff”. 

 

Når det gjelder utmålingen har jeg tidligere vist til Arbeids- og inkluderingsdepartementets 

utregninger av rentetillegget i ftrl. § 22-17a sammenlignet med ”ordinær” 

renteberegning.
239

 Der slo jeg også fast at NAV uten § 22-17a ville hatt mulighet for å 

kreve avsavnsrente, forsinkelsesrente. Beregningene til Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet blir derfor feilaktige. Basert på det lave rentenivået kan vi sette 

avsavnsrentesatsen på 4 %. Dette er noe høyere enn hva renten for bankinnskudd har vært 
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den siste tiden.
240

 Dersom vi sammenligner rentetillegget på 10 % flatt påslag med en 

korrekt avsavnsrenteberegning, ser vi at bruker i mange tilfeller ikke har noen fordel i at 

renten beregnes som et flatt påslag (selv om tilbakekrevingen drøyer en del).
241

 Det er kun i 

de tre siste eksemplene at bruker stilles gunstigere (markert med uthevet kursiv i vedlegg 

5). 

 

Det kan spørres om EMD, dersom de skulle ha vurdert ftrl. § 22-17a opp mot EMKs 

straffebegrep, ville ha sondret mellom saker der rentetillegget i ftrl. § 22-17a utgjør en 

fordelaktig og en ufordelaktig beregning. Da måtte man ha regnet ut hva avsavnsrente ville 

ha utgjort i det konkrete tilfelle. I de tilfellene der korrekt avsavnsrenteberegning hadde 

vært gunstigere for bruker, vil rentetillegget beholde sin karakter av å være en økonomisk 

sanksjon. Det er flere eksempler fra EMD der selv små økonomiske sanksjoner har sperret 

for videre straffeforfølgning, se blant annet Öztürk v. Germany. I denne saken ble et 

forelegg på beskjedne 60 tyske mark ansett å falle innunder EMKs straffebegrep.  

 

I Riener v. Bulgaria ble et lite tillegg på 0,05 % påslag på normal renteberegning ansett å 

ikke utgjøre straff i EMKs forstand. Påslaget vil i våre tilfeller være langt større, med 

unntak av de nevnte tre eksempler i vedlegg 5. Som et eksempel kan vi se på den første 

saken hvor Trygderetten ga NAV medhold i at rentetillegg etter § 22-17a (1) skulle ilegges: 

NAV krevde tilbake 23 843 kroner inkludert rentetillegget på 10 % (dvs. 2 384 kroner). 

Utbetalingene hadde skjedd fra 23.06.2008 til 21.12.2008. Vedtak om tilbakekreving 

skjedde 12. mars. Avsavnsrenten, som beregnes i tiden forut for påkrav, vil være 

503 kroner. Dette medførte at brukeren i denne saken måtte ut med 1 881 kroner mer enn 

hva en ordinær avsavnsrenteberegning ville ha ført til.
242
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I de tilfellene hvor bruker må betale tilbake mer enn hans faktiske fordel ved å ha hatt 

pengene til sin disposisjon vil rentetillegg kunne være ”avskrekkande og straffande”
243

. 

Dette kan dermed tale for å se på sanksjonen som straff i EMKs forstand. 

 

Dersom rentetillegget i ftrl. § 22-17a er likt med, eller mindre enn hva som ville følge av 

ordinær renteberegning vil det kunne anføres at bruker ikke har lidt noe tap/har tjent på 

ordningen med et flatt påslag. Likevel står man igjen med at ftrl. § 22-17a konstater grov 

uaktsomhet eller forsett mht. feilutbetalingen. Grov uaktsomhet og forsett er belastende 

begreper, og de er sammenfallende med skyldkravet ved ileggelse av forhøyet tilleggsskatt 

som klart er straff. Men at en ren skyldkonstatering er nok til å falle under EMKs 

straffebegrep kan virke kunstig. På den annen side sammenfaller gjerningsinnholdet i ftrl. 

§ 22-17a også med strl. §§ 270-271a.
244

 Jeg anser derfor spørsmålet om EMD vil sondre 

mellom de individuelle forskjellene i renteberegningen som åpent. 

 

6.5.2.2.5 Er rentetillegget så lavt at det utelukker at det er straff i EMKs forstand? 

Rentetillegg etter ftrl. § 22-17a er 10 %. Med tanke på at 30 % tilleggsskatt også er antatt å 

stenge for senere straffeforfølgning
245

 må man se på om et så lavt tillegg som 10 % er 

tilstrekkelig for at det kan karakteriseres som straff etter EMK. Det kan tenkes at 

rentetillegget etter § 22-17a er så lavt av den grunn faller utenfor EMKs straffebegrep. 

 

I en dom fra EMD, Jussila v. Finland, ble 10 % tilleggsskatt ansett å falle innenfor EMKs 

straffebegrep. Tidligere hadde EMD uttalt i Morel v. France at 10 % tilleggsskatt falt 

utenfor EMKs straffebegrep. Dette ble altså tydelig fraveket i Jussila v. Finland.
246

 Det er 

imidlertid ikke opplyst i Jussila v. Finland om 10 % tilleggsskatt ble ilagt på grunn av en 

skyldkonstatering. Det ser ut som om EMD la avgjørende vekt på myndighetenes formål 
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med tilleggsskatten var å avskrekke og å straffe.
247

 Det er derfor ikke parallellitet mellom 

tilleggsskatten og rentetillegget. Likevel kan det vanskelig hevdes at den lave prosentsatsen 

fører til at rentetillegg etter § 22-17a ikke kan være straff i EMKs forstand. 

 

Det er også noe norsk praksis på hvor grensen vil ligge. Blant annet har Borgarting 

lagmannsrett i to dommer uttalt seg om hvor lavt et prosentpåslag må være for at det skal 

falle utenfor straffebegrepet i EMK. 

 

I den første dommen, inntatt i RG 2003 s. 537, ble et tillegg til merverdiavgift på 7,5 % 

ansett å ikke falle innenfor straffebegrepet i EMK. Det ble først vist til Rt. 2002 s. 507 hvor 

tilleggsskatt på 30 % ble ansett å være straff i EMKs forstand. Det ble deretter uttalt at 

”7,5 % er betydelig lavere tillegg enn 30 %-tillegget som var tema i denne dommen. Slik 

lagmannsretten forstår EMD-praksis gjøres det konkrete vurderinger fra sak til sak, og at 

det derfor først over noen tid kan bli avklart hvilket tilleggskattenivå (tilleggsavgiftnivå) 

som måtte falle inn under EMK artikkel 6”. Lagmannsretten foretar deretter en vurdering 

av den lave prosentsatsen og kommer frem til at ”tillegg ned mot 7,5 % gjør straffaspektet 

mindre fremtredende. Da er kompensasjonsaspektet, det forhold at den som forsettlig eller 

uaktsomt overtrer bestemmelsene bør dekke avgiftsmyndighetenes utgifter til bokettersyn 

etc., mer fremtredende”. Lagmannsretten kom derfor til, ”under noen tvil”, at ileggelse av 

tillegget på 7,5 % ikke falt innenfor EMKs straffebegrep. 

 

I den andre dommen, inntatt i RG 2003 s. 1222, ble det vurdert om et tillegg på 

merverdiavgift på 5 % var straff i EMKs forstand. Selv om dette var lavere enn i 

RG 2003 s. 537 kom lagmannsretten nå frem til at tillegget var ”på et nivå som ligger i 

grenselandet for straff etter EMK, og som etter omstendighetene muligens kan godtas som 

et gebyr”. I denne saken trengte imidlertid ikke lagmannsretten å ta stilling til dette 

spørsmålet. 
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Til slutt kan det nevnes en uttalelse fra Sivilombudsmannen fra 22. desember 2006.
248

 

Uttalelser fra Sivilombudsmannen anses å ha rettskildemessig verdi i den tradisjonelle 

norske rettskildelære, selv om slike uttalelser ikke er bindende for forvaltningen.
249

 Et av 

spørsmålene i saken var om ileggelse av 10 % tilleggsavgift i medhold av 

merverdiavgiftsloven § 73 var å anse som straff i EMKs forstand. Det ble i drøftelsen vist 

til både RG 2003 s. 537 og RG 2003 s. 1222. Sivilombudsmannen mente at det ”neppe 

[kan] utelukkes at en sak som gjelder ileggelse av 10 % tilleggsavgift og som bygger på at 

det er opptrådt med simpel uaktsomhet, vil være å anse som straff, i alle fall etter EMK art. 

6”. 

 

Det må bemerkes at ileggelse av rentetillegg etter ftrl. § 22-17a forutsetter grov uaktsomhet 

eller forsett. 

 

6.5.2.2.6 Er normens formål å beskytte samfunnet mot skade? 

EMD og Høyesterett har ved undersøkelsen av normens formål vektlagt om ileggelse av 

sanksjonen vil beskytte samfunnet ved å hindre skade. Dersom dette er tilfelle vil formålet 

med normen fremtre som mindre ”straffende”. Dette er blant annet uttalt i saker med 

midlertidig inndragning av førerkort,
250

 der formålet ofte vil være å sikre trygg trafikk. 

I Rt. 2003 s. 1221 uttalte førstvoterende at formålet med konkurskarantene i kkl. § 142 nr. 

1 var å ”hindre at vedkommende fortsetter å utnytte selskapsformen”. I vårt tilfelle har ikke 

ileggelse av rentetillegg etter ftrl. § 22-17a noen slike paralleller. Ileggelse av rentetillegg 

vil ikke skille seg fra andre straffebud som sanksjonerer økonomisk kriminalitet. 

 

6.5.2.2.7 Sammenfaller ftrl. § 22-17a med en internrettslig straffenorm? 

Et siste moment som kan ha verdi i vurderingen av om ftrl. § 22-17a er av straffende 

karakter er om bestemmelsen har sammenfallende innhold med en straffenorm i nasjonal 
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strafferett.
251

 Dette momentet ble blant annet trukket frem i Rt. 2000 s. 996 (1014). Det er 

ikke nødvendig at den sivilrettslige normen er lik den strafferettslige, men betydelige 

likhetstrekk vil trekke i den retning at den sivile norm er straff i EMKs forstand. De 

aktuelle straffebud som vil kunne komme til anvendelse vil typisk være strl. §§ 270, 271 og 

271a.  

 

Først vil jeg drøfte forholdet til bedrageribestemmelsene. Gjerningsbeskrivelsen er 

sammensatt av flere objektive og subjektive kriterier. Strl. § 270 (1) nr. 1 lyder: 

 

”For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg selv eller andre en uberettiget 

vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en 

handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for” 

 

 Skyldkravet er forsett (strl. §§ 270 og 271) eller grov uaktsomhet (strl. § 271a), likt som i 

ftrl. § 22-17a. Det ”subjektive overskudd”, dvs. vinnings hensikt, kreves ikke etter 

ftrl. § 22-17a.
252

 Dersom det er bruker selv som ”forleder” NAV til å foreta utbetalingen vil 

det som regel foreligge slik hensikt. 

 

Når det gjelder de objektive kriterier kan vi ta utgangspunkt i noen typetilfeller. Der bruker 

jobber ”svart” samtidig med å motta sykepenger vil han ”fremkalle (…) en villfarelse” hos 

NAV hver gang han leverer krav om sykepenger. Den ”handling” NAV blir ”forlede[t]” til 

å gjøre er naturligvis utbetalingen. Rettsstridigheten vil foreligge ettersom bruker ikke 

hadde rett til ytelsen. Ftrl. § 22-15, som ftrl. § 22-17a viser til, vil være helt 

sammenfallende da de objektive kriterier er at ”en utbetaling [fra NAV er] foretatt” og at 

ytelsen er gitt ”til noen som ikke hadde krav på den” – dvs. rettsstridighet. Etter siste pkt. i 

§ 22-15 (1) presiseres det at dette også der bruker har gitt ”feilaktige eller mangelfulle 

opplysninger”, som vil innebære å levere krav om sykepenger.  

 

                                                 

251
 Rui 2009 s. 157. 

252
 Kravet om vinnings hensikt gjelder ikke etter strl. § 271a, se Andenæs 2008 s. 403. 
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Der bruker har en langtidsytelse, for eksempel uførepensjon, vil bruker som regel ikke 

levere noe dokumentasjon etter innvilgelsen av slik ytelse. Dersom bruker, da vedtaket ble 

fattet, oppfylte vilkårene for slik ytelse vil bedrageri kunne skje på et senere tidspunkt. 

Bruker kan for eksempel begynne å jobbe ”svart” i stor utstrekning uten (naturligvis) å 

opplyse NAV om dette. I slike tilfeller vil han nok oppfylle kravet i strl. § 270, han 

”utnytter en villfarelse”.
253

 Se blant annet Rt. 2005 s. 185 der bruker ”fortiet at han hadde 

en lønnsinntekt som oversteg det han kunne tjene for samtidig å ha krav på 30 prosent 

uførepensjon”. At ftrl. § 22-15 dekker en slik svikaktig unnlatelse er klart da § 22-15 (1) 

siste pkt. uttrykkelig sier at tilbakekreving dersom bruker gir mangelfulle opplysninger. I 

slike tilfeller vil han også vite at ”utbetalingen skyldtes en feil” – nemlig at han ikke hadde 

meldt fra om sine inntekter, slik at NAV utbetalte ut i fra en villfarelse. 

 

Straffebestemmelsen i ftrl. § 25-12 vil også være et mulig sammenligningsgrunnlag. Påtale 

etter bestemmelsen blir derimot ikke praktisert, da bedrageribestemmelsene i straffeloven 

fanger opp forholdet.
254

 Selv om bestemmelsen ikke blir praktisert vil det likevel være 

interessant om den er sammenfallende med § 22-17a. Det er ikke noen praksis fra EMD 

som forutsetter at straffebestemmelsen benyttes. Ftrl. § 25-12 er mer spesifikk i sin 

gjerningsbeskrivelse ved at den nevner at bruker ”gir uriktige opplysninger, eller holder 

tilbake opplysninger”. Dette vil som regel også dekke de typiske trygdemisbrukstilfellene.  

 

6.5.2.2.8 Er sanksjonen karakterisert som en straffesanksjon i andre europeiske 

land? 

Et moment som EMD ofte tar opp til vurdering, når normens formål og karakter skal 

undersøkes, er om normen er en typisk straffesanksjon eller ikke. Sanksjoner som jevnt 

over i de nasjonale rettssystemer er inntatt i straffelovgivningen (”part of the criminal law 

in the vast majority of the Contracting States”)
255

 vil ofte bli betegnet som ”straff” av EMD 

selv om den innklagde staten ikke har betegnet forholdet som straff. 

                                                 

253
 Andenæs 2008 s. 382. 

254
 Kjønstad 2007 s. 998. 

255
 Öztürk v. Germany para. 53. 
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Det må først fastslås at det ikke eksisterer noen lignende sanksjon i de fleste europeiske 

land. Det er likevel ett eksempel på et europeisk land som har en tilsvarende sanksjon, 

nemlig Nederland. Nederland er i likhet med Norge bundet av EMK, og må tilpasse sin 

lovgivning deretter. Dersom nederlandske myndigheter har antatt at en lignende sanksjon 

er straff i EMKs forstand vil dette være et sterkt argument for at rentetillegg er straff i 

EMKs forstand. 

  

Nederland har en nesten identisk ordning som Norge. I tillegg til feilutbetalingsbeløpet kan 

nederlandske myndigheter ilegge et tillegg (”boete” som betyr ”bot) på 10 % dersom 

brukeren har utvist skyld i form av å ha tilbakeholdt opplysninger, eller gitt gale 

opplysninger. Denne regelen står i ”Boetebesluit socialezekerheidswetten” (heretter: Bs) 

art. 2.
256

 Utfyllende bestemmelser om hva slags unntak det er fra denne regelen finnes i 

”Beleidregel boete werknemer” (heretter: Bbw), en forskrift og rettledning for hvordan 

regelverket skal praktiseres.
257

 

 

Dersom brukeren har opptrådt klanderverdig (uaktsomt) mht. feilutbetalingen ilegges en 

bot som utgjør 10 % av det feilutbetalte beløp. Dersom klanderverdigheten er beskjeden 

ilegges bare en bot som utgjør 5 % av det feilutbetalte beløpet. Dersom klanderverdigheten 

er forhøyet (grov uaktsomhet eller forsett) eller i gjentagelsestilfeller ilegges det en bot som 

utgjør 15 % av det feilutbetalte beløp. Dersom det både er snakk om forhøyet 

klanderverdighet og gjentagelse ilegges det en bot som utgjør 20 % av det feilutbetalte 

beløp.  Dersom det ikke kan påvise noen klanderverdighet ilegges det ikke bot. En 

feilutbetalingssak vil dermed falle innunder en av følgende seks kategorier: 

 

 

                                                 

256
 Vedlegg 7. 

257
 Da verken jeg eller noen på juridisk fakultet har tilfredsstillende kunnskaper i nederlandsk, særlig i de 

juridiske termer, finansierte prosjektet ”Et trygdesystem i sterk forandring” en oversettelse av denne 

forskriften fra nederlandsk til norsk. Jeg takker for finansieringen av denne oversettelsen. Både 

originalversjonen og den oversatte versjonen er vedlagt avhandlingen som vedlegg 8 og vedlegg 9. 
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1. Forhøyet klanderverdighet+gjentagelse
258

  20 %  . 

2. Forhøyet klanderverdighet
259

   15 %  . 

3. Gjentagelse
260

     15 %  . 

4. Uaktsomhet
261

     10 %  . 

5. Liten uaktsomhet
262

     5 %    . 

6. Ingen uaktsomhet
263

    0 %    . 

 

Særlig interessant er de generelle kommentarene (noe unøyaktig oversatt med 

ordet”policy”) til forskriften utarbeidet av UWV (som tilsvarer NAV). Disse 

kommentarene anser jeg derfor for å være slags et rundskriv til innad bruk i UWV. 

 

Under overskriften ”strafferettslig behandling” uttales det at beleidsregel boete werknemer 

ikke får anvendelse dersom feilutbetalingssaken er anmeldt til påtalemyndigheten og det 

”må tas en bestemmelse om saken skal straffeforfølges”.
264

 Saker hvor feilutbetalingen er 

på mer enn €10 000 skal saken anmeldes. Grensen på €10 000 gjelder imidlertid ikke i 

gjentagelsestilfellene. Kommentaren viser at beleidsregel boete werknemer kun er aktuell 

for små saker. Men det er viktig å merke seg at forvaltningen må velge mellom å ilegge bot 

(på 5-20 %) eller å anmelde forholdet. 

 

Etter å ha fått oversatt forskriften og de tilhørende kommentarene, sendte jeg et spørsmål til 

UWV. Jeg spurte ganske enkelt om grunnen til at tillegget (”boete”) ikke kunne ilegges 

dersom saken ble straffeforfulgt var på grunn av EMK P7-4. Jeg fikk svar et par uker 

senere fra Annemarieken van Hespen, jurist og seniorrådgiver i UWV. Hun kunne bekrefte 

at ”when somebody is reported to the public prosecution service, UWV can not give a fine 

                                                 

258
 Kommentar til artikkel 5 i Bbw. 

259
 Artikkel 5 i Bbw og kommentarene til denne. 

260
 Artikkel 4 i Bbw og kommentarene til denne. 

261
 Artikkel 2 i Bs og kommentarene til denne. Det skal likevel være en minimumsbot på €52, se samme 

artikkel. 
262

 Artikkel 6 i Bbw.  Når denne bestemmelsen får anvendelse kan minimumsboten reduseres til €26, se 

kommentarene til art. 10 i Bbw. 
263

 Art. 7 i Bbw og kommentarene til artikkel 10 i Bbw. 
264

 Vedlegg 9 s. 4. 
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for the same behavior until the decision is made there will be no prosecution”.
265

 Dette kom 

frem i artikkel 5:44 i “Algemene wet Bestuursrecht”, som er “the reflection in Dutch 

administrative law of the proverb „ne bis in idem‟ ”.
266

 Det er således tydelig at de 

nederlandske myndigheter mener at 10 %-tillegget er straff i EMKs forstand.  

 

Det er enkelte forskjeller mellom den nederlandske og den norske ordningen. For det første 

heter sanksjonen ”boete”. Likevel har det liten betydning at tillegget i ftrl. § 22-17a kalles 

rente, når dette i all vesentlighet utgjør det samme som den nederlandske boten. Det 

nederlandske regelverket gir UWV større muligheter for å gradere, og tilpasse boten. Dette 

gjør at den minner mer om en straffesanksjon enn rentetillegget.  

 

Den nederlandske boten kommer ikke til anvendelse ved bedrageri under €10 000. Dette 

fører ikke til at rentetillegget, som gis til alle, mister sitt preg av å være straff i EMKs 

forstand. Etter min mening er det fullt forståelig at nederlandske myndigheter anser det for 

korrekt å anmelde de større sakene. Det kan også tenkes at norske myndigheter vil velge en 

slik løsning dersom de vurderer ftrl. § 22-17a opp mot EMKs straffebegrep. Til sist er det 

oppstilt minimumsnivå for den nederlandske boten på €52 ved uaktsomhet. Til tross 

forskjeller, at det nederlandske regelverket er mer detaljert enn den norske ordningen, er 

disse ikke likevel av mindre karakter.  

 

6.5.2.3 Sanksjonens innhold og alvor 

Det siste Engelkriteriet er om sanksjonens innhold og alvor tilsier at forholdet er straff. 

Rentetillegget er en rent økonomisk sanksjon. At sanksjonen ikke innebærer noen 

frihetsberøvelse fører ikke til at den blir vurdert å falle utenfor EMKs straffebegrep.  

 

Til sammenligning er straff etter § 25-12 er bøter. Som vi tidligere har nevnt vil ileggelse 

av rentetillegg i noen situasjoner føles som en bot da rentetillegget er høyere enn hva staten 

                                                 

265
 Vedlegg 10 s. 1. 

266
 Vedlegg 10 s. 2. 
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kunne kreve etter alminnelige formuesrettslige regler. At bot etter § 25-12 kreves inn av 

Statens innkrevingssentral og tilfaller statskassen og at rentetillegg etter § 22-17a kreves 

inn av NAVI
267

 og tilfaller NAV kan nok ikke tillegges betydning. For bruker vil det føles 

like tyngende å måtte betale sin gjeld. En forskjell mellom de to bestemmelsene er at 

domfellelse etter § 25-12 vil medføre at retten, i medhold av strl. § 28, fastsetter en 

subsidiær fengselsstraff. Virkningene av de to bestemmelsene er derfor ikke helt 

sammenfallende. Bot etter § 25-12 vil også bli ført i politiets bøteregister, se lov om 

strafferegistrering § 3. Dette er momenter mot å anse ftrl. § 22-17a for å være straff i EMKs 

forstand. 

 

EMD har i noen saker undersøkt om straffeprosessuelle regler kommer til anvendelse ved 

ileggelse av sanksjonen, eller om det er påtalemyndigheten som har etterforsket 

forholdet.
268

 I vårt tilfelle er ileggelse av rentetillegg etter ftrl. § 22-17a noe som blir gjort 

av NAV uten at politiet blir innblandet eller at det anvendes straffeprosessuelle regler. 

Dette er således et moment mot at sanksjonen er straff i EMKs forstand.  

 

Et tungtveiende moment i vurderingen av sanksjonens alvor vil være størrelsen på den 

mulige økonomiske sanksjonen. Store økonomiske sanksjoner vil lettere kunne utgjøre 

straff i EMKs forstand. I Ezeh and Connors v. the UK ble vurderingstemaet angitt å være 

”the maximum potential penalty for which the relevant law provides”. I vårt tilfelle angir 

ikke ftrl. § 22-17a noen maksimumsgrense på rentetillegget, den ilegges med basis i det 

feilutbetalte beløp. Dersom det oppdages at en bruker i flere år har mottatt uførepensjon 

som han ikke hadde krav på, og dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra hans side, 

vil rentetillegget utgjøre svært store beløp. I Smith v. the UK, hvor rentetillegget også var et 

flatt påslag på 10 %, la Kommisjonen vekt på at påslaget kun utgjorde £7,17 (ca. 

80 kroner). Det kan derfor tenkes EMD og/eller Høyesterett vil komme til et annet resultat i 

de tilfellene hvor rentetillegget utgjør flere tusen kroner. 
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 Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral. 

268
 Escoubet v. Belgium para. 120. 
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Et argument mot å anse rentetillegg som straff i EMKs forstand er at det ikke skjer noen 

skjønnsmessig vurdering av ”straffutmålingen”. Dette gjøres typisk i straffesaker. Likevel 

er slike fastlagte økonomiske sanksjoner, som for eksempel tilleggsskatt, ansett å være 

straff i EMKs forstand.  

 

Et annet relevant moment i saker hvor det er ilegges økonomiske sanksjoner er hvorvidt 

denne kan omgjøres til fengselsstraff dersom betaling ikke skjer og om sanksjonen føres i 

et strafferegister.
269

 I vårt tilfelle er det ikke aktuelt med noen subsidiær frihetsstraff. Det er 

likevel en del eksempler på slike tilfeller hvor en svært liten økonomisk sanksjon, som ikke 

kunne omgjøres til fengselsstraff, likevel er blitt ansett å utgjøre straff i EMKs forstand. Et 

eksempel er Kadubec v. Slovakia hvor klager hadde blitt ilagt en økonomisk sanksjon som 

tilsvarte en sjettedels månedslønn for en mindre forseelse, men det var verken noen 

subsidiær fengselsstraff eller registrering av sanksjonen i et strafferegister.
270

 

 

6.5.2.4 Sammenfatning 

Etter å ha gått gjennom de tre Engelkriteriene, og relevante momenter knyttet til disse, 

gjenstår det å svare på om rentetillegg etter ftrl. § 22-17a kan anses å være straff i EMKs 

forstand. 

 

Når det gjelder den nasjonale, rettslige klassifikasjon er det klart at ftrl. § 22-17a formelt 

sett ikke er en straffesanksjon. En enslig uttalelse i forarbeidene vil nok ikke kunne føre til 

noe annet resultat, men vil være et moment i en helhetsvurdering av sanksjonen. At 

Trygderetten har en uttalelse i sin dom av 20. august 2010 om at EMK kan tenkes å få 

anvendelse ved ileggelse av rentetillegg kan heller ikke få avgjørende betydning. 

 

Når det gjelder sanksjonens innhold og alvor er situasjonen mer tvilsom. Det er små 

forskjeller mellom bot og rentetillegg. Rentetillegget regnes heller ikke ut som en ordinær 
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rente. Beløpene kan bli store og innebære en stor belastning for bruker, og dermed også 

svært alvorlige. På den annen side vil sanksjonen beløpsmessig være langt lavere enn 

satsene for tilleggsskatt, men vi har sett at selv små økonomiske sanksjoner kan være straff 

i EMKs forstand. 

 

I forhold til normens karakter og formål ser vi kanskje det mest ”problematiske” med 

ftrl. § 22-17a. Normen innebærer en skyldkonstatering, et moment som EMD og 

Høyesterett har lagt meget stor (kanskje også avgjørende) vekt på. I tillegg krever 

ftrl. § 22-17a grov uaktsomhet eller forsett, dette gjør at sanksjonen er mer stigmatiserende 

og inngripende for den som blir ilagt sanksjonen. Rentetillegg vil i mange tilfeller også 

være mer inngripende enn en ordinær avsavnsrenteberegning. Rentetillegget i ftrl. § 22-17a 

har også et sammenfallende objektivt og subjektivt innhold med bedrageribestemmelsene i 

straffeloven og straffebestemmelsen i ftrl. § 25-12. Når renter ved etterbetaling av ytelser er 

ment å være en ”straff for etaten” er det naturlig at renter ved etterbetaling vil være en 

straff for brukeren. Det er derfor svært nærliggende å tro at ftrl. § 22-17a vil bli ansett å 

være straff i EMKs forstand dersom spørsmålet blir prøvd for de alminnelige domstoler 

eller EMD. 

 

Vi må heller ikke glemme at en sanksjon kan bli ansett å være straff i EMKs forstand 

dersom to eller tre av Engelkriteriene er ”delvis oppfylt”. Dette kan fort bli aktuelt i 

vurderingen av om ftrl. § 22-17a er straff i EMKs forstand. Vi har også sett at en tilnærmet 

lik sanksjon (i alle fall utmålingen), i Nederland blir ansett å være straff i EMKs forstand. 

Jeg mener derfor at rentetillegget, i alle fall etter en helhetsvurdering av Engelkriteriene, 

må antas å være straff i EMKs forstand. Derfor vil uskyldpresumsjonen komme til 

anvendelse på saker hvor bruker blir ilagt rentetillegg. 

 

6.5.3 Hvilket krav til beviskrav gjelder ved ileggelse av rentetillegg etter 

ftrl. §-22-17a? 

Som jeg så vidt har vært inne på har det vært hevdet at uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 

nr. 2 stiller krav til bevisets styrke ved ileggelse av sanksjon som er straff i EMKs forstand. 



 118 

Dette synspunktet har blitt underbygget av enkelte dommer fra EMD. I saken Barberà v. 

Spain ble det blant annet sagt at ”any doubt should benefit the accused”. 
271

 At enhver tvil 

skal komme tiltalte til gode (”reasonable doubt”) kom også frem i Geerings v. the 

Netherlands.
272

 Disse sakene omhandlet imidlertid alminnelige straffesaker. 

 

Hvilket beviskrav som gjelder ved ileggelse av forvaltningssanksjoner, som også kan være 

straff i EMKs forstand, har imidlertid vært mer usikkert.
273

 Det har i den senere tid vært 

diskutert om det kreves strengere krav til bevisenes styrke enn ”simpel sannsynlighets-

overvekt” når straffesanksjoner ilegges i sivile saker.
 274

 Dette er særlig blitt drøftet i 

forbindelse med ileggelse av tilleggsskatt, men også ved andre forvaltningssanksjoner.
275

 

Høyesterett har i to nyere avgjørelser tatt stilling til hvilket beviskrav som gjelder når 

forvaltningen ilegger sanksjon som er straff i EMKs forstand.  

 

I Rt. 2007 s. 1217 kom Høyesterett frem til at det gjaldt et beviskrav når forvaltningen 

”straffer”. Hvilket beviskrav som skal gjelde ved ileggelse av en konkret straffesanksjon 

beror på tre momenter; (1) hvor inngripende den ilagte forvaltningssanksjon er, (2) hvilken 

adgang privatpersonen har til å føre motbevis og (3) behovet for effektiv rettshåndhevelse. 

Denne helhetsvurderingen åpner således opp for variasjoner i kravene til bevisets styrke – 

et relativt beviskrav. I den konkrete saken kom Høyesterett til at det gjaldt et beviskrav 

etter EMK art. 6 nr. 2, og at dette var ”klar sannsynlighetsovervekt”.
276

  

 

Høyesterett måtte også i Rt. 2008 s. 1409 ta stilling til om EMK art. 6 (2) inneholder et 

krav til bevisenes styrke. Det var sterk dissens (3-2) i Rt. 2007 s. 1217 på dette punktet. At 

uskyldspresumsjonen innebærer et beviskrav, og at dette er relativt ble stadfestet i 

Rt. 2008 s. 1409. Førstvoterende uttalte at ”straffebegrepet i EMK artikkel 6 omfatter (…) 
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 Skoghøy (2009) s. 278. 

274
 Horn (2007) s. 449-450. 

275
 Stub (2006) s. 628-632. 

276
 Den aktuelle straffesanksjonen var tidsbegrenset tilbakekall av fiskekonsesjon, se deltakerloven § 11 (2) 

bokstav e, jf. (3). 
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svært ulike sanksjoner, hvorav noen helt klart befinner seg i det nedre sjiktet med hensyn til 

behovet for beskyttelse. Dette tilsier at konvensjonen neppe stiller samme krav til bevisets 

styrke ved alle sanksjoner som er straff etter artikkel 6”.
277

 I den konkrete saken kom 

Høyesterett også her til at beviskravet var ”klar sannsynlighetsovervekt”, og at dette fulgte 

av EMK art. 6 så vel som ligningsloven.
278

 

 

Det må på bakgrunn av den juridiske teori og nyere høyesterettspraksis konkluderes med at 

det gjelder et krav til bevisenes styrke når sanksjon som er straff i EMKs forstand skal 

ilegges.
279

 

 

Jeg har ovenfor konstatert at rentetillegg ilagt med hjemmel i ftrl. § 22-17a mest sannsynlig 

vil bli ansett å være straff i EMKs forstand. For å finne ut hvilket beviskrav som gjelder 

ved ileggelse av rentetillegg må rentetillegget vurderes opp mot de tre momentene som 

Høyesterett anga i Rt. 2007 s. 1217. 

 

Rentetillegg etter ftrl. § 22-17a vil som regel være av inngripende karakter. Ileggelse av 

rentetillegg forutsetter forhold som er sterkt klanderverdige eller infamerende for brukeren, 

nemlig at bruker har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Brukeren må betale en 

pengesum som kan være svært stor dersom hans klanderverdige opptreden har vart i lengre 

tid og tilbakebetalingskravet er stort. Hvorvidt brukerens har adgang til å føre motbevis og 

behovet for effektiv rettshåndhevelse tilsier et lavt beviskrav kan jeg ikke se noen 

avgjørende momenter for. 

 

Når det skal fastslås hvilket beviskrav som må antas å gjelde ved ileggelse rentetillegg kan 

det trekkes paralleller til ileggelse av skjerpet tilleggsskatt. De subjektive vilkårene for 

ileggelse av rentetillegg etter ftrl. § 22-17a og skjerpet tilleggsskatt etter ligningsloven 

                                                 

277
 Avsnitt 80. 

278
 Den aktuelle sanksjonen var ileggelse av ordinær (30 %) tilleggsskatt etter lignl. § 10-2, jf. § 10-4. Det var 

imidlertid med dissens 6-5 at Høyesterett kom til at kravet om ”klar sannsynlighetsovervekt” fulgte av EMK 

art. 6 (2). 
279

 Dette samsvarer også med Hovs standpunkt, se Hov 2010 s. 93. 
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§ 10-5 er nemlig like. Begge krever grov uaktsomhet eller forsett dersom det skal være 

aktuelt å ilegge sanksjonen, og begge bygger på misligholdt opplysningsplikt. 

 

Bestemmelsene om tilleggsskatt ble gjennomgått av Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 82 

(2008-2009). Beviskravet til de subjektive og objektive vilkår ved ileggelse av skjerpet 

(45-60 %) tilleggsskatt ble omhyggelig behandlet i et eget punkt 9.3 i proposisjonen. Særlig 

blir det drøftet om ”klar sannsynlighetsovervekt” vil bli godtatt av EMD ved ileggelse av 

skjerpet tilleggsskatt, eller om beviskravene må settes høyere. Det blir uttalt at: 

”Spørsmålet blir om klar sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig etter EMK på dette 

skjerpede område, eller om det må kreves samme bevis som i en straffesak. Dette kan ikke 

anses avklart etter gjeldende rett.  

Uavhengig av hvordan beviskravene som følger av EMK må forstås, foreslår imidlertid 

departementet at beviskravet for skjerpet tilleggsskatt skal tilsvare det straffeprosessuelle 

beviskravet, det vil si bevist utover enhver rimelig tvil. Dette skal gjelde både de objektive 

vilkår og skyldvilkåret”.
280

 

 

Ettersom det er betydelig likhet mellom vilkårene for å ilegge skjerpet tilleggsskatt kan 

man kanskje anta at det samme beviskravet – bevist utover enhver rimelig tvil – må gjelde 

ved ileggelse av rentetillegg etter ftrl. § 22-17a. Dette kommer også mindretallet inn på i 

Trygderettskjennelsen av 20. august 2010. På den annen side er skjerpet tilleggsskatt en 

mer alvorlig og følbar sanksjon enn rentetillegg. På bakgrunn av skyldkonstateringen vil 

jeg imidlertid anta at kravene til bevisets styrke ved ileggelse av rentetillegg i alle fall må 

være ”klar sannsynlighetsovervekt”. Etter min kunnskap foreligger det heller ingen saker, 

der det har vært snakk om ileggelse av sanksjon som er straff i EMKs forstand, hvor retten 

(Høyesterett, lagmannsrett eller tingrett) har godtatt lavere beviskrav enn ”klar 

sannsynlighetsovervekt”. 
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6.5.4 Vil forbudet mot dobbeltstraff sperre for senere straffesak dersom bruker er 

ilagt rentetillegg? 

6.5.4.1 Innledning 

EMK tilleggsprotokoll 7 art. 4 (EMK P7-4) og SP art. 14 nr. 7 bokstav g gir uttrykk for det 

som kalles forbudet mot dobbeltstraff. Dobbeltstrafforbudet har i de siste årene blitt satt i 

fokus, særlig i forbindelse med ileggelse av tilleggsskatt. På trygderettens område har vi 

også en dom, Rt. 2003 s. 264, hvor Høyesterett kom til at utestengning fra trygdeytelser 

(dagpenger) sperret for straffesak vedrørende samme forhold. 

 

For å kunne svare på problemstillingen må jeg foreta en undersøkelse av det vern borgerne 

har på grunnlag av dobbeltstrafforbudet. Det foreligger en del rettspraksis knyttet til EMK 

P7-4, og jeg vil derfor benytte meg av praksis rundt denne bestemmelsen videre i 

drøftelsen. 

 

Spørsmålet om dobbeltstraff vil sannsynligvis komme opp i forbindelse med rentetillegg 

etter ftrl. § 22-17a – typisk i de sakene NAV velger å anmelde bruker etter å ha krevd 

tilbakebetaling og rentetillegg. Jeg vil nedenfor ta utgangspunkt i at NAV har fattet vedtak 

om å ilegge rentetillegg før saken er blitt anmeldt og behandlet hos påtalemyndigheten.  

 

6.5.4.2 Rettslig plassering 

Hensynet bak EMK P7-4 er å gi beskyttelse for borgerne. Man skal kunne anse seg for å 

være ferdig med en sak etter endelig frifinnelse eller domfellelse. Dette fører til trygghet og 

forutsigbarhet for borgerne. I Gradinger-dommen ble det fremhevet at hensynet bak 

forbudet mot dobbeltstraff er ”to prohibit the repetition of criminal proceedings that have 

been concluded by a final decision”.
281

 EMK P7-4 lyder: 
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”No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the 

jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted 

or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State” 

 

EMK P7-4 forbyr ikke bare ileggelse av en ny straffesanksjon etter endelig frifinnelse eller 

domfellelse. Også påtalemyndighetens straffeforfølgelse forut for ny straffesak vil være 

utelukket.
282

 

 

For at ny forfølgning skal være i strid med EMK P7-4 må imidlertid den første ilagte 

straffesanksjonen (vedtak om rentetillegg) være endelig (”finally acquitted or convicted”). I 

punkt 6.5.4.4 vil jeg undersøke når NAVs vedtak om rentetillegg er endelig i EMKs 

forstand. I tillegg må det vurderes om rentetillegg og eventuell domfellelse i straffesak vil 

gjelde det samme forhold, se punkt 6.5.4.5. Til slutt kan det spørres om det har noen 

betydning at den første straffesanksjonen (rentetillegg) er administrativ, se punkt 6.5.4.6. 

 

Viktigst av alt er imidlertid om den første ilagte sanksjonen i virkeligheten er en 

straffesanksjon. Jeg har allerede kommet frem til at rentetillegg etter ftrl. § 22-17a faller 

innenfor EMKs straffebegrep og at det derfor gjelder et skjerpet beviskrav. Men det har 

vært hevdet at EMKs straffebegrep ikke er enhetlig, og at straffebegrepet er snevrere i 

EMK P7-4 enn i EMK art. 6. Da kan det hende at rentetillegg er straff i forhold til EMK 

art. 6, men ikke i forhold til EMK P7-4. Sagt på en annen måte; dersom straffebegrepet er 

enhetlig vil det medføre at enhver sanksjon som er vurdert å være straff etter EMK art. 6 

også vil være straff etter EMK P7-4. Jeg vil derfor ta for meg dette først. 

 

6.5.4.3 Et enhetlig straffebegrep? 

Engelkriteriene har hovedsakelig utviklet seg i domspraksis med referanse til EMK art. 6 

og 7. Ordlyden i EMK art. 6, 7 og P7-4 er forskjellig. I art. 6 nr. 1 brukes ”criminal charge” 

i art. 6 nr. 2 og 3 og i art. 7 brukes ”criminal offence” og i P7-4 brukes ”criminal 
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proceedings”. Formålet bak bestemmelsene er ulike da EMK art. 6 skal sikre den siktedes 

rettssikkerhet ved behandlingen av saker som er inngripende for den private part. Formålet 

bak EMK P7-4 er å hindre gjentatt straffeforfølgning og den belastning dette medfører. 

Siden formålet bak bestemmelsene er forskjellig har det i de siste årene vært uklart om 

EMKs straffebegrep skal tolkes enhetlig. 

 

Problemstillingen ble først tatt opp av Høyesterett i Rt. 2002 s. 557 hvor førstvoterende 

uttaler at ”[d]et er mulig at de ulike formålene kan tilsi at grensen for hva som er «criminal 

charge» etter EMK artikkel 6 ikke fullt ut kan samsvare med de overtredelser hvor 

behandlingen utgjør «criminal proceedings» i forhold til artikkel 4 i Protokoll 7”. Det var 

derimot ikke nødvendig for resultatet i saken at Høyesterett tok stilling til dette spørsmålet, 

så den rettskildemessige betydningen av dommen er kanskje ikke fullt så stor.
283

 Like etter 

at dommen ble avsagt fremmet også Strandbakken tanken om at straffebegrepet i EMK 

ikke var enhetlig.
284

 Senere, i Rt. 2003 s. 1376 uttalte Høyesterett ”at EMDs praksis må 

forstås slik at straffebegrepet i Protokoll 7 artikkel 4 avgjøres med utgangspunkt i det 

samme vurderingstema som straffebegrepet i artikkel 6 og artikkel 7”. 

 

Rui tok i 2005 opp spørsmålet om et enhetlig og mente at det må ”legges til grunn som 

sikkert at konvensjonens straffebegrep er enhetlig. Konsekvensen av det er at 

konvensjonspraksis som uttaler seg om forståelsen av straffebegrepet i én artikkel, kan 

legges til grunn ved tolkningen av straffebegrepet i samtlige av konvensjonens artikler”.
285

 

Rui skiftet imidlertid standpunkt etter EMDs avvisningsavgjørelser i sakene Mjelde v. 

Norway og Storbråten v. Norway fra februar 2007. Sakene gjaldt hvorvidt ileggelse av 

konkurskarantene etter konkursl. § 142 var straff i EMKs forstand, og dermed sperret for 

senere straffeforfølgning. 

 

I disse sakene brukte EMD et noe annerledes vurderingstema enn de typiske 

Engelkriteriene ved at EMD også baserte seg på en konkret helhetsvurdering av sanksjonen 
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(”a wider range of criteria than the so-called ”Engel criteria” formulated with reference to 

Article 6 of the Convention”).
286

 

 

Rui kommenterer Storbråten v. Norway i TfS 2007 s. 181 og hevder at EMD nå har forlatt 

tanken om et enhetlig straffebegrep i EMK. Han skriver at ”EMD uttaler ikke direkte i 

Storbråtensaken at det skjer en endring av tidligere praksis, men det må likevel anses som 

klart”. Han uttaler også at de norske avgjørelsene fra Høyesterett som har lagt til grunn et 

enhetlig straffebegrep ”vil etter dette ha begrenset prejudikatsverdi”.
287

  

 

Senere (11. desember 2007) falt det en ny avgjørelse om EMK P7-4, Haarvig v. Norway. I 

denne dommen uttaler EMD også at straffebegrepet i EMK P7-4 inneholder ”a wider range 

of criteria than the socalled «Engel criteria»”.
288

 Rui kommenterer også denne dommen.
289

 

Dommen blir tatt til inntekt for et nytt og snevrere straffebegrep i EMK P7-4. 

Førstestatsadvokat Morten Holmboe som sier seg ”enig med Rui Johansen i at det er skjedd 

en viktig endring av dette begrepet gjennom EMDs nye avgjørelser”.
290

 Dermed så det ut til 

at straffebegrepet i EMK ikke var enhetlig – med den konsekvens at ikke alle sanksjoner 

som var straff etter EMK art. 6 (2) ville være straff etter EMK P7-4. 

 

Da EMD avsa sin første dom i storkammer om EMK P7-4 den 10. februar 2009, Zolotukhin 

v. Russia, var det interessant å se at EMD ikke brukte noe ”wider range of criteria” når det 

vurdert om en sanksjon var straff etter EMK P7-4. Rui kommenterer avgjørelsen i 

TfS 2009 s. 243, og ser at avgjørelsen tyder på at det eksisterer et enhetlig straffebegrep. 

Han mener likevel at det har formodningen mot seg at EMD foretar ”en klar fravikelse av 

tidligere avgjørelser” uten å si dette i ”klare ordelag”.  

 

I juni 2009 ble det avsagt en ny dom i EMD om EMK P7-4, Ruotsalainen v. Finland. I 

denne dommen nevnes heller ikke noe ”wider range of criteria”. Rui innser nå at det er 
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”klare holdepunkter for at EMD legger til grunn at straffebegrepet i EMK P7-4 er 

sammenfallende med straffebegrepet i EMK art. 6 og 7”.
291

 Likevel tas det forbehold da 

dette er den første avgjørelsen i seksjon 5 i EMD om EMK P7-4.
292

 Det tas også forbehold 

om at øvrige dommere i EMD vil føle seg forpliktet av rettsoppfatningen til seksjon 5. 

Deretter kritiseres EMD for å tale ”med ulike tunger i de ulike seksjonene”.
293

 

 

Når det gjelder betydningen av Zolotukhin v. Russia og Ruotsalainen v. Finland holder jeg 

det for mest sannsynlig at resultatet vil bli fulgt opp i nye avgjørelser. Rui hevder at det er 

usikkert om dommere i EMD vil føle seg bundet av avgjørelsene. Dette er egentlig et 

spørsmål om dommer fra EMD har rettskildemessig vekt som rettskildefaktor. At en 

storkammeravgjørelse, til og med avsagt under sterk dissens, har svært stor vekt kan man 

blant annet finne i dommer Wildhabers bemerkning i Gerger v. Turkey.
294

 

 

Det må også nevnes at de to avgjørelsene fra 2007 i favør Norge var avvisningsavgjørelser. 

Zolotukhin v. Russia var en storkammerdom og Ruotsalainen v. Finland var en alminnelig 

dom. Avvisningsavgjørelser er som regel langt kortere enn vanlige dommer og 

storkammerdommer (derfor kalles de også ”Decision” i motsetning til ”Judgement”). 

Eventuelle dissenser kommer ikke frem i avvisningsavgjørelser. Skoghøy har fremhevet i 

Rt. 2006 s. 1409 at dersom ”EMD ønsker å legge om praksis, vil det skje ved at saken 

henvises til realitetsbehandling, og ikke gjennom en avvisningsavgjørelse”. I denne saken 

var imidlertid Skoghøy i mindretall, og flertallet fremhevet at avvisningsavgjørelser avsagt 

av syv dommere må ha like stor rettskildemessig verdi som realitetsavgjørelser.
295

  

 

Mjelde v. Norway og Storbråten v. Norway ble begge behandlet av syv dommere. 

Storkammeravgjørelser er som regel utførlig begrunnet og eventuelle dissenser kommer 

frem i dommen. Når EMD avsier dom i storkammer deltar det 17 dommere. 
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Zolotukhin v. Russia er nyere enn avvisningsavgjørelsene og er i tillegg avsagt uten dissens. 

Den må derfor ha meget stor rettskildemessig verdi.
296

 Prejudikatsverdien av 

storkammerdommer er vurdert å tilsvare plenumsavgjørelser fra Høyesterett.
297

  

 

Høyesterett uttalte seg vedrørende spørsmålet om det eksisterer et enhetlig straffebegrep i 

en dom som ble avsagt den 27. september 2010. Førstvoterende, dommer Møse, går inn i 

en drøftelse basert på de avgjørelser fra EMD og sammenholder dette med Ruis standpunkt 

siden det har ”vært reist spørsmål om det fortsatt er slikt samsvar mellom straffebegrepene 

i de to bestemmelsene”.
298

 Han kommer frem til at det ikke er ”tilstrekkelige holdepunkter 

for å løsrive straffebegrepet i P 7-4 fra EMK artikkel 6”.
299

 Det var imidlertid ikke 

nødvendig for resultatet i saken å ta stilling til dette spørsmålet. Det kan derfor hevdes at 

den rettskildemessige verdien av avgjørelsen ikke er like stor som om uttalelsen var 

nødvendig for resultatet.
300

 Det er heller ikke sikkert at EMD vil vektlegge norske 

domstolers syn på EMK når EMD skal avgjøre saker i fremtiden. 

 

Etter min mening må det nok i dag anses som gjeldende rett at straffebegrepet er enhetlig. 

Den rettskildemessige verdien av EMDs nyeste avgjørelser, særlig Zolotukhin v. Russia, 

må antas å være stor. Når Høyesterett i tillegg uttrykkelig har tatt stilling til spørsmålet 

etter å ha vist til diskusjonen i den juridiske teori styrkes standpunktet ytterligere. Norske 

rettsanvendere må i alle fall være bundet av Høyesteretts standpunkt, selv om uttalelsen i 

den nyeste dommen er et obiter dicta.  

 

Det er også sannsynlig at EMD vil komme til samme resultat dersom EMD må ta uttrykelig 

stilling til samme spørsmålet. De tre avvisningsavgjørelsene fra EMD i 2007 (Storbråten, 

Mjelde og Haarvig) sier, etter min mening, ikke noe særlig mer enn hva som ellers har vært 

vurderingstema etter Engelkriteriene. De momentene som skal utgjøre ”a wider range of 
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criteria than the socalled «Engel criteria»” har blitt trukket frem som momenter knyttet til 

EMK art. 6 i lang og fast EMD-praksis.
301

 

 

6.5.4.4 ”Finally acquitted or convicted” 

For at en sanksjon (også forvaltningssanksjon) skal ha ”sperrende virkning” må denne være 

endelig (”final”).
302

 Når det gjelder straffedommer vil dette være fra tidspunktet da 

dommen ble rettskraftig. Når det gjelder forvaltningssanksjoner er det i den juridiske teori 

samstemmighet om sanksjonen er endelig når klagefristen på vedtaket er utløpt.
303

 Dersom 

NAV har fattet vedtak om ileggelse av rentetillegg og klagefristen er utløpt vil avgjørelsen 

være endelig. Det kan imidlertid være mulig med ileggelse av ny sanksjon dersom det skjer 

en parallell forfølgning, se nedenfor i punkt 6.5.4.8. 

 

6.5.4.5 ”Samme forhold” 

EMK P7-4 forbyr ny straffeforfølgning for samme forhold. Mange ganger vil det være klart 

om den nye forfølgningen gjelder samme forhold eller et annet forhold, men det oppstår 

tvilstilfeller. I vurderingen av om to sanksjoner er ilagt på bakgrunn av samme forhold skal 

det foretas en sammenligning av de faktiske omstendigheter i sakene, og om disse er 

”identical or facts which are substansially the same”.
304

 

 

Utgangspunktet må i vårt tilfelle være om begrunnelsen i vedtaket sammenfaller med en 

eventuell senere tiltalebeslutning eller dom. Vi har i punkt 6.5.2.2.7 sett brukerens 

handlinger eller unnlatelser som fører til ileggelse av rentetillegg vil sammenfalle med den 

objektive gjerningsbeskrivelse i strl. §§ 270, jf. 271 og 271a.  

 

Et tilfelle som ofte er oppe i praksis er hvor bruker har arbeidet i tillegg til å ha mottatt 

trygdeytelser. Dersom brukeren blir ilagt rentetillegg etter ftrl. § 22-17a vil han ikke kunne 
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bli straffet for ”trygdebedrageri” i tillegg. De faktiske forhold som ligger til grunn for at 

brukeren er ilagt rentetillegg vil være de samme faktiske forhold som vil ligge til grunn for 

en senere straffedom for ”trygdebedrageri”. Det relevante faktiske forhold er at brukeren 

har arbeidet uten å ha oppgitt dette til NAV. 

 

6.5.4.6 Betydningen av at tilleggsrente ilegges før straffesak 

Det har tidligere vært en diskusjon i den juridiske teori om hvorvidt EMK P7-4 tillater 

straffeforfølgning ved domstolene når den første straffen er administrativ. Dette skjedde 

etter avgjørelsen i Rt. 2000 s. 996 hvor førstvoterende ga ”uttrykk for at bestemmelsen i 

art. 4 i tilleggsprotokoll nr. 7 måtte forstås slik at den avgjørelse som stengte for ytterligere 

forfølgning måtte være truffet i en sak som etter landets interne regler var å anse som en 

straffesak”.
305

 Denne forståelsen ble klart fraveket i Rt. 2002 s. 557, og denne forståelsen 

har også kommet til uttrykk flere av EMDs dommer.
306

 

 

Det har derfor ingen betydning at tilleggsrente etter ftrl. § 22-17a blir ilagt før straffedom. 

Ettersom ileggelse av tilleggsrente må anses å være straff i EMKs forstand vil ileggelse av 

denne sperre for ny forfølgning hos påtalemyndigheten (og også dom).
307

 

 

6.5.4.7 Sammenfatning og konsekvenser 

Jeg har konkludert med at rentetillegg må anses å være straff i EMKs forstand, og at 

straffebegrepet i EMK er enhetlig. Rentetillegget vil derfor også være straff etter 

EMK P7-4. De faktiske omstendigheter som fører til ileggelse av rentetillegg vil også 

utgjøre de faktiske omstendigheter (objektive vilkår) som kan føre til domfellelse for 

bedrageri. Konklusjonen må derfor bli at endelig vedtak om ileggelse av rentetillegg, vil 

sperre for senere straffesak mot bruker – både etterforskningsskritt fra påtalemyndigheten 

og domfellelse. 

                                                 

305
 Hov 2010 s. 114-115. 

306
 For eksempel Fischer v. Austria og Göktan v. France. 

307
 Pkt. 6.5.4.2. 



 129 

 

Dette vil selvfølgelig være uheldig da lovgiver ikke har ment at rentetillegg skal ilegges i 

stedet for domfellelse for trygdebedrageri. Nederlandske myndigheter har gjort et bevisst 

valg av tosporet system, dog slik at boten på 10 % kun er anvendelig i de mindre 

feilutbetalingssakene. Nederland har valgt denne løsningen siden myndighetene har antatt 

at straffesak og bøteleggelse for samme forhold vil stride imot forbudet mot dobbeltstraff, 

se vedlegg 10. 

 

Ettersom ftrl. § 22-17a blir brukt av NAV er det ikke vanskelig å tenke seg at det vil 

komme anførsler vedrørende forholdet til dobbeltstrafforbudet i EMK P7-4. 

 

6.5.4.8 Forslag til forbedring 

Dersom lovgiver fremdeles ønsker å straffe brukere som har opptrådt grovt uaktsomt eller 

forsettelig med en økonomisk sanksjon kan gjøres på en alternativ måte. Krav om 

avsavnsrente kunne bli tatt med i straffesaken som et sivilt rettskrav. 

 

Et annet alternativ er å idømme inndragning etter strl. § 34 som vil svare til den 

uberettigede vinning domfelte har hatt av å disponere urettmessig over pengene. Dette ble 

utfallet i en dom fra Oslo tingrett
308

 hvor 15 840 kroner ble inndratt siden domfelte hadde 

”sluppet å oppta lån som var rentebærende”. Denne beregningen var basert på gjeldende 

rente for boliglån. I en annen dom fra Oslo tingrett
309

(som jeg i punkt 6.5.2.2.3 siterte fra) 

kom retten frem til at tilsvarende inndragningskrav måtte avvises da domfelte allerede var 

ilagt 10 % rentetillegg.
310

 

 

Et tredje alternativ er parallell straffeforfølgning. At slik straffeforfølgning er tillatt, ble 

senest fastslått i HR-2010-1613-A. Hvordan et slikt samarbeid mellom påtalemyndighet og 
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NAV skal foregå faller utenfor avhandlingens tema, og jeg vil derfor ikke ta for meg denne 

problemstillingen i avhandlingen. 

 

6.5.5 Andre følger av at ftrl. § 22-17a er straff i EMKs forstand 

Ettersom rentetillegg etter ftrl. 22-17a må anses å være straff i EMKs forstand er det også 

andre konsekvenser enn de jeg har redegjort for som vil kunne inntre. 

 

I Trygderettens kjennelse av 20. august 2010 drøftes forholdet til grl. § 97, forbudet mot 

tilbakevirkende lover. I den konkrete saken hadde feilutbetalingene skjedd før nye § 22-17a 

var trådt i kraft. Likevel ble bruker ilagt rentetillegg. Trygderettens behandling av dette 

spørsmålet er imidlertid verken grundig behandlet eller begrunnet. Dette kan være en 

problemstilling for videre analyse av ftrl. § 22-17a. 

 

En annen problemstilling som bør behandles er om rentetillegget i ftrl. § 22-17a (2) 

(rentetillegget rettet mot behandler) er i konflikt med uskyldspresumsjonen. I analysen av 

ftrl. § 22-15a så vi at ansvaret for tilbakebetaling av feilutbetalinger som regel er objektivt. 

Rentetillegget på 10 % i ftrl. § 22-17a (2) ilegges automatisk alle krav som har grunnlag i 

tilbakekreving etter ftrl. § 22-15a, uavhengig av om culpa kan bevises. Et rent objektivt 

straffansvar kan trolig tillates når det er snakk om sanksjoner av mindre alvorlig karakter, 

som for eksempel administrative sanksjoner, men dette er fremdeles usikkert og 

§ 22-17a (2) bør ses nærmere på.
311
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