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1  Innledning 

1.1  Tema og problemstilling 

Problemstillingen i denne oppgaven er hvorvidt og i så fall hvordan tolkningen av den 

frie bevegelighet for personer i Det europeiske fellesskap (EF) kan føre til økt 

belastning på enkelte medlemslands velferdsordninger. Spørsmålet har fått økt 

oppmerksomhet den siste tiden fordi EF har blitt utvidet østover. Det er en større 

økonomisk forskjell mellom landene som har blitt medlem av EU 1.mai 2004 enn det 

har vært ved tidligere utvidelser1.  EF-retten har nemlig en liberal holdning til hvor 

grensen går før en borger i ett medlemsland kan kalle seg en arbeider i et annet 

medlemsland. Definisjonen viser seg å være en døråpner til ytelsene knyttet til de 

rettigheter som følger med å få oppholdstillatelse i medlemslandet. En tilsvarende 

problemstilling reiser seg i forhold til andre grupper som har oppnådd fri bevegelighet 

gjennom sekundærlovgivningen som for eksempel studenter og pensjonister. 

 

Retten til fri bevegelighet innebærer i utgangspunktet blant annet at 

forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet som fører til at arbeidstakere, og andre 

personer som benytter den frie bevegelighet skal stilles på lik linje med nasjonale 

borgere. Dermed oppstår spørsmålet om ikke andre lands EØS-borgere kan utnytte, eller 

misbruke, retten til fri bevegelighet til å gjøre krav på sosiale ytelser i det land man 

kommer til og som kan gi dem et bedre liv enn de hadde i hjemlandet. 

 

Den frie bevegelighet for arbeidstakere gir borgere frihet til å flytte fritt innen 

Fellesskapet, men "med hensyn til de begrensninger som er begrunnet ut fra den 

offentlige orden, sikkerhet, og folkehelsen". De kan ta "faktisk tilbudt arbeid", flytte 

fritt rundt med formål å ta "faktisk tilbudt arbeid". Arbeidstakere har rett til å "oppholde 

seg i en medlemsstat for å arbeide der i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder 

for innenlandske arbeidstakere". En arbeidstaker har også rett til å bli boende i 

 
1 St.prp. nr.3 (2003-2004). 
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vertslandet "etter å ha hatt arbeid der". Dette reguleres av EF-traktatens artikkel 39, og 

EØS-avtalens artikkel 28. 

 

Av EF-traktatens artikkel 39 nr.2, og avtalen om det Europeiske Økonomiske 

Samarbeid (EØS) artikkel 28 nr.2 følger det videre at den frie bevegelighet for 

arbeidstakere forbyr forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet med hensyn til 

"sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår"2. Dette forbudet har sitt utgangspunkt i 

traktatens artikkel 12, og EØS-avtalens artikkel 4, som sier at "enhver 

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være forbudt på virkeområdet for 

denne traktat". Dette prinsippet om "ikke- diskriminering " rekker altså videre enn bare 

til "sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår" og er viktig for å fremme den frie 

bevegelighet blant personer innenfor fellesskapet, og gjør muligheten for å ta arbeid på 

tvers av landegrensene lettere. Av forordning 1612/683 følger det videre av artikkel 7 nr. 

2 at arbeidstakere blant annet skal ha samme rett til "sosiale fordeler" som landets egne 

borgere.  Formålet med Det europeiske fellesskap består av økonomisk og sosialt 

samarbeid, EF-domstolens mål er å fremme dette.  

 

Den frie bevegelighet for andre personer reguleres av sekundærlovgivningen, og er ikke 

traktatfestet. Sekundærlovgivningen på feltet har mer detaljerte bestemmelser om den 

frie bevegelighet både for arbeidstakere, og andre personer, men også her gjelder 

grunnleggende en regel om ikke-diskriminering i forhold til landets borgere.  

 

EU-traktatens artikkel 18 gir unionsborgere rett til å oppholde seg fritt på andre 

medlemsstaters territorium, men betinget av at vilkårene fastsatt i denne traktat og dens 

gjennomføringsbestemmelser er oppfylt. Unionsborgerskapet blir i rettspraksis nevnt 

nedenfor omtalt som en grunnleggende rettsstilling statsborgere i medlemsland har når 

de flytter fritt innenfor andre medlemsland. Det vil også vise seg gjennom drøftelsene 

av dommene at der hvor arbeidstakerbegrepet ikke får anvendelse, kan man støtte seg til 

unionsborgerskapet som et grunnlag for opphold i et land. Det viser seg at "ikke-

 
2 Traktat om den Europeiske Fellesskap, artikkel 39 (2), og Avtale om det Europeiske 

Økonomiske Samarbeid artikkel 28 (2). 

3 Gjort til norsk lov, EØS-arbeidstakerloven nr. 112/92. 
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diskriminering" på bakgrunn av unionsborgerskap er et prinsipp som er særdeles viktig 

å ta hensyn til både når det gjelder arbeidstakere og andre unionsborgere, for dette er et 

prinsipp som både er nedfelt i traktatens artikkel 39, vedrørende arbeidstakere og 

artikkel 124. Rettighetene som følger av unionsborgerskap kan imidlertid ikke uten 

videre overføres til EØS-avtalen som ikke har tilsvarende regler. 

 

Vilkårene for å få opphold som stilles til de som oppholder seg i andre medlemsstater på 

annet grunnlag enn som arbeidstaker er strengere enn for arbeidstakere. Statene har altså 

større rett til å bruke egen lovgivning for å begrense den frie bevegelighet for andre enn 

arbeidstakere. Den interne reguleringen må imidlertid ikke overskride EF-rettens 

lovgivning, og den må også tilfredsstille proporsjonalitetsprinsippet. En mulig 

begrunnelse for denne forskjellen kan være at disse personene i motsetning til 

arbeidstakere ikke er direkte med på å styrke det økonomiske samarbeidet. Av den 

grunn kan det i utgangspunktet være en større risiko her for en mulig utnyttelse av 

statenes velferdsordninger. 

 

Den frie bevegelighet for personer er et viktig ledd i det økonomiske samarbeidet 

innenfor Fellesskapet og EØS ved at den fremmer den økonomiske utvikling og 

sysselsetting. Disse målsettingene fremgår av EF-traktatens artikkel 2. Problemet dette 

kan medføre er som nevnt at borgere av medlemsland med dårlige velferdsordninger 

benytter seg av friheten til å bevege seg innenfor Fellesskapet med det mål å utnytte 

velferdsordningene i land hvor disse er bedre. 

 

1.2 Rettskildene 

EØS-avtalens regler om den frie bevegelighet for arbeidstakere og andre personer har 

sitt opphav i EF-rettens bestemmelser. Oppgaven vil derfor hovedsakelig dreie seg om 

EF-retten, og vil fremstille rettspraksis fattet av EF-domstolen. 

Det tas utgangspunk i EF-traktatens artikkel 39, som er hovedregelen for den frie 

bevegelighet for arbeidstakere. EF-domstolens rettspraksis blir viktig for å finne det 

 
4 "Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet på virkeområdet for denne traktat, 

med mindre annet følger av særbestemmelser den selv gir." 
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nærmere innholdet i arbeidstakerbegrepet siden traktaten selv ikke inneholder noen 

nærmere definisjon. 

 

EF-rettens sekundærlovgivning har viktige direktiver og forordninger som regulerer den 

frie bevegelighet for personer. Den mest sentrale rettsakten hva gjelder den frie 

bevegelighet for arbeidstakere er forordning 1612/68.  

Artikkel 7 nr.1 forbyr forskjellsbehandling av arbeidstaker på bakgrunn av nasjonalitet. 

Dette gjelder i forbindelse med ansettelse, arbeidsvilkår, lønn, og oppsigelse. Artikkel 7 

nr.2 gir arbeidstakere rett til å få samme sosiale ytelser som vertslandets nasjonale 

borgere. 

 

Kapittel III i forordningen muliggjør at familiemedlemmer kan oppholde seg i andre 

medlemsland sammen med arbeidstakeren. Begrensningene vedrørende 

familiemedlemmenes rett til opphold i andre medlemsland er listet opp i artikkel 10 

nr.1. Arbeidstakerens familie som oppholder seg lovlig i et annet medlemsland har også 

visse rettigheter i forbindelse med oppholdet. I henhold til artikkel 11 i forordning 

1612/68 har familiemedlemmene rett til å ta arbeid innenfor det lands territorium hvor 

arbeidstakeren har arbeid. Arbeidstakerens barn som oppholder seg sammen med 

arbeidstakeren har også rett til skolegang på lik linje med statsborgerne i vedkommende 

land.  

 

Direktiv 2004/38 er nytt og inkorporerer de tidligere direktivene på området. Dette 

gjøres enkelte steder ved endring, og andre steder ved opphevelse. Forordning 1612/68 

er justert med hensyn til å passe inn i direktiv 2004/38, likevel består den 

innholdsmessig som den er, og er fortsatt en sentral rettskilde på området. Følgende 

direktiver gjaldt på området, men er opphevet som følge av det nye direktivet: 

Direktiv 68/360 omhandler avskaffelse av restriksjoner om reise og opphold for borgere 

av medlemsland og deres familier innenfor fellesskapet, 

Direktiv 90/364 omhandler borgere av medlemsland som har rett til å oppholde seg i 

andre medlemsland med de betingelser som er nevnt i direktivet,  

Direktiv 90/365 omhandler arbeidstakeres rett til å oppholde seg i et annet medlemsland 

til tross for at arbeidet deres er opphørt 

Direktiv 93/96 omhandler studenters rett til å oppholde seg i andre medlemsland. 



 

 5 

                                                

Diverse andre direktiv har også blitt en del av dette direktivet, men disse behandles ikke 

her da de ikke er relevante for problemstillingene som tas opp. Grunnen til at jeg nevner 

direktivene som er opphevet og inkorporert i Direktiv 2004/38 er at de tas opp i 

dommene som det skal redegjøres for. Min fremstilling av dommene i oppgaven vil 

derfor være med hovedvekt på hvordan EF-domstolen har tolket disse direktivene. 

 

Direktiv 2004/38 er ennå ikke inkorporert i EØS-avtalen, og gjelder av den grunn ennå 

ikke for EFTA-statene. En mulig årsak er at direktivet omfatter unionsborgeres 

rettigheter rent generelt, ved siden av de grupper som var omfattet av de tidligere 

direktivene. Det nye direktivet må derfor særtilpasses EØS. 

 

1.3 Avgrensning av oppgaven 

I oppgaven avgrenses det mot forordning 1408/71. Dette er bestemmelser "om 

anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere", selvstendige næringsdrivende, og 

deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet. Formålet med denne 

forordningen er at den gjelder for borgere "som er forsikret innenfor et sosialt 

forsikringssystem for arbeidstakere"5. Dette er trygdeordninger som er overførbare fra 

den opprinnelige medlemsstaten til den vedkommende vil oppholde seg i. Forordningen 

gjelder trygdeordninger som personen har inngått i hjemlandet sitt, for eksempel 

pensjonsordninger og fødselspenger. Grunnen til at jeg avgrenser mot dette er fordi det i 

oppgaven behandles kun de rettigheter personer kan oppnå i vertslandet, med andre ord 

er dette kun rene behovsbaserte støtteordninger.  

 

Det avgrenses også mot Direktiv 64/221, "om samordning av de særbestemmelser om 

innreise og opphold for utenlandske statsborgere som er begrunnet med hensynet til 

offentlig orden og sikkerhet samt folkehelsen". Bestemmelsene i dette direktivet skal 

avverge at medlemsstaters borgere flytter til andre medlemsland for å ta arbeid dersom 

det er en trussel, eller fare for vertstaten at de oppholder seg der. 

 

 
5 Trygdeytelser i Europa, Asbjørn Kjønstad (red.), "Grunnprinssipper om koordinering av 

trygdeytelser", av Lotta Westerhäll 
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1.4 Den videre fremstilling 

Oppgaven er delt inn i syv kapitler hvor jeg gjennomgår oppholdsretten på bakgrunn av 

dens stilling i Fellesskapet. Hvilken rett man har til å oppholde seg i andre medlemsland 

varierer etter hvilken posisjon man har. De sentrale grunnlagene for å oppholde seg i et 

annet medlemsland behandles i fire kapiteler, som er oppholdstillatelse begrunnet ut fra 

om man er arbeidstaker, arbeidssøker, student, eller til sist personer som oppholder seg i 

et medlemsland fordi de ønsker det, eller fordi de er pensjonister som tidligere har hatt 

arbeid der.  

 

Når det gjelder oppholdstillatelse på bakgrunn av at man påberoper seg at man er 

arbeidstaker, må det vurderes om personen er omfattet av arbeidstakerbegrepet. 

Omfanget av denne definisjonen redegjøres for i første del av kapittel 2. 

 

Artikkel 39 omfatter ikke direkte arbeidssøkende, med hensyn til hvilke rettigheter man 

har som arbeidssøkende, og hvor lenge man kan oppholde seg i et land i denne 

egenskap må vurderes på bakgrunn av EF-rettens sekundærlovgivning, dette behandles i 

kapittel 3. 

 

Hvilke rettigheter studenter kan påberope seg i andre stater i Fellesskapet behandles i 

kapittel 4.  

 

Rett til oppholdstillatelse for de som ikke har økonomiske mål avhenger av at visse krav 

er oppfylt. En nærmere gjennomgåelse av disse kravene er i kapittel 5. 

 

I kapittel 6 er problemstillingen hvorvidt nasjonale bestemmelser, eller andre 

internasjonale regler enn EU/EØS–retten om oppholdstillatelse kan ha betydning for de 

sosiale rettigheter som en borger fra et annet medlemsland påberoper seg. 

 

Innførselen av unionsborgerskapet har også fått betydning for oppholdstillatelsen i 

andre medlemsland. Oppholdstillatelse direkte basert på reglene om unionsborgerskap 

blir drøftet i kapittel 7. 

 

Et familiemedlems oppholdsrett basert på at han selv ikke oppfyller vilkårene, men 

søker på grunnlag av status som familiemedlemmet behandles i kapittel 8. 
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Til slutt, i kapittel 9, vil jeg gjennomgå hvordan reglene om den frie bevegelighet er 

gjeldende i EØS-retten. 
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2 Arbeidstakere i det europeiske fellesskap 

EF artikkel 39 gir arbeidstakere i alle medlemsland i Det europeiske fellesskap rett til å 

flytte rundt innenfor Fellesskapet for å ta arbeid. Retten til fri bevegelighet etter denne 

bestemmelse er betinget av at man kan anses som "arbeidstaker".  

 

Lawrie-Blum v Land Baden Wurttemberg6 er den viktigste dommen som definerer 

arbeidstakerbegrepet i Fellesskapets forstand.  Saken gjaldt en britisk dame som tok 

lærerutdannelsen i Tyskland. Under utdannelsen var Lawrie-Blum utplassert som 

"hjelpelærer" ved en skole, og på bakgrunn av dette var det spørsmål om hun kunne 

anses som "arbeidstaker". Den tyske domstol stilte EF-domstolen spørsmål om 

traktatens artikkel 39, og om forordning 1612/68, artikkel 7 kom til anvendelse, og 

dermed om Lawrie-Blum kunne anses som arbeidstaker innenfor fellesskapet. 

 

EF-domstolen mente at arbeidstakerbegrepet måtte ha en fellesskapsrettslig betydning, 

for ikke å bli tolket forskjellig fra land til land. Domstolen mente arbeidstakerbegrepet 

måtte tolkes vidt, og oppfylle tre kriterier. Det første kriteriet var krav om et 

arbeidstaker/arbeidsgiverforhold. Videre måtte dette forholdet være klart definert med 

instruks fra arbeidsgiver, samt et krav om økonomisk vederlag for arbeidet. Dette 

innebar i kriteriets helhet at arbeidstakeren innenfor en viss tidsperiode utførte 

arbeidsoppgaver mot å få en økonomisk godtgjørelse for det7. Domstolen konkluderte 

med at Lawrie-Blum var en arbeidstaker i Fellesskapets betydning av begrepet. 

 

Levin-saken8 viser at arbeidstakerbegrepet også kan omfatte deltidsarbeid. Fru Levin 

var britisk statsborger og søkte om oppholdstillatelse i Nederland. Hennes mann var 

ikke borger av et EF-land. Nederlandske myndigheter avslo søknaden fordi de mente 

 
6 Sak C-66/85, Lawrie-Blum mot Land Baden Wurttemberg 

7 Se mer om dette i, EG rätten i EES, kapittel XV, "Fri rörlighet för arbetstagare". 

8Sak C-53/81 Levin v Staatsecretaris van Justitie saksnumer. 
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arbeidet hennes ikke kunne regnes som arbeid etter artikkel 39. Dette begrunnet de med 

at Levin hadde for lav inntekt. 

 

Den nederlandske domstol stilte EF-domstolen spørsmål om arbeidstakerbegrepet i 

artikkel 39 også omfatter de personer som har så lite inntjening, at det ikke er 

tilstrekkelig til å dekke levekostnader i landet. Med vekt på fortalen i forordning 

1612/68 fastslo domstolen at folk må selv få velge den type og mengde arbeid de 

ønsker. Med dette mente domstolen at begrepet måtte gis en vid tolkning, og begrunnet 

dette blant annet med Fellesskapet formål, som herunder vår å "fremme sosial og 

økonomisk samarbeid", "bevare den frie bevegelighet for personer", og "øke 

levestandarden" til borgerne av medlemsstatene9. Domstolen kom frem til at 

arbeidstakerbegrepet ikke kun omhandlet fulltidsstillinger så lenge arbeidet ga nok 

inntekter til å øke personers livskvalitet. I Levin-saken hevdet domstolen at selv om 

deltidsarbeid er omfattet av reglene om den frie bevegelighet dekker reglene kun den 

beskjeftigelse som er "virkelig og effektiv". Hva dette er vil være en skjønnsvurdering 

og vurderingen må omfatte momenter som arbeidets omfang, og tid som brukes på 

arbeidet. 

 

Omfanget og tolkningen av begrepene "virkelig og effektivt" var viktig i den videre 

vurderingen om arbeidet kunne omfattes av artikkel 39. Et arbeid måtte være et 

"virkelig og effektivt" arbeid, men ikke så lite at det var et "marginalt supplement". Jeg 

tolker dommen slik at den forståelsen bør velges som mest mulig effektivt gjennomfører 

formålet med bestemmelsen. Dette effektivitetsprinsippet finner vi igjen også i EF-

traktatens artikkel 2 og 3, som også kan oppfattes som formålsbestemmelser til 

forordningen og den frie bevegelighet for arbeidstakere. 

 

Når det gjelder omfanget av begrepene "virkelig og effektivt", kom ikke domstolen med 

en klar definisjon av disse. Definisjonen får et klarere innhold i Raulin-dommen. V.J.M 

Raulin 10 var en  fransk statsborger bosatt i Nederland for å studere. Ved siden av 

studiene hadde hun en jobb hvor hun totalt arbeidet 60 timer over en tre ukers periode 

 
9 EF traktatens artikkel 2, og 3. 

10 Sak C-357/89Raulin v Minister van Onderwijs en Wetenschappen.  
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samme år. Ansettelsesperioden var derimot fra 5.mars til 3.november samme år. 

Kontrakten hun hadde innebar at hun skulle bli ringt etter ved behov. Arbeidet hennes 

var sesongbetont, og i perioder jobbet Raulin derfor lite. Domstolen måtte ta stilling til 

om de tre ukene hun arbeidet gjorde henne til arbeidstaker i henhold til Fellesskapets 

betydning.  

  

Dommen klargjør mer i retning av en nedre grense for hvor lite arbeid som kan 

aksepteres. Vurderingen om arbeidet var "virkelig og effektivt" måtte tas på bakgrunn 

av den korte perioden hvor Raulin faktisk arbeidet sammenlignet med hele 

ansettelsesperioden. På grunn av EF-domstolens liberale holdning til hva som faller inn 

under begrepet arbeidstaker, strekker domstolen seg langt for å fremme den frie 

bevegelighet. I denne saken hvor Raulin arbeidet kun tre uker ville de ikke uten videre 

avskjære henne fra å være arbeidstaker. Domstolen ga likevel en indikasjon på at de 

timene Raulin arbeidet kunne virke som et "marginalt supplement", og EF-domstolen ga 

inntrykk av at de ikke forventet at den nasjonale domstolen skulle anerkjenne henne 

som en arbeidstaker.   

 

Selv om både Levin og Raulin var deltidsansatte, var Levin fast deltidsansatt over en 

lengre periode, mens Raulin sitt arbeid var mer usikkert med tanke på arbeidsmengde og 

var begrenset til en kort periode. Dette kan være et avgjørende skille mellom "virkelig 

og effektivt arbeid" og "marginalt supplement". Det at Levin heller ikke hadde behov 

for en fulltidsjobb på bakgrunn av hennes formue bør etter min oppfatning også spille 

en rolle fordi det kan gi et tegn at hun ikke kom til Nederland av økonomiske årsaker. 

Raulin derimot arbeidet kun de få timene som ble nevnt, og startet etter kort tid studier i 

landet. Etter min mening gir dette et inntrykk av at hun kom til Nederland med det mål 

å realisere sine studier. Raulin-saken ble avgjort før Direktiv 93/96 om fri bevegelighet 

for studenter ble innført. 

 

I Dommen om Michel Trojani 11 gir EF-domstolen uttrykk for at personer som deltar i 

statlige sysselsettingsprogrammer også kan være omfattet av arbeidstakerbegrepet. 

Dette er den nyeste dommen i denne materien, og er avgjort i september 2004. Sakens 

faktum er interessant, og skiller seg litt fra tidligere nevnte dommer fordi den gjelder en 
 

11 Sak C- 456/02 Michel Trojani v Centre public d'aide sociale de Bruxelles. 
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person som deltok i et sysselsettingstiltak. Trojani var en fransk statsborger bosatt i 

Belgia uten særlige midler til å klare seg selv. Etter å ha bodd på hospitslignende steder, 

ble Trojani tilbudt kost og losji, og en liten sum penger på Frelsesarmeens herberge, 

mot at han utførte diverse arbeid 30 timer i uken. Arbeidet var en del av et program i 

regi av den belgiske stat som skulle sysselsette personer uten arbeid. Trojani søkte den 

belgiske stat om sosialhjelp, kalt Minimex, som hjelper de som får mindre enn 

minstelønn. Dermed kom spørsmålet om Trojani var å anse som en arbeidstaker etter 

fellesskapsbetydningen av begrepet.  

 

EF-domstolen mente det avgjørende var arbeidets natur, og om Trojani utførte instruerte 

arbeidsoppgaver mot vederlag. EF-domstolen kom frem til at det ikke bare var et 

sysselsettingsprogram Trojani var engasjert i. Det avgjørende var at arbeidet Trojani 

utførte hadde et økonomisk mål også for Frelsesarmeen, nemlig den daglige driften av 

herberget. Oppgavene Trojani utførte, og den lille inntekten han fikk var et typisk 

arbeidsforhold hvor instruksene kom fra arbeidstakeren, som her var Frelsesarmeen. På 

bakgrunn av momentene ovenfor ville de ikke utelukke at arbeidet kunne omfattes av 

artikkel 39, og at Trojani var en arbeidstaker. 

 

Bettray-dommen12 illustrerer en strengere tolkning, og innskrenkning i omfanget av 

"arbeidstakere". Rusmisbrukeren Bettray var tysk statsborger og arbeidet i et statlig 

ansettelsesprogram i Nederland, som hadde som formål å rehabilitere rusmisbrukere. 

Ansettelsen var på ubestemt tid da oppdraget skulle avsluttes når han var kvitt 

misbruket. Bettray søkte om oppholdstillatelse i Nederland blant annet på bakgrunn av 

arbeidet på rehabiliteringssenteret. Nederlandske myndigheter avslo søknaden, og tok 

spørsmålet opp til høring i EF-domstolen. 

 

EF-domstolen kom frem til at den typen arbeid ikke kunne omfattes av 

arbeidstakerbegrepet på bakgrunn av at det hadde et helsemessig formål og ikke et 

økonomisk et. 

 

Sakens faktum i Bettray og Trojani har likhetstrekk, men avgjørelsen i dommene skiller 

seg i forhold til oppgavenes formål. Forskjellen mellom de to avgjørelsene var det 
 

12 Sak C-344/87 Bettray v Staatsecretaris van Justitie.  
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økonomiske formålet med Trojani's arbeid, som ikke kunne anses å være til stede i 

Bettrays rehabilitering. Et viktig argument var også at rusmisbrukerne som jobbet der 

ikke var ansatt på bestemt tid, da de skulle forlate rehabiliteringen når de var egnet til å 

jobbe i det vanlige arbeidsmarked. Bettray ble ikke ansatt på bakgrunn av hans 

egenskaper, men på grunn av hans behov. Med det sikter jeg til at det ikke var 

arbeidsgiverens behov for Bettray som begrunnet ansettelsen. Dette taler imot det 

definerte forholdet som kreves mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

 Domstolen ønsket med dette ikke å utvide tolkningen av arbeidstakerbegrepet i artikkel 

39 så langt at det ville omfatte personer som er satt til å arbeide i et 

rehabiliteringsprogram for egen utvikling. 

 

Størrelsen på lønnen skal heller ikke være et hinder for den frie bevegelighet innenfor 

Fellesskapet, som det redegjøres for i Kempf-dommen.13 R.H. Kempf var en 

musikklærer med tysk statsborgerskap bosatt i Nederland. Han jobbet som deltids 

musikklærer, og hadde tolv timers undervisning i uken. Som konsekvens av Kempf's få 

arbeidstimer og hans lave inntekt søkte Kempf om å få støtte fra staten til å livnære seg 

på bakgrunn av en nederlandsk lov om stønad til arbeidsledige, som utbetales til de som 

har status som arbeidstakere. På bakgrunn av dette ble det reist spørsmål om Kempf 

kvalifiserte som arbeidstaker.  

 

Lønnen og arbeidet til Kempf var overraskende nok ikke så lite at det var ansett som et 

"marginalt supplement". Domstolen mente at dette var et "virkelig og effektivt" arbeid, 

og at størrelsen på lønnen ikke var avgjørende for om han kunne betraktes som 

arbeidstaker. Allerede i Levin-saken mente domstolen at det ikke hadde noen betydning 

hvor den supplerende inntekt kom fra. Videre ble det i Levin-saken hevdet at folk måtte 

selv få velge sitt arbeid, enten det ga høy eller lav inntjening. Kempf-dommen viser 

med dette at så lite arbeid og inntekt at man er avhengig av sosialhjelp (som Kempf 

hadde krav på etter nederlandsk lovgivning), ikke forhindrer at man kan anses som 

"arbeidstaker". 

 

 
13Sak C-139/85 R.H.Kempf v  Staatssecretaris van Justitie.  
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2.1 Konsekvensen av arbeidstakerbegrepets vide tolkning 

Konsekvensen av en vid tolkning av arbeidstakerbegrepet kan være en mulig fare for at 

velferdsordningene i medlemslandene kan bli utnyttet av borgere i de land hvor 

velferdsordningene er dårlige, og arbeidsledigheten er høy. Denne utnyttelsen kan 

oppfattes som en "sosialhjelpsturisme", fordi arbeidstakere i andre medlemsland skal 

behandles likt som nasjonale borgere. 

 

 I EF-traktatens artikkel 12 er det et generelt forbud mot enhver forskjellsbehandling på 

bakgrunn av statsborgerskap. Gjennom sekundærlovgivning har vi forordning 1612/68, 

som forbyr forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet hva gjelder sosiale 

ordninger i statene. Dette støttes av Antonissen-saken14 som gjaldt en belgisk 

statsborger som søkte arbeid i Storbritannia. EF-domstolen kom i denne saken frem til 

at arbeidssøkere måtte omfattes av prinsippet om likebehandling etter forordning 

1612/68 artikkel 7 nr.2. Dette mente domstolen på tross av en rådsbeslutning som ga 

arbeidstakere rett til å oppholde seg i et annet medlemsland kun i en tre måneders 

periode uten å ha sosiale rettigheter. Dersom de mottok sosiale ytelser kunne de bli 

beordret ut av landet. EF-domstolen ønsket ikke å vektlegge denne beslutningen da de 

mente det ikke hadde juridisk relevans for tolkningen av sosiale ytelser i henhold til 

forordning 1612/68.  

 

Antonissen-saken støttes av Hoekx-dommen15 som gjaldt en nederlandsk statsborger 

som returnerte til Belgia for deretter å søke på minimex-bidraget. Der mente EF-

domstolen at støtte som hjelper de som har inntekter under minimumslønn er en sosial 

støtte som går inn under forordning 1612/68, og kan ikke nektes de som er statsborgere 

fra andre land. Videre fastslo EF-domstolen at den belgiske støtten Minimex er en 

sosialrett i betydning av forordning 1612/68 artikkel 7 nr.2, som ikke må være betinget 

av at man har hatt oppholdsrett i vertsstaten en viss periode, dersom denne betingelsen 

ikke omfatter nasjonale borgere. 

 

 
14 Sak C-292/89 The Queen v Immigration Appeal ex parte  Gustaff Desiderius Antonissen. 

15 Sak C- 249/8  Vera Hoekx v Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
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 Antonissen og Hoekx-saken viser hvor vidt domstolen også strekker tolkningen av 

sosiale ytelser etter forordning 1612/68. Så lenge den frie bevegelighet blir fremmet, og 

hindringer stanset, er EF-domstolen liberal overfor hvem som omfattes av den frie 

bevegelighet for arbeidstakere etter EF-traktatens artikkel 39. 
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3 Arbeidssøkere i Det europeiske fellesskap 

 

3.1 Omfattes arbeidssøkere av den frie bevegelighet? 

Gustaff Desiderius Antonissen (se fotnote 14), var belgisk statsborger bosatt i 

Storbritannia. Etter nesten tre år i Storbritannia som arbeidsledig, ble han beordret ut av 

landet av britiske myndigheter fordi han ikke hadde arbeid og hadde vært arbeidsledig i 

over seks måneder.  

 

Den britiske domstolen ønsket at EF-domstolen skulle avklare hvilken rett en borger fra 

et medlemsland hadde til å oppholde seg i Storbritannia uten arbeid. EF-domstolen la 

vekt på ordlyden i artikkel 39, som henvender seg til de som er i arbeid, eller flytter til 

et annet land med det mål å ta faktisk arbeid. De oppfattet denne ordlyden som for 

streng, da den kunne hindre arbeidsledige å finne arbeid også i andre stater. En følge av 

dette ville hindre formålet med den frie bevegelighet som var en sosial og økonomisk 

utjevning av Fellesskapet. 

 

EF-domstolen mente på bakgrunn av dette at artikkel 39 måtte tolkes videre. Artikkel 

39 sett i sammenheng med forordning 1612/68 måtte rette seg både til arbeidstakere 

som flytter rundt for å ta arbeid, og også de som har som mål å søke arbeid. Dermed 

ville arbeidssøkere også ha en rett til fri bevegelighet i henhold til Fellesskapets regler. 

 

3.2 Hvor lenge kan arbeidssøkere oppholdet seg i vertslandet? 

Forordning 1408/71 kapittel 6 har bestemmelser om ytelser man får fra borgerlandet 

ved arbeidsløshet. Disse ytelsene er overførbare. Det vil si at om en person flytter fra 

hjemlandet til et annet medlemsland, kan vedkommende få arbeidsledighetstrygd 

overført fra hjemlandet. Ytelsene etter forordning 1408/71 er oppsparte trygdeytelser, 

og ikke behovsprøvde. Artikkel 69 nr.1(c), gir personer rett til disse ytelsene i "høyst tre 

måneder" fra vedkommende flyttet fra hjemlandet.  
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Problemstillingen som er relevant er hvor lenge de kan oppholde seg i vertslandet uten 

arbeid, og hva de har krav på som arbeidssøkere i oppholdslandet. Dette spørsmålet er 

særlig aktuelt når oppholdet går utover de tre månedene man får ytelser etter forordning 

1408/71.   

 

I Antonissen-saken mente den nasjonale domstolen at seks måneder måtte være 

tilstrekkelig til å finne et ønsket arbeid. EF-domstolen var enig i dette og fastslo at en 

arbeidstaker hadde rett på opphold i inntil seks måneder som arbeidssøkende. De mente 

dermed at tre måneders fristen i henhold til erklæringen i forarbeidene til forordning 

1612/68 var for kort tid til å finne et ønsket arbeid. Seks måneders fristen hevdet EF-

domstolen ikke ville være til hinder for effektivitetsprinsippet vedrørende den frie 

bevegelighet. Hadde ikke arbeidssøkeren funnet seg arbeid innen denne tiden mente de 

at det var grunnlag for å beordre dem ut av landet. Blir det derimot fremlagt bevis på at 

det er fremgang i deres søkeprosess, og at det er en mulighet for å få arbeid, må 

personene være beskyttet mot å bli utvist fra landet.  

 

3.3 Retten på sosiale ytelser som arbeidssøkende 

Arbeidssøkere som er omfattet av forordning 1612/68, faller utenfor retten til 

likebehandling etter artikkel 7 nr.2 om sosiale ytelser. Dette ble fastslått av EF-

domstolen i Lebon-dommen16 da en fransk statsborger søkte den belgiske myndighet 

om Minimex bidraget. Lebon-saken gjaldt en fransk statsborger som bodde sammen 

med sin pensjonerte far i Belgia. Lebon hadde bodd de største delene av sitt liv der, og 

hadde helt siden 1982 mottatt Minimex bidraget siden hun var arbeidsledig. Bidraget 

ble hun fratatt da hun ikke kunne fremlegge nok bevis på at hun søkte etter arbeid. 

 

Saken reiste flere spørsmål. Blant annet ønsket den nasjonale domstolen generelt sett å 

få avklart om likebehandling med hensyn til sosiale rettigheter i artikkel 7 i forordning 

1612/68 også omfatter de som er arbeidssøkere.   

 

 
16 Sak 316/85, Lebon v Centre public d'aide sociale de Courcelles. 
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EF-domstolen fastslo, uten inngående drøftelse, at ytelsene i artikkel 7 i forordning 

1612/68 kun omfattet de som var i arbeid, og ikke borgere av medlemsland som søker 

arbeid innenfor andre medlemslands territorium. Slik jeg oppfatter dommen, tolket EF-

domstolen artikkel 39 dit hen at den for arbeidssøkere kun ga rett til likebehandling når 

det gjaldt adgangen til å ta arbeid.  

 

I Antonissen-saken poengterte EF-domstolen at den strenge ordlyden i artikkel 39 kun 

henvendte seg til arbeidstakere. Likevel mente de at arbeidssøkende også måtte omfattes 

av den frie bevegelighet, da de hadde som formål å bli arbeidstakere. Dette mente 

domstolen var med på å effektivisere prinsippet om den frie bevegelighet. Utfallet av 

Lebon-saken ble at arbeidssøkere er omfattet av den frie bevegelighet i artikkel 39, men 

utover det har ikke arbeidssøkere krav på sosiale ytelser.  

 

Etter min oppfatning er EF-domstolens utvidelse av artikkel 39's ordlyd en logisk måte 

å fremme den frie bevegelighet og styrke det økonomiske samarbeidet. Det er en 

løsning på at arbeidssøkende kan dekke eventuelle arbeidsbehov andre land har. Jeg 

mener også at det er en naturlig årsak til at domstolen avgrenset mot sosiale ytelser for 

arbeidssøkende som kom til andre land da det i motsatt tilfelle kan føre til store 

belastninger på enkelte lands velferdsordninger.  

 

Videre blir spørsmålet om rettstilstanden i EU nå er endret på grunn av innføringen av 

unionsborgerskapet. Brian Francis Collins17, var en irsk statsborger som søkte om støtte 

til arbeidssøkende i Storbritannia mens han søkte arbeid. Fordi Collins også var 

amerikansk statsborger bodde han mest i USA, men hadde tidligere arbeidet i 

Storbritannia innenfor salg i 1980 og 1981. I 1998 kom Collins tilbake til Storbritannia 

for å søke arbeid. Etter kun åtte dagers opphold i landet søkte han om støtte til 

arbeidssøkende. Collins fikk avslag på søknaden da britiske myndigheter mente han 

ikke hadde sedvanlig opphold i Storbritannia. Etter britisk lovgivning var støtte til 

arbeidssøkere behovsprøvd. Kravene var at det var lovlig opphold i landet, og at 

vedkommende hadde jevnlig opphold der.  

 

 
17Sak C-138/02 Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions. 
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Til EF-domstolen ble det stilt spørsmål om Collins var å anse som arbeidstaker i 

henhold til artikkel 39 på bakgrunn av at han tidligere hadde arbeid i landet. EF-

domstolen mente fordi Collins hadde vært frem og tilbake, og ikke hadde arbeidet i 

landet på sytten år, var det ikke lenger forbindelse mellom arbeidsmarkedet Collins 

hadde vært i, og det han søkte nå. Collins måtte derimot anses som en arbeidssøker som 

søkte britiske arbeidsmarkedet for første gang.18 Hadde det vært en nær sammenheng 

mellom arbeidsmarkedet nå og det for sytten år siden, hadde han kunnet kreve 

rettigheter som om han hadde vært arbeidstaker i henhold til artikkel 39. 

 

Om Lebon-dommen legges til grunn er det ingen rettigheter på sosiale ytelser for 

arbeidssøkere. I mellomtiden hadde EF-traktaten fått regler om unionsborgerskapet. 

Dommen reiste ingen tvil om Collins var unionsborger, og at han allerede hadde lovlig 

oppholdstillatelse i landet. Domstolen kom til at som en unionsborger var Collins 

omfattet av prinsippet om likebehandling i EF-traktatens artikkel 12, med hensyn til 

sosiale rettigheter som nasjonale arbeidssøkere har krav på. Den nasjonale domstolen 

ønsket imidlertid å få avklart om dette likebehandlingsprinsippet for unionsborgere 

utelukket nasjonal lovgivning fra å stille betingelser til arbeidssøkere med hensyn til 

krav på sosiale ytelser.  

 

EF-domstolen utelukket ikke statenes rett til å stille krav til arbeidssøkere dersom staten 

skal utbetale støtte til arbeidsledige. EF-domstolen hevdet at i et slikt krav må man se 

om det var en reell sammenheng mellom arbeidssøkeren og arbeidsmarkedet ved at 

arbeidssøkeren faktisk hadde søkt arbeid i vertslandet. Dette kravet må derimot sees i lys 

av et proporsjonalitetskrav, og må ikke overgå grensen for hva som faktisk er formålet 

med kravet. Et krav om opphold måtte også være i overensstemmelse med fristen for å 

få et arbeid. I sin helhet ble utfallet at selv om man er omfattet av 

likebehandlingsprinsippet i artikkel 12, sett i sammen heng med artikkel 39 nr.2, er ikke 

medlemsstatene utelukket fra å stille betingelser på utbetaling av arbeidsledighetstrygd. 

Disse må være i overensstemmelse med Fellesskapslovgivningen, og ikke betinget av 

statsborgerskap.   

 

 
18 Se Collins-dommen pkt 29. 
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Nasjonallovgivningen får altså i noen grad gjennomslagskraft med hensyn til 

arbeidssøkere i Fellesskapet. En naturlig årsak til dette kan være at arbeidssøkere ikke 

fullt ut er omfattet av arbeidstakeres rett til fri bevegelighet.  

 

Begrensninger i den frie bevegeligheten for arbeidssøkere er den klareste begrensingen 

hva gjelder fri bevegelighet for personer. Det er også er den enkleste måten statene selv 

kan påvirke den frie bevegelighet, ved å begrense det gjennom egen lovgivning, for på 

den måten hindrer de også at arbeidssøkere kan dra nytte av deres velferdsordninger.  
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4 Studenter i Det europeiske fellesskap 

 

Studenters rett til å bevege seg innen landene i Fellesskapet var tidligere ikke regulert i 

EF-traktaten. Da verken lovgivningen eller sekundærlovgivningen hadde konkrete 

regler som regulerte studenters rett til fri bevegelighet, ble spørsmålet om den frie 

bevegelighet tatt opp gjennom rettspraksis. 

 

I Gravier-saken19 måtte domstolen ta stilling til om "yrkesopplæring"20 var omfattet av 

den frie bevegelighet. Gravier var en fransk student som studerte kunst i Liège i Belgia 

på et kunstakademi. Som følge av at hun var fransk statsborger ble hun avkrevd 

skoleavgift til studiestedet. Belgiske myndigheter begrunnet avgiften med at det var et 

større antall utenlandske studenter som kom for å studere i Belgia enn det var belgiske 

studenter som flyttet ut for å studere. Siden de innflyttede studentene ikke betalte skatt 

til Belgia, mente belgiske myndigheter denne avgiften var legitimert siden de mange 

studentene utgjorde en post i det belgiske utdanningsbudsjett. 

 

Gravier mente dette var diskriminerende i henhold til artikkel 12 i EF traktaten. Den 

belgiske domstol stilte så spørsmål til EF-domstolen om studenter var omfattet av den 

frie bevegelighet for personer. I EF-traktatens artikkel 15021, var det et mål for 

Fellesskapet å samarbeide politisk sett om en felles "yrkesopplæring" som skulle "støtte 

medlemsstatene og utfylle deres virksomhet"22. Rådets beslutning 63/226 var også 

bygget på et prinsipp om at medlemslandenes borgere skulle få mulighet til å ta 

nødvendige kurs i andre medlemsland for å legge forholdene til rette for et karrierevalg. 

 
19 Sak C-293/83 Francoise Gravier v City of Liège. 

20 Oversatt fra begrepet "vocational training" som brukes i dommen. 

21 Tidligere artikkel 127. 

22 EF-traktaten artikkel 150(1). 
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Artikkel 150 sammen med prinsippene i rådsbeslutning 63/226 vedrørende 

"yrkesopplæring" var et viktig tolkningsmoment for domstolen. 

 

De tolket artikkelen og prinsippene dit hen at "yrkesopplæring" måtte være et slags 

tillegg til retten om den frie bevegelighet. Selv om det ikke konkret var traktatfestet hva 

slags rettigheter internasjonale studenter hadde innen Fellesskapet er momentene 

ovenfor etter min mening, en døråpner for at "yrkesopplæring" skal være omfattet av 

den frie bevegelighet. 

 

EF-domstolen mente at "yrkesopplæringen" måtte omfatte enhver utdannelse som 

forberedte direkte til arbeidsmarkedet( et profesjonsstudium). Dette omfattet også 

studier innen tegneserietegning, som var Graviers fag. Dermed kom domstolen frem til 

at "faglig utdannelse" var omfattet av reglene om den frie bevegelighet for 

arbeidstakere. Avgiftspålegging av internasjonale studenter måtte da være et brudd på 

prinsippet om "ikke-diskriminering i henhold til artikkel 12 i traktaten siden belgiske 

studenter ikke ble avkrevd studieavgiften.  

  

Hvorvidt universiteter også ble omfattet av begrepet "faglige utdannelsesinstitusjoner", 

ble vurdert i Blaizot-saken23. Blaizot, og seksten andre studenter som klaget diverse 

belgiske universitet inn til domstolen, ble gitt oppholdstillatelse i Belgia på bakgrunn av 

studieopphold. Studentene studerte til å bli veterinærer ved diverse universiteter i 

Belgia, og ble på lik linje med Gravier avkrevd studieavgift. Dette var noe nasjonale 

studenter ikke ble avkrevd. 

   

EF-domstolen brakte begrepet "yrkesopplæring" ett skritt videre og mente at universitet 

også måtte omfattes av dette begrepet så fremt studiet var nødvendig for studenten til å 

oppnå en ønsket profesjon. I dette tilfelle var det da ingen tvil om at veterinærstudiet 

forberedte studenter direkte til arbeidslivet. 

 

Også i forhold til universitetsstudier innen EF er man altså beskyttet mot å betale 

skolepenger som landets egne borgere ikke betaler. 

 
 

23 Sak C-24/86 Blaizot v Universitetet I Liège, m.fl.  
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Gravier og Blaizot var avgrenset til skolepenger. Studenter har imidlertid også behov 

for midler til livsopphold. Spørsmålet om studenter fra andre medlemsland kunne 

diskrimineres i forhold til dette, ble tatt opp i Brown-saken24. Steven Malcolm Brown 

var både fransk og britisk statsborger, og studerte i England for å bli elektroingeniør. 

Der søkte han britiske myndigheter om støtte til underhold mens han var student. 

 

 Domstolen i Brown-saken fastslo at underholdsstøtte til studenter ikke reguleres av 

reglene om den frie bevegelighet, og faller dermed utenfor retten til sosiale ytelser i 

artikkel 7 nr.2. Domstolen lot det med andre ord være et avgjørende skille mellom dette 

og skolepenger (studieavgift).   

 

Direktiv 93/96 om studenter innenfor Fellesskapet ble opprettet etter dommene ovenfor 

fikk sitt utfall. Den ga retningslinjer vedrørende deres rettigheter innenfor andre 

medlemsland. Direktivet er nå opphevet og inkorporert i Direktiv 2004/38. Artikkel 7 i 

det nye direktivet er identisk med artikkel 1 i direktiv 93/96. Den gir studenter rett til å 

oppholde seg i andre medlemsland dersom de har tilstrekkelig med ressurser så de ikke 

blir en byrde for medlemsstatenes velferdsordninger, for studenter har fremdeles ikke 

krav på velferdsordninger i vertslandet der de studerer. I artikkel 3 i direktiv 93/96 står 

det at statene ikke forplikter seg til å utbetale utdanningsstøtte. Med andre ord er dette 

tilsynelatende en kodifisering av rettspraksis.  

 

På samme måte som i Collins-saken oppstod imidlertid spørsmålet om de nye reglene 

om unionsborgerskap kunne gi grunnlag for å kreve likebehandling med hensyn til 

støtte til livsopphold. Dette kom opp i Grzelczyk-saken25. 

 

Rudy Grzelczyk gjaldt en fransk statsborger som også studerte i Belgia. Grzelzyk hadde 

under de første årene som student hatt arbeid ved siden av studiene. I det fjerde og siste 

året var studiene såpass krevende at Grzelczyk ikke hadde mulighet til å arbeide. Som 

en følge av det søkte han belgiske myndigheter om underholdsbidraget Minimex. Selv 

om Minimex bidraget var ansett som sosiale ytelser som gikk inn under artikkel 7 nr.2 i 

 
24 Sak C-197/86 Steven Malcolm Brown v The Secretary of State of London. 

25 Sak C-184/99 Rudy Grzelczyk v Cenrtre Public d'aide sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve. 
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forordning 1612/68, mente belgiske myndigheter at begrensingene i direktiv 93/96 

hindret han i å ha krav på Minimex. 

 

I EF-domstolen ble det tatt stilling til om Grzelczyk falt innenfor EF-traktaten artikkel 

12 om forbud mot forskjellsbehandling når han allerede hadde fått tillatelse til å 

oppholde seg i Belgia. Domstolen tok utgangspunkt i artikkel 12 og viste til at dersom 

en student med belgisk statsborgerskap hadde søkt om Minimex bidraget på samme 

grunnlag som Grzelczyk, hadde vedkommende student trolig fått bidraget. De hevdet at 

dette er diskriminering på bakgrunn av statsborgerskap som er forbudt etter artikkelen.26

 

På bakgrunn av artikkel 12 om forskjellsbehandling, og artikkel 18, om unionsborgeres 

rett til å flytte fritt rundt innen Fellesskapet, kom domstolen frem til at hans krav på 

sosialstøtte var på lik linje med nasjonale studenters rettigheter. Artikkel 12 utelukket at 

nasjonallovgivningen kunne stille betingelser for Minimex dersom ikke samme 

betingelsene ble stilt overfor nasjonale borgere  

 

Domstolen begrunnet avgjørelsen ved å hevde at "ikke-diskrimineringsprinsippet" i 

traktaten ikke endrer seg hva gjelder studenter, dette er et prinsipp som må gjelde alle 

unionsborgere som flytter innenfor medlemsstatene.  Slik jeg oppfatter EF-domstolen 

skal ikke unionsborgere diskrimineres på bakgrunn av hva slags status de har i landene 

de oppholder seg. Om man er student, pensjonist, eller aktiv med en karriere, skal ikke 

spille noen rolle for forbudet om forskjellsbehandling etter artikkel 12. 

 

Tolkningen av direktiv 93/96 som EF-domstolen la til grunn var overraskende. De la til 

grunn en tolkning av direktiv 93/96, som sannsynligvis også vil gjelde for direktiv 

2004/38. Domstolen la vekt på at artikkel 3 i direktiv 93/96 ikke danner grunnlag for at 

studenter kan kreve utdanningsstøtte fra vertslandet, på den annen side er det ingenting i 

direktivet som utelukker studenter fra å motta sosial støtte.27 EF-domstolen kom frem til 

at dersom en person allerede har fått oppholdstillatelse og fått tildelt sosialytelser på 

bakgrunn av artikkel 12, sett i sammenheng med artikkel 18, måtte han ikke få disse 

 
26Se Grzelczyk-saken punkt 29. 

27Se Grzelczyk-saken punkt 39. 
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rettighetene tilbaketrukket på grunn av begrensingene i direktivet.28 Imidlertid la 

domstolen vekt på at artikkel 4 i direktivet om studenters oppholdsrett varte så lenge 

kravene i artikkel 1 var opprettholdt. På den annen side måtte disse studentene heller 

ikke bli en byrde på statenes velferdsordning som artikkel 6 i direktivet fremholder.29 

Direktiv 93/96 stilte derimot ingen nedre grense for hva som krevdes av ressurser.  

 

Domstolens resultat kan egentlig utledes av direktivet selv. Argumentasjonen på 

unionsborgerskapet var dermed ikke avgjørende og kanskje egentlig ikke nødvendig. 

Utfallet av dommen kunne vært det samme dersom det gjaldt en person fra et EFTA-

land, for det er tilsynelatende opp til landene selv om de ønsker å tildele vedkommende 

sosial støtte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28Se Grzelczyk-saken punkt 42. 

29Se Grzelczyk-saken punkt 44. 
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5 Personer med egen formue/pensjonister som tidligere har vært 
arbeidstakere i et annet medlemsland 

 

Inntil opprettelsen av Den europeiske unionen var retten til fri bevegelighet kun 

forbeholdt arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende eller de som tilbød tjenester 

innen Fellesskapet30. 

 

Det har over de siste ti årene vært en utvikling i direktiver vedrørende den frie 

bevegelighet for personer. Direktiv 90/364 gjelder oppholdsrett for personer som ikke 

har denne retten etter fellesskapets regler. Direktiv 90/365 omfatter "oppholdsretten for 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som har avsluttet sin yrkesvirksomhet". 

Familiemedlemmers frie bevegelighet er også omfattet av disse direktivene, men med 

de begrensingene som er nedfelt i direktivenes artikkel 1 nr.2. Vilkåret for opphold etter 

direktivene 90/364 og 90/365 dreier seg om at personer "ikke skal ligge vertsstaten til 

byrde". 

 

Etter at unionsborgerskapet ble en del av Fellesskapet, regulerer artikkel 18 retten for 

unionsborgere til å flytte fritt og oppholde seg på andre staters territorium. Denne retten 

må sees i sammenheng med de begrensingene i direktiv 2004/38. Begrensningene i 

direktivene 90/364 og 90/365 gjaldt med andre ord fortsatt og er videreført 

"samledirektivet" 2004/38. 

  

I vilkåret om at man ikke skal ligge vertsstaten til byrde er det et krav om at personen 

må ha "tilstrekkelige ressurser". Ordlyden i direktivene 93/364 og 93/365 er identiske 

med hensyn til hva som ansees for "tilstrekkelige ressurser". I direktivenes artikkel 1, 2. 

ledd anses man å ha tilstrekkelig ressurser når midlene overstiger nivået for sosial 

 
30 "Thirty years of free movement of workers in Europe", Proceedings of the conference Brussels 

Summary Report, Elspeth Guild. 
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stønad. Dersom annet ledd ikke kan komme til anvendelse skal ressursene ansees som 

tilstrekkelige når de "overstiger minstepensjonen som er utbetalt i vertsstaten", dette 

fremgår av artikkel 1,3. ledd. 

 

Kravet om sykeforsikring er også omfattet av vilkåret om at man ikke skal ligge 

vertstaten til byrde. Det kreves at man har tegnet sykeforsikring som gjelder for det 

landet man oppholder seg i. Dette er også tatt inn i direktiv 2004/38 artikkel 7 nr.1(b).  

 

Vedrørende den frie bevegelighet som ikke omfattes av traktatens regler, er det et krav 

om at man må fremlegge dokumentasjon. Kravet fremkommer av artikkel 2 i 

direktivene 90/364 og 90/365 og sier at man må fremlegge bevis på at vilkårene om 

"tilstrekkelige ressurser" er oppfylt, og at vedkommende har tegnet sykeforsikring i 

landet. I disse erklæringene skal personer som oppholder seg under Direktiv 90/365 

fremlegge en erklæring på at de får utbetalt pensjon, samt størrelsen på denne 

pensjonen. Personer som oppholder seg under Direktiv 90/364 skal fremlegge bevis fra 

opprinnelig hjemland som erklærer at personen har inntekt i henhold til kravet. 

 

5.1 "Tilstrekkelig ressurser" 

I en dom av 25. mai 200031 ble Italia klaget inn til EF-domstolen av Kommisjonen for 

ikke å ha samkjørt sine bestemmelser godt nok med direktivene 90/364 og 90/365 hva 

gjelder tilstrekkelig ressurser. 

 

De italienske gjennomføringsreglene hadde ulike bestemmelser for opphold på 

bakgrunn av direktivene 90/364 og 90/365. Det var et krav fra Italia at 

familiemedlemmer av de som oppholdt seg under direktiv 90/364 hadde midler tre 

ganger høyere enn familiemedlemmer av de som hadde oppholdstillatelse på bakgrunn 

av direktiv 90/365.  

 

Selv om Italia begunstiget personer under direktiv 90/365, kunne domstolen med dette 

ikke se at Italia hadde overskredet grensen for hvordan medlemslandene selv kunne 

tolke hvor mye midler som krevdes etter de forskjellige direktivene. Domstolen mente 

 
31 Sak C-424/98, Europeiske Fellesskaps Kommisjon v Italias Republikk. 
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at medlemslandene ikke var strengt bundet til å gjennomføre begge direktiver på samme 

måte, til tross for at direktivene hadde identisk ordlyd. 

 

5.2 Krav til dokumentasjon 

Som en følge av at en person må ha tilstrekkelige ressurser til opphold, krevde Italia at 

nødvendig dokumentasjon om dette fremlegges rette myndigheter. 

I samme dom som den ovennevnte ble Italia klaget inn da det ble hevdet av 

Kommisjonen at Italia kun aksepterte visse dokumenter som beviser at vedkommende 

personer kvalifiserer til oppholdstillatelse. Italia krevde at alle dokumentene som måtte 

fremlegges var utstedt av en offentlig myndighet, noe Kommisjonen mente ikke var 

nødvendig og dermed sto i misforhold med Fellesskapets dokumentasjonskrav. 

Kommisjonen hevdet italienske myndigheter stilte for strenge krav til hvordan 

dokumentene skulle fremlegges. 

 

EF-domstolen viste til at de nevnte direktivene kun inneholder materielle betingelser for 

å oppholde seg i et annet medlemsland. Direktivene oppgir ikke konkrete retningslinjer 

for hvordan man skal fremlegge dokumentasjon. EF-domstolen poengterte at Italias 

utøvelse av intern lovgivning med hensyn til å sette krav til hvordan dokumentasjon 

skal fremlegges måtte være i overensstemmelse med de fundamentale rettighetene sikret 

ved traktaten. Videre mente de at Italia også måtte forsikre seg om at det opprettholdes 

en effektiv virkning av direktivene for å fremme den frie bevegelighet. Med hensyn til 

fremleggelse av dokumentasjon bør de kunne akseptere at disse fremlegges også av 

andre enn offentlige myndigheter. EF-domstolen mente at Italias praksis hindret den frie 

bevegelighet.  
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6 Rett til opphold på grunnlag av nasjonal rett/internasjonale 
forpliktelser utenfor EU 

 

Martinez Sala er en kjent sak innenfor EF-retten som tar opp problematikken om rett til 

sosiale ytelser32. Martinez Sala var en dame med spansk statsborgerskap, men som 

hadde oppholdt seg i Tyskland siden 1968. Der hadde Sala periodevis hatt korte jobber, 

hennes siste jobb ble påbegynt 12. september 1989, og avsluttet 24. oktober samme år. 

Siden hennes siste arbeid hadde Sala mottatt sosialstøtte fra den tyske stat på bakgrunn 

av hennes daværende oppholdstillatelse i landet. På bakgrunn av dette viste det seg at 

Sala ikke hadde oppholdstillatelse i Tyskland i henhold til Fellesskapets regler om den 

frie bevegelighet, da hun ikke var arbeidstaker, og heller ikke falt under noen direktiv 

om oppholdstillatelse for personer innen Fellesskapet. Grunnen til at hun fikk oppholde 

seg i landet var på bakgrunn av en europeisk konvensjon om sosial og medisinsk hjelp 

som forbød Tyskland å utvise henne. I 1993, en periode hvor Sala ikke hadde formell 

oppholdstillatelse, søkte Sala om å få barnetrygd til hennes nyfødte barn. Dette ble 

avslått av tyske myndigheter med hensyn til at Sala verken var tysk statsborger, eller 

hadde oppholdstillatelse i landet. 

 

Som følge av dette var problemstillingen om Martinez Sala var vernet av EF-traktatens 

artikkel 18 om unionsborgerskap sammenholdt med artikkel 12, om forbud mot 

forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonalitet vedrørende ytelser som var omfattet av 

andre europarettslige bestemmelser33.  

 

EF-domstolen kom etter min mening til en interessant konklusjon vedrørende denne 

problemstillingen. Domstolen mente at ettersom hun var en unionsborger, og hadde 

lovlig oppholdstillatelse i Tyskland, måtte hun være beskyttet av reglene om forbud mot 

 
32 Sak C-85/96 Martinez Sala v Freistaat Bayern. 

33 Euorpa Konvensjonen av 11 december 1995, om sosial og medisinsk assistanse. 



 

 29 

                                                

forskjellsbehandling på bakgrunn av statsborgerskap34. Dette til tross for at hun 

oppholdt seg i landet på bakgrunn av regler som faller utenfor Fellesskapets lovgivning. 

Domstolen mente på bakgrunn av artikkel 18 at det i forhold til artikkel 12 var 

tilstrekkelig at de ytelsene hun krevde, rent saklig falt inn under felleskapsrettslige 

regler, nemlig forordningene 1612/68 og 1408/71, selv om hun ikke hadde rett til 

ytelsene etter disse forordningene isolert sett da disse ytelsene var forbeholdt 

arbeidstakere og arbeidssøkere.   

 

Domstolen trengte ikke å ta stilling til om Sala oppfylte kravene om opphold etter 

artikkel 18 i traktaten, vedrørende unionsborgeres rett til å ferdes fritt innenfor 

medlemsstatens territorium da hun allerede hadde krav på oppholdstillatelse etter den 

europeiske konvensjonen. 

 

Utfallet av dommen viser at man som unionsborger kan falle tilbake på reglene om 

likebehandling til tross for at man er i et land på andre grunnlag enn de som er fastsatt i 

EF-traktaten og sekundærlovgivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 EF-traktaten artikkel 12. 
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7 Rett til opphold basert på reglene basert på unionsborgerskap 

 

Det har blitt påpekt tidligere i oppgaven at i henhold til artikkel 18 i EF-traktaten kan 

unionsborgere flytte og oppholde seg fritt innenfor andre medlemsstaters territorium. 

Dette er betinget av at visse krav er oppfylt. Disse kravene reguleres av 

sekundærlovgivningen, tidligere blant annet direktiv 90/364, som nå er inkorporert i 

direktiv 2004/38.  

 

Tidligere i oppgaven har man sett hvordan reglene om unionsborgerskapet har fungert 

som en subsidiær utvei for hvordan man kan oppholde seg i et land. Kvalifiserer man 

ikke til opphold etter de traktatfestede reglene eller sekundærlovgivningen vedrørende 

den frie bevegelighet, har EF-domstolen blant annet i Martinez Sala-saken benyttet 

reglene om unionsborgerskapet, og bestemmelsene den omfatter med hensyn til den frie 

bevegelighet. 

 

EF-domstolens avgjørelse i Baumbast-saken35 har vist hvordan man kan oppholde seg i 

et annet medlemsland direkte basert på reglene om unionsborgerskap. Baumbast var en 

tysk statsborger som hadde barn med en colombiansk statsborger. Paret giftet seg i 

Storbritannia i 1990, og samme år ble familien innvilget oppholdstillatelse i fem år. I 

perioden mellom 1990 og 1993 var herr Baumbast først en vanlig lønnsmottaker, og så 

drev han sitt eget firma. Firmaet gikk konkurs, hvorpå han ble arbeidsledig. I perioden 

som arbeidsledig søkte han diverse jobber i Storbritannia uten hell, og av den grunn tok 

han jobb i et tysk firma, men jobbet utenfor Det europeiske fellesskap. Familiens 

søknad om varig oppholdstillatelse ble i 1996 avslått av britiske myndigheter. Britiske 

myndigheter mente herr Baumbast, verken var en arbeidstaker i henhold til artikkel 39 

fordi han jobbet utenfor EU og ikke for en arbeidsgiver i Storbritannia. Ei heller 

oppfylte han kravene i sekundærlovgivningen, nærmere bestemt direktiv 90/364, da han 

 
35 Sak C-413-99, Baumbast v Secretary of State for the Home Department.  
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ikke hadde gjeldende sykeforsikring i Storbritannia, men i Tyskland. Derimot oppfylte 

han direktivets inntektskrav.  

 

Barna hadde rett til opphold uavhengig av sine foreldre. På bakgrunn av artikkel 12 i 

forordning 1612/68 har barn rett til undervisning i vertslandet dersom en av foreldrene 

er eller har vært arbeidstaker i det landet. Fru Baumbast ble tilkjent oppholdstillatelse så 

lenge barna utledet en rett fra artikkel 12 i forordningen. 

 

Problemstillingen som ble tatt opp av EF-domstolen var om herr Baumbast kunne 

påberope seg oppholdstillatelse direkte basert på artikkel 18, til tross for at han ikke var 

arbeidstaker i henhold til traktens artikkel 39, eller hadde tilstrekkelig sykeforsikring i 

henhold til direktiv 90/364. 

 

Utledet av prinsippet om proporsjonalitet mente domstolen at å nekte Baumbast 

opphold på bakgrunn av at hans manglende forsikring i Storbritannia ville være 

urimelig, sett i forhold til kravene som allerede var oppfylt. Baumbast var en som klarte 

å livnære seg og sin familie, og han hadde over en lang periode arbeidet i Storbritannia. 

At de i sykdomstilfeller hadde reist til Tyskland for behandling, og aldri brukt britisk 

helsetjeneste, spilte også en stor rolle i domstolens avgjørelse.  

På bakgrunn av avgjørelsen ovenfor var det altså ikke tilstrekkelig grunnlag for å nekte 

ham opphold etter direktivet. EF-domstolen kom dermed frem til at han kunne påberope 

seg fri bevegelighet i henhold til artikkel 18, da kravene i sekundærlovgivningen som 

artikkel 18 viser til var oppfylt.  

  

Hensynet bak kravet om sykeforsikring er at "gjestene" i landet ikke skal bli en byrde på 

landets velferdsordninger. Slik jeg forstår hensynene til domstolens begrunnelse bar 

hele Baumbast's livssituasjon preg av at han ikke hadde som mål å utnytte britiske 

velferdsordninger. Hans arbeidssituasjon, med arbeid utenfor Storbritannia, var tydelig 

uønsket fra hans side da det kom frem av faktum at han iherdig prøvde å få jobb der. 

Baumbast var en som hadde nok ressurser til å livnære både seg selv og sin familie, selv 

i perioden hvor han var arbeidsledig. At familien dro til Tyskland, hvor de hadde 

sykeforsikring, hver gang de trengte legebehandling, var etter EF-domstolens synspunkt 

også et klart tegn på at Baumbast ikke hadde intensjoner om å "spise" av den britiske 

velferdsordningen. 
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7.1 Rett til likebehandling basert på reglene om unionsborgerskap 

Selv i tilfeller hvor statene ikke har noen plikt til å la en statsborger fra et annet 

medlemsland få bli, verken etter EU-retten eller andre internasjonale forpliktelser, kan 

det likevel være at de lar vedkommende få bli. 

 

 Spørsmålet blir da om artikkel 18 og artikkel 12 fører til at denne personen har rett til 

likebehandling med landets egne borgere med hensyn til sosiale ytelser.  

Ut fra Martinez Sala-saken må svaret bli ja. For Sala's oppholdstillatelse var ikke 

betinget av reglene om den frie bevegelighet da hennes rett til opphold var utledet av en 

konvensjon som var utenfor Fellesskapet. Likevel kom EF-domstolen frem til at 

forbudet mot forskjellsbehandling i artikkel 12 måtte gjelde ettersom hun var 

unionsborger.  

 

Dommens utfall viser at når man først har tillatt en unionsborger opphold i landet, må 

man ta alle konsekvensene dette medfører. Konsekvensene kan dermed bli en risiko for 

at enkelte personer vil forsøke å utnytte velferdsordningene i landene, og at dette igjen 

kan føre til skjevheter i enkelte lands velferdsordninger. 
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8 Familiemedlemmers oppholdsrett som ikke selv kan påberope seg rett 
til fri bevegelighet som unionsborger 

 

Retten som regulerer en persons frie bevegelighet omfatter også vedkommendes 

familiemedlemmer. Begrensningene med hensyn til hvilke familiemedlemmer som kan 

benytte seg av denne retten finner man blant annet i forordning 1612/68. 

Familiemedlemmers rettigheter er begrenset til;  

a) vedkommendes "ektefelle og deres etterkommere i lik linje, som er under 21 år eller 

forsørges av ham"; 

 b)"hans ektefelles slektninger i oppadstigende linje, når disse forsørges av ham." 

 

Baumbast-saken er i dette tilfelle et godt eksempel. I Baumbast-familien var det herr 

Baumbast selv, og ekteparets felles datter som var unionsborgere, fru Baumbast, og 

hennes datter fra tidligere forhold var colombianske borgere. Konens datter var derimot 

like tilknyttet familien, både økonomisk og omsorgsmessig. Hun var derfor å regne som 

et familiemedlem av en arbeidstaker i henhold til forordning 1612/68, artikkel 10, (a), 

og (b).36

 

Som konsekvens av herr Baumbast's arbeid i Storbritannia måtte det tas stilling til 

barnas rettigheter til å fullføre skolegangen i Storbritannia, og konens rett til å oppholde 

seg i landet sammen med barna. Problemstillingen blir hvorvidt familiemedlemmer har 

 
36 Artikkel 10, "Følgende personer har uansett nasjonalitet rett til å oppholde seg hos en 

arbeidstaker, som er statsborger i en medlemsstat, og er beskjeftiget på en annen medlemsstats 

område:" 

(a) "hans ektefelle og deres etterkommere i like linje, som er under 21 år eller forsørges av ham; 

(b) "arbeidstakerens og hans ektefelles slektinger i oppadstigende linje, når disse forsørges av ham." 
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oppholdsrett i tilfelle der familiemedlemmene ikke selv kan påberope seg den frie 

bevegelighet på bakgrunn av statsborgerskap. 

 

Hva gjelder barnas rett til skolegang, står det i forordning 1612/68 artikkel 12, at barn 

av de som "er" eller "har vært" arbeidstakere har rett til skolegang i det landet de 

oppholder seg. Når formålet med forordning 1612/68, særlig artikkel 10 er å gjøre 

lettere den frie bevegelighet for personer innenfor fellesskapet, og generelt sett øke 

samarbeidet mellom statene, er det etter min oppfatning mot fellesskapets hensikt å ikke 

tillate disse barna fullføringen av deres skolegang. 

 

Når det gjelder barnet i Baumbast-saken som ikke var borger av et medlemsland, tar 

domstolen, på bakgrunn av drøftelsen ovenfor utgangspunkt i forordning 1612/68, og 

viser til at artikkel 10 i forordningen gjelder barn av arbeidstakeren eller ektefellen som 

er under 21 år og som forsørges av ham. Følgelig hadde fru Baumbasts datter som ikke 

var borger av et medlemsland rett til å fullføre sin skolegang. 

 

Når det så har blitt fastslått at disse barna kan oppholde seg i landene og fullføre 

skolegangen der, blir spørsmålet hvilken rett foreldre har til å oppholde seg i disse 

landene. Domstolen i Baumbast-saken viser til Martinez Sala-dommen, og hevder at i 

visse tilfeller kan man utvide retten i forordning 1612/68 artikkel 10, til at den også kan 

gjelde i tilfeller hvor arbeidstakeren har avsluttet sitt arbeid. 

 

EF-domstolen vektla familieverdier, og mente å frata foreldre retten til å oppholde seg i 

et medlemsland når barnet er der og skal fullføre skolegangen vil være å gå i gal retning 

og dermed være et hinder for den frie bevegelighet. EF-domstolen fremholdt også at 

man må utlede fra forordning 1612/68 artikkel 12 den retten barn har til å fullføre 

skolegang i et annet medlemsland, at det også betyr at barnet har rett til å være der 

sammen med den av foreldrene som har hovedomsorgen for barnet, uansett nasjonalitet. 

Vurderingene som må tas her går mer på sunn fornuft og logikk, i forhold til formålene 

med traktaten, og bestemmelser innenfor Fellesskapet. 

 

I Baumbast tilfellet er det en risiko for at personer lett kan benytte seg av sosiale 

rettigheter som tilbys ved at de blir med et familiemedlem som er borger av et 

medlemsland. Slike personer kan karakteriseres som "sosialhjelpsturister", da de har 
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som mål å utnytte landets velferdsordning i stedet for å bidra til å styrke det økonomiske 

samarbeidet. I Baumbast-saken hadde det likevel vært urimelig om mødrene ikke skulle 

få oppholdt seg sammen med sine barn som er i skolealder fordi man prøver å hindre 

denne type utnyttelse.  

 

Innskrenkninger vedrørende familiemedlemmers oppholdsrett fremkommer i Lebon-

dommen. Blant spørsmålene som ble tatt opp i Lebon-saken var et av dem hvorvidt 

Lebon kunne kreve likebehandling med hensyn til ytelsene i Forordning 1612/68. 

Bakgrunnen var at hun var familiemedlem av en tidligere arbeidstaker37 i landet. Hun 

var over 21 år, og ikke økonomisk avhengig av personen. Domstolen fastslo at 

rettighetene til sosiale ytelser utledet av artikkel 7 i Forordning 1612/68 som 

arbeidstakere har krav på, ikke gjelder overfor arbeidstakerens familie dersom 

arbeidstakeren er pensjonert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37 Forordning 1612/68 artikkel 10. 
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9 Hvordan blir dette i EØS? 

 

Den frie bevegelighet for personer omfattes også av EØS-avtalen, og er essensiell også 

her da den skaper økt tilgang på arbeidskraft og tjenester på tvers av landegrensene. 

Reglene om den frie bevegelighet for personer innenfor EØS-avtalen har grunnlag i EF-

traktatens regler vedrørende den frie bevegelighet. 

 

Den frie bevegelighet for arbeidstakere er nedfelt i artikkel 28 i EØS-avtalen, og er en 

kopi av artikkel 39 i EF-traktaten. Den gir på samme måte som artikkel 39, rett for 

arbeidstakere av EØS- og EU-land til å bevege seg fritt innenfor andre medlemslands 

territorium for å ta arbeid, med forbud mot forskjellsbehandling på grunnlag av 

nasjonalitet, dette fremkommer av EØS-avtalens artikkel 28 nr.2. Etter dette prinsippet 

skal en borger av et medlemsland behandles likt og ha samme rettigheter som en 

nasjonal borger med hensyn til "sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår.  

 

Den frie bevegelighet for personer som ikke har økonomiske mål er også omfattet av 

EØS-avtalen, dette er personer som oppholder seg i et annet medlemsland fordi de ikke 

er omfattet av den frie bevegelighet fastsatt i avtalen. Retten vedrørende disse personers 

rettigheter er nedfelt i vedlegg V til EØS-avtalen. De samme direktivene og 

forordningene som ble gjennomgått i innledningen, avsnitt 1.2 er også omfattet av 

vedlegg V, bortsett fra direktiv 2004/38 som ennå ikke er inkorporert i EØS-avtalen. 

 

Det som derimot skiller EØS-avtalen fra EF-traktaten vedrørende den frie bevegelighet 

er innførselen av unionsborgerskapet. Da EF-traktatens artikkel 18 regulerer 

unionsborgernes rettigheter til å flytte og oppholde seg "fritt på andre medlemslands 

territorium" eksisterer det ingen slik rett for statsborgere av EFTA-land. Spørsmålet er 

spesielt relevant for de som søker oppholdstillatelse men som ikke kvalifiserer som 

arbeidstaker eller arbeidssøker, eller har krav på opphold etter direktivene 90/364, 

90/365, 93/95 eller- som familiemedlem, etter forordning 1612/68 artikkel 10.  
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I dommene gjennomgått ovenfor har EF-domstolen poengtert at unionsborgerskapet 

åpner for den frie bevegelighet. Etter min oppfatning er det uklart om dette egentlig er 

tilfellet. Den frie bevegelighet for unionsborgere i henhold til artikkel 18 må sees i 

sammenheng med forbudet mot forskjellsbehandling i EF-traktatens artikkel 12, dette 

forbudet mot å forskjellsbehandle personer på bakgrunn av statsborgerskap finner man 

også i EØS-avtalens artikkel 4. Artikkel 18 sett i sammenheng med artikkel 12 i EF-

traktaten er en tolkningsfaktor, da det ikke er en klar regel at unionsborgere kan 

påberope seg denne retten dersom kravene til opphold ikke er oppfylt.  

 

Dersom unionsborgerne oppholder seg på bakgrunn av direktiv 90/364, 90/365 eller 

93/96 kan begrensingene i direktivene medføre at EF-traktatens artikkel 12 vedrørende 

forbud mot forskjellsbehandling ikke kan påberopes. Dette var tilfelle i Grzelczyk-saken 

hvor begrensingene i direktiv 93/96 hindret at han fikk Minimex-bidraget. Forbudet mot 

diskriminering kan ikke alltid påberopes i slike tilfeller da EF-traktatens artikkel 18 sier 

at unionsborgerne kan ferdes fritt i andre medlemsland med de begrensinger som er 

nedfelt i traktaten eller sekundærlovgivning. Som det har blitt nevnt tidligere er da 

drøftelsen om unionsborgerskapet i slike tilfeller ikke nødvendig, fordi det ikke utgjør 

noen forskjell hvorvidt man er unionsborger, eller statsborger i et EFTA-land. 

 

Hadde derimot Grzelczyk fått Minimex-bidraget fordi reglene om forskjellsbehandling i 

artikkel 12 hadde avskjært begrensningene i direktivet, hadde en statsborger av et 

EFTA-land kunnet påberope seg samme ytelse på bakgrunn av forbudet mot 

forskjellsbehandling i EØS-avtalen artikkel 4. 

 

Det som dermed skiller EU-landene fra EFTA-statene er at statsborgere av EFTA-

statene ikke kan oppholde seg i et annet medlemsland direkte basert på retten til den frie 

bevegelighet for unionsborgere i artikkel 18.  

 

I Martinez Sala-saken har det vist seg at artikkel 18 har kommet til anvendelse selv om 

vilkårene ikke var oppfylt, men fordi hun allerede hadde lovlig opphold på bakgrunn av 

regler som ikke var felleskapsrettslige. Når da artikkel 18 kommer til anvendelse fører 

det til at man er innenfor reglene om fri bevegelighet, og da kommer artikkel 12 om 

likebehandlingsprinsippet automatisk til anvendelse. Ettersom Sala var unionsborger 
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fastslo da EF-domstolen at hun hadde krav på sosiale ytelser på like vilkår som 

statsborgerne av Tyskland. 

 

Når det da gjelder spørsmålet om hvilken betydning utvidelsen av EF pr. 1.mai 2004 får 

i EØS-sammenheng vedrørende den frie bevegelighet for arbeidstakere kan det vise til 

EØS' utvidelsesavtale som gir en overgangsordning på syv år. Overgangsordningene 

tillater EØS-landene å sette nasjonale begrensninger vedrørende den frie bevegelighet 

for arbeidstakere fra de nye medlemsstatene38. Disse nasjonale bestemmelsene kan 

omfatte krav på lik linje med de som stilles til borgere av andre land utenfor EF som 

ønsker å komme til et EØS-land for å arbeide. I St.prp. nr. 3 (2003-2004) punkt 6.2.4. 

fremkommer det derimot at den norske regjeringen ikke har som mål å legge 

begrensninger på den frie bevegelighet for arbeidstakere, og at de stiller seg positive til 

utvidelsen av EF.  Innledningsvis i St.prp. nr. 3 punkt 6.2.4. ble det poengtert den 

viktige betydningen av den frie bevegelighet med tanke på Norges behov for fremtidig 

"arbeidskraft", "utvikling av norsk økonomi, offentlige tjenester og næringsvirksomhet."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 St.prp.nr. 3 (2003-2004). 
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