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1 Innledning 

1.1 Oppgavens omfang 

Oppgaven har til formål å gjøre rede for regler om trygdeavgift til norsk folketrygd for ar-

beidstakere i grenseoverskridende arbeidsforhold. Med grenseoverskridende menes overskri-

delse av territorialgrensen, i hovedsak ved at medlemmer i norsk folketrygd utfører arbeid 

utenfor Norge eller personer uten foregående medlemskap i norsk folketrygd som utfører ar-

beid i Norge. Med arbeidstaker menes personer omfattet av legaldefinisjonen i folketrygdlo-

ven (ftrl) § 1-8. 

 

Trygdeavgiften finansierer den norske folketrygden. Ved grenseoverskridende arbeidsforhold 

vil særskilte problemstillinger knyttet til fastleggelse av trygden vedrørende avgiftsgrunnlaget 

og avgiftsatsen, herunder kompetanse til å fastsette disse, oppstå. Disse problemstillingene vil 

bli redegjort for mot slutten av oppgaven.  

 

Trygdeavgiften er nært knyttet til medlemskap i folketrygden. Ved grenseoverskridende ar-

beid vil det være av avgjørende betydning å fastslå om man er medlem av folketrygden, samt 

hvilken type medlemskap som foreligger. Av denne grunn vil vilkår, og de underliggende 

momenter, for fastleggelse av medlemskap bli redegjort for. Herunder vilkårene for og skille 

mellom de to medlemskapstypene, henholdsvis frivillig og pliktig.   

 

Hovedvekten av oppgavens rettslige grunnlag vil utgjøre ftrl §§ 2-2 til 2-15, 23-3 til 23-4a, 

samt §§ 24-1 og 24-3 med tilhørende forskrifter. Av forskriftene vil den årlige fastlagte for-

skriften for fastsettelse av trygdeavgift for visse grupper medlemmer, samt forskrift for kom-

petansefordeling mellom skatteetaten og NAV, være sentrale.  

 

Økende internasjonal integrasjon av markedene for arbeidskraft vil medføre at avtaler om 

sosiale ytelser og trygd, såkalte trygdeavtaler, som Norge har sluttet med fremmede stater 

oftere gjøres gjeldende. Avtalene vil kunne være bestemmende for om norsk intern lov kom-

mer til anvendelse. Særlig vil reglene om arbeidstakere som utfører arbeid i flere stater i EØS-

området i forordningene 883/2004, 987/2009 og 456/2012, som er inkorporert i norsk rett, bli 

omtalt. 

 

Utgangspunktet i oppgaven er arbeidstakere etter ftrl § 1-8. Øvrige former for yrkesdeltakelse, 

som frilansere og selvstendig næringsdrivende etter henholdsvis ftrl §§ 1-9 og 1-10, vil ikke 

bli særskilt behandlet. Det samme gjelder spørsmål vedrørende personer som utøver flere 

former for yrkesdeltakelse. Studenter etter ftrl §§ 2-5(1)(i) og 2-8(1)(a), samt personer med 

avlede rettigheter av arbeidstaker etter ftrl §§ 2-5(1)(b), 2-5(2), 2-6(4) eller 2-8(4), faller uten-

for oppgavens problemstilling.  
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Av hensyn til oppgavens omfang vil medlemskap etter særskilte regler for arbeidstakere som 

er i den norske eller fremmed stats tjeneste etter ftrl §§ 2-5(1) litra a, c, d, e eller f, 2-8(1)(c) 

eller 2-11 ikke bli behandlet. Av samme grunn vil heller ikke regler for medlemskap i folke-

trygden for personkretser oppstilt av ftrl §§ 2-10 og 2-13 bli omtalt. Tilsvarende gjelder regler 

for fiskere etter ftrl § 2-6(1)(b). Årsaken for å unnlate trygdereglene for fiskere er at disse er 

omfattet av en særskilt finansieringskompenent, produktavgift ved fiske, i trygdeordning til 

fiskere etter ftrl § 23-5, som faller noe til siden for oppgavens kjerne, trygdeavgiften. 

  

Diskvalifikasjon av retten og plikten til medlemskap ved manglende adgang til å ta lovlig 

arbeid etter ftrl § 2-2(2) vil ikke bli problematisert.   

    

Dersom intet annet fremgår vil det ved «folketrygden» eller «trygden» menes den norske fol-

ketrygden. For de tre sentrale og mest omtalte parlaments- og rådsforordningene anvendes en 

fornorsket dansk terminologi
1
, og av denne grunn vil det ved omtale av «grunnforordningen» 

siktes til forordning 883/2004, «gjennomføringsforordningen» til forordning 987/2009 og 

«endringsforordningen» til forordning 465/2012.   

 

1.2 Finansiering av folketrygden i et historisk perspektiv 

1.2.1 Formål 

Det vil i det følgende bli gitt en historisk gjennomgang av finansieringsordningen for den 

norske folketrygd. Formålet er å vise at systemet og grunnlaget for finansieringen av folke-

trygden har endret seg gjennom tidene, herunder sammenhengen mellom finansieringen og 

ytelsene. Kunnskapen vil kunne bedre forståelsen av dagens finansieringssystem og rettsav-

gjørelser, ved å belyse sammenhengen mellom trygdeavgiften, arbeidsgiveravgiften og skat-

teplikten.
2
 De finansieringsordningene som i varierende grad har blitt anvendt er direkteover-

førings- og det rene forsikringssystem, hvor ordningene har ulike formål.
3
  

 

Under et direkteoverføringssystem finansieres trygdeordningen ved årlige overføringer av 

midler fra staten, hovedsakelig med midler fra skatteinntekter.
4
 I en slik ordning vil det være 

en lav grad av samsvar mellom de skatter den enkelte skatteyter betaler inn, og de ytelser 

vedkommende får utbetalt. Årsaken til dette er at det enkelte års skatteinntekt kun går til å 

dekke utgifter til trygden innebærende år. 

                                                 
1
  Eksempelvis avsnitt 5 til 7 i offisiell dansk oversettelse av generaladvokatens forslag til avgjørelse i C-

189/14.  
2
  I TRR-2015-211 s. 17 er finansieringssystemet angitt som et reelt hensyn. 

3
  Hatland (1984) s. 128. 

4
  Systemet omtaltes derfor også ofte som «skatteprinsippet», jevnfør NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 

701.  
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I det rene forsikringssystemet beregnes de forventede fremtidige utgiftene av trygdeordningen 

etter forsikringstekniske prinsipper, og ved beregningstidspunktet avsettes midler for å møte 

forpliktelsene. Utformingen av systemet medfører at innbetalte midler, under fastlagte forut-

setninger om fremtiden, vil være tilstrekkelige til å møte forpliktelsen ved de ytelsene som 

medlemmene har rett til å få utbetalt i fremtiden.  

 

Det er få nasjonale trygdeordninger som kun anvender én av finansieringsordningene. De fles-

te, inkludert den norske, er en blanding av de to ordningene.
5
  

 

1.2.2 Trygdeordninger for de få 

Norske trygdeordninger, slik vi kjenner de i dag, ble etappevis bygget opp med vedtagelsen 

av 9 lover mellom 1892 og 1938. Lovene gjaldt tilsyn av arbeidssikkerhet ved fabrikker 

(1892), ulykkesforsikring ved arbeid for ulike bestemte yrkesgrupper (1895, 1908 og 1911), 

arbeidsledighet (1906 og 1938), syketrygd (1909), sosialstøtte til blinde og vanføre (1936) og 

allmenn behovsprøvd alderspensjon (1936).
6
  

 

1.2.3 Innføring av frivillig medlemskap 

Loven om syketrygd innførte allmenn trygdeplikt for alle arbeidstakere i Norge, med unntak 

for arbeidstaker med inntekt over et terskelbeløp.
7
 Videre var det unntaket for visse person-

kretser, slik som norske sjømenn i utenriksfart.
8
 Ved visse vilkår kunne personer som ikke var 

pliktig medlem frivillig knytte seg til trygden, noe som var et tidlig uttrykk for det frivillige 

medlemskap som finnes i dagens folketrygd.
9
  

 

1.2.4 Utvidelsen av trygdens geografiske virksomhetsområde 

Under annen verdenskrig ble reglene om medlemskap av syketrygden for sjøfolk endret,
10

 slik 

at norske statsborgere som tjenestegjorde på skip under den norske eksilregjerings kontroll ble 

omfattet. Således ble kretsen av trygdede utvidet. Trygdeordningen ble senere utvidet til også 

å omfatte norske offentlige tjenestemenn med tjenestested utenfor Norge.
11

     

 

 

                                                 
5
  Ibid. s. 433. 

6
  Vedtakelsesåret i parentes. 

7
  NAVs rundskriv om folketrygdloven kapittel 2 avsnitt 1.3.1. 

8
  Ibid. avsnitt 1.1. 

9
  Ibid. samme sted. 

10
  Ibid. samme sted, cf. provisorisk anordning av 28. november 1941. 

11
  Ibid. samme sted, cf. provisorisk anordning av 3. september 1943. 
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Ordningen for norske seilere og offentlig tjenestemenn i utandet viser at trygdens geografiske 

virkeområde tidlig ble utvidet, og at medlemmets bosted ble tillagt mindre vekt i spørsmålet 

om medlemskap.
12

 Prinsippet om at stedet for yrkesutøvelse eller bostedet skal være utgangs-

punktet ved vurderingen av medlemskap i trygden omtales i latinske termer som henholdsvis 

«lex loci laboris» og «lex loci domisilii».
13

     

 

1.2.5 De alminnelige trygdeordninger ser dagens lys  

I den siste delen av 40-tallet ble kun loven om ny barnetrygd (1946) vedtatt. Loven ble finan-

siert over statsbudsjettet ved skatter, og var således en direkteoverføringsordning. Finansie-

ringsordningen for barnetrygden avvek dermed fra hovedregelen for tidligere trygdeordninger 

om forsikringstekniske finansieringsordninger.
14

  

 

Fra midten av 1950-tallet til 1960 ble det norske trygdesystemet kraftig bygget ut, både i an-

tall og omfang av ytelser.
15

 Finansieringen skulle skje ved hjelp av fem inntektskilder; folke-

trygdavgift, arbeidsgiveravgift, kommunetilskudd, statstilskudd og avkastningen av det senere 

opprede folketrygdfondet.
16

  

 

1.2.6 Ny lov om folketrygd 

En ny lov om folketrygd ble vedtatt i 1966, som både i navn og intensjoner skulle utgjøre en 

bred allmenn folketrygd.
17

 Den nye loven medførte i hovedsak kun en samling av de trygde-

ytelsene som skulle utbetales over tid, pensjonsytelsene,
18

 samt en samlet innkreving av bi-

dragene fra det enkelte medlemmet til de ulike trygdeordningene.
19

 Den samlede innkreving-

en medførte også at administrasjonen av ytelsene ble samlet.
20

 

 

1.2.7 Utvidelser av folketrygden 

Antallet ytelser, samt vilkårene for og omfanget av den enkelte ytelse, har etter vedtagelse av 

loven i 1966 blitt utvidet videre.
21

 Parallelt med dette har også finansieringen av folketrygden 

                                                 
12

  Ibid. avsnitt 1.3.2. 
13

  Bogstad (2015) s. 20.  
14

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov s. 68. 
15

  Ibid. samme sted. 
16

  Ibid. s. 67 nevner fire inntektskilder. Hatland (1984) s. 129 påpeker at avkastningen fra folketrygdfondet 

som en femte inntektskilde.  
17

  Hatland (1984) s. 40. 
18

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov s. 68. 
19

  Ibid. s. 702. 
20

  Ibid. s. 68 og s. 702. 
21

  Ibid. s. 68-69. 
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endret seg. I 1971 ble syke-, yrkesskade- og arbeidsløshetstrygd inkorporert,
22

 samt et særskilt 

tillegg til avgiften, kalt sykedelen. Etter dette bestod avgiften til folketrygden av to kompo-

nenter, én pensjonsdel og én sykedel. Finansieringssystemet skulle imidlertid fortsatt være 

integrert på tross av de ulike komponentene.
23

 

 

Fra og med 1977 til og med 1986 betalte ikke kommunene tilskudd til folketrygden.
24

 Årsa-

ken til endringen var i hovedsak refusjonene av utgifter til helseinstitusjonene,
25

 men også 

finanspolitiske motiver lå bak beslutningen.
26

 

 

Med virkning fra budsjettåret 1988 har ikke staten betalt et tilskudd basert på en fast sats, men 

heller dekket det gjenstående finansieringsbehov når inntektene fra de øvrige inntektskildene 

er trukket fra utgiftene til folketrygden.
27

 Fra samme år ble avgiften for syketrygden erstattet 

med en egen særskilt helsedelsavgift til folketrygden.
28

 Året etter ble syke- og pensjonsdelen 

samordnet til en felles samlet trygdeavgift.
29

      

 

1.2.8 Den annen lov om folketrygd 

Ved vedtagelse av folketrygdloven av 1997 var formålet å forenkle systematikken og opp-

bygningen av bestemmelsene omkring folketrygden,
30

 Således fant det sted få vesentlige end-

ringer av bestemmelsene om medlemskap eller finansiering.
31

  

 

Ved lovrevisjonen ble det tatt opp hvorvidt man skulle skille ut de ordninger som hadde lave 

eller ingen forsikringstekniske elementer. På denne måten kunne man enklere holde adskilt de 

ytelser som ble finansiert ved hjelp av trygdeavgiften og arbeidsgiveravgift på den ene siden, 

mot de ytelser som ble finansiert ved overføringer fra det offentlige.
32

 En slik løsning ble 

imidlertid ikke valgt. 

 

I debatten som fant sted ble det reist spørsmål om folketrygden selv med en separasjon av 

ytelser uten forsikringstekniske elementer overhodet kunne bli selvfinansierende, samt om 

                                                 
22

  Lov av 1970 nr. 67. 
23

  Hatland (1984) s. 130. 
24

  Tilskuddet falt bort etter lov av 1976 nr. 65, men ble gjeninnført etter lov av 1987 nr. 75.  
25

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov s. 703, jevnfør. s. 730.  
26

  Ibid. s. 704. 
27

  Ibid. s. 703. 
28

  Lov av 9. januar 1987 nr. 7. 
29

  Lov av 1988 nr. 86. 
30

  Forordet til NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov. 
31

  Ibid. s. 706. 
32

  Ibid. samme sted. 
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folketrygden, eller dennes forgjengere, noen gang i realitet hadde vært underlagt en slik løs-

ning.
33

 

 

1.3 Finansieringen av den norske folketrygd i dag 

Folketrygden er en av de større utgiftspostene i det norske statsbudsjettet. For året 2016 er 

utgiftene til folketrygden budsjettert til 440 milliarder kroner,
, 
mens den norske stats totale 

utgifter er budsjettert til 1.246 milliarder kroner.
34

  

 

Inntektskildene til folketrygden er i hovedsak trygdeavgiften etter ftrl § 23-2 og arbeidsgiver-

avgiften etter ftrl § 23-3. For året 2016 er inntekter fra trygdeavgiften estimert til 135 milliar-

der kroner, mens inntekter fra arbeidsgiveravgiften er estimert til 175 milliarder kroner.
35

 Dif-

feransen mellom inntektskildene og utgiftene på 130 milliarder kroner er finansieringsbeho-

vet, som i det vesentlige blir dekket ved overføringer fra Staten etter ftrl § 23-10.
36

  

 

Ved yrkesdeltakelse utenfor Norge kan plikten til å betale trygdeavgift avvike fra skatteplik-

ten av den opptjente inntekten samt norsk arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift. 

Imidlertid er finansieringen av folketrygden basert på samtlige av de tre inntektskilder. Dette 

medfører at den avgiftssatsen som fastsattes for medlemmer av folketrygden utenfor Norge vil 

være betinget av plikten til å betale arbeidsgiveravgift til Norge samt skatteplikt.
37

 Det kan 

noe upresist bli sagt at den fastsatte trygdeavgiften i slike tilfeller ikke kun skal dekke den 

ordinære trygdeavgiftssats, men også arbeidsgivers og statens «andel».
38

 

 

De ulike «partenes» andeler som beskrevet ovenfor varierer mellom land. I våre naboland 

bæres kostnadene etter andre fastsatte andeler. I Sverige bærer arbeidsgiver en større andel av 

kostnadene ved å betale en arbeidsgiveravgift på 21,3 % og en lønnsavgift på 10,2 %.
39

 Ar-

beidstaker i Sverige betaler en tilsvarende lavere trygdeavgift på 5 %.
40

 Den svenske stats 

«andel» av de samlede utgiftene utgjorde 52 % i året 2013.
41

 I Danmark er en høyere andel av 

                                                 
33

  Ibid. s. 729 følgende.  
34

  Prop. 1 S (2015-2016) s. 16 og s. 37.  
35

  Ibid. s. 39. 
36

  Ibid. samme sted. 
37

  Forskrift om trygdeavgifter 2016 § 3. 
38

  TRR-2015-211 (Malaysia-saken) og Skatterett (1999) s. 314. 
39

  Bogstad (2015) s. 49-50. Avgiftssatsene for lønnsåret 2015. 
40

  Ibid. samme sted. 
41

  EUROSTAT. 
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utgiftene til folketrygden finansiert ved skatter, og svært lite ved trygdeavgift.
42

 Den danske 

stats bidrag over statsbudsjettet til trygden utgjorde 76,23 % i året 2013.
43

 

 

Det spenningsforhold som oppstår når et medlem «vandrer» mellom nasjonale trygdeordning-

er med ulik finansmodell vil bli berørt nedenfor, og er viktig idet de kan belyse de utfordring-

er som da oppstår.     

 

2 Rettskildebildet i trygderetten for trygdeavgiften 

2.1 Lover og forskrifter 

2.1.1 Materielle rettsregler 

Folketrygdloven er den sentrale rettskilden for de materielle reglene på trygderettens område, 

og ordvalgene i loven er gjort for å forenkle borgernes tilgang til rettigheter og plikter etter 

folketrygden.
44

 Lovens ordlyd vil etter alminnelige rettskildeprinsipper i norsk rett danne 

grunnlag for et naturlig utgangspunkt av bestemmelsene innhold.  

 

Loven består av 26 kapitler, og er systematisk bygget opp med innholdsfortegnelse med over-

sikt i starten av loven og i flere av de påfølgende kapitlene. Ved vedtagelse av folketrygdlo-

ven ble det lagt vekt på at mange av forskriftsbestemmelsene som hovedregel skulle bli tatt 

inn i loven.
45

 Allikevel er det slik at det i dag fortsatt er en ikke ubetydelig mengde forskrifter 

knyttet til folketrygdloven.  

 

Forskrift av 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen er 

hjemmelsgrunnlaget for gjennomføring av en rekke rådsdirektiver og forordninger til norsk 

rett. Forskriften er selv hjemlet i ftrl § 25-15, jevnfør ftrl § 1-3. Av tittelen til forskriften 

fremgår det at metoden for gjennomføringen er inkorporasjon, som er et fremmedord for hen-

visning. Forskriftsbestemmelsene består dermed av de originale parlaments- og rådsforord-

ningene.
46

  

 

De årlige satsene for arbeidsgiver- og trygdeavgift fastsettes årlig ved stortingsvedtak etter 

hjemmel i ftrl §§ 23-2 til 23-4a.
47

 For særlige grupper fastsettes årlig egne satser ved for-

                                                 
42

  Bogstad (2015) s. 49.  
43

  EUROSTAT. 
44

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 76 følgende. 
45

  Ibid. s. 84. 
46

  Sejersted (2011) s. 197. 
47

  Eksempelvis stortingsvedtak om trygdeavgifter 2016. 
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skrift,
48

 og samtidig med dette fattes det vedtak om opphevelse av forskriften for foregående 

år.
49

  

 

2.1.2 Prosessuelle rettsregler 

2.1.2.1 To offentlige etater  

Ved fastsettelse av rettigheter og plikter ved medlemskap og ytelser etter folketrygdloven, 

herunder medlemskap, er NAV førsteinstans.
50

 Kompetansen til å fastsette beregningsgrunn-

laget og avgifter, samt å kreve disse inn, er underlagt det skattekontoret som Skattedirektora-

tet fastsetter.
51

 For særskilte grupper etter ftrl §§ 24-1(2) og 24-1(3) er kompetanse vedrøren-

de beregningsgrunnlag etter ftrl § 23-3, avgifter etter ftrl § 23-4 samt innkreving av disse helt 

eller delvis tillagt NAV.
52

  

 

2.1.2.2 Medlemskap i folketrygden  

Etter NAV-loven § 4(2) er kompetansen til å forvalte og kontrollere retter og plikter etter ftrl 

kapittel 2, herunder pliktig medlemskap og frivillig medlemskap, tillagt NAV. Av ftrl §§ 2-

7(1), 2-7a(1) og 2-8(1) fremgår det eksplisitt at NAV er kompetent organ ved søknad om fri-

villig medlemskap.    

 

Det lokale NAV-kontoret vil være førsteinstans, eventuelt et sentralt NAV-kontor ved særs-

kilte saker.
53

 Ved klage vil denne sendes til én av de seks landsdekkende klagekontorene.
54

 

Behandling av trygdesaker av NAV, samt eventuelle klagesaker knyttet til disse, følger for-

valtningsloven bestemmelser så langt de passer.
55

 Når klagemulighetene over vedtaket er ut-

tømt kan saken fremlegges Trygderetten for avgjørelse.
56

  

 

2.2 Internasjonale avtaler 

2.2.1 Overblikk 

Det fremgår av ftrl § 1-3(1) at regjeringen, med kongen i statsråd, kan inngå mellomstatlig 

avtaler om trygd som binder Norge. Med grunnlag i dette har Norge inngått to multilaterale 

samt flere bilaterale avtaler om trygd. Praktisk viktig er den multilaterale EØS-avtalen, som 

                                                 
48

  Eksempelvis forskrift om trygdeavgifter 2016. 
49

  Ibid. § 6. 
50

  Jevnfør NAV-loven § 1. At det lokale NAV-kontor er rett førsteinstans fremgår også av folketrygdloven § 

21-2. 
51

  Ftrl § 24-1 første punktum. 
52

  Se kompetanseforskriften §§ 1 til 3 og stortingsvedtak om trygdeavgift 2016. 
53

  Eksempelvis NAV Internasjonalt,  jevnfør hovednummer 45 kapittel 2 punkt 2.3.3. 
54

  Narvland (2015) s. 36-37. 
55

  NAV-loven § 21-1, med videre henvisninger.  
56

  Folketrygdloven § 21-12(1), jevnfør trygderettsloven § 1. Narvland (2015) s. 34.  
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Norge, EU-landene og de øvrige EFTA-landene har inngått. Avtalen trådte i kraft 1. januar 

1994, og forplikter Norge til å gjennomføre mange av unionens rettsakter i norsk rett. Norge 

har videre inngått en multilateral folkerettslig traktat om trygd med de andre nordiske lande-

ne. Norge har inngått bilaterale trygdeavtaler med flere nasjonalstater, men også bilaterale 

avtaler med selvstyrte regioner. 

 

2.2.2 Mellomstatlige avtalers innvirkning på intern norsk rett 

Internasjonale avtaler vil i hovedsak regulere tilgang til ytelser fra folketrygden,
57

 herunder 

retten til å bli medlem av trygden. Praktisk viktig er plikten til likebehandling mellom EU-

borgere og norske statsborgere etter EØS-avtalen.
58

 Den enkelte avtale om trygd kan ikke 

utvide norske myndigheters hjemmel til å innkreve trygdeavgift, men vil i mange tilfeller ut-

vide de rettigheter det enkelte medlem av trygden har eller personkretsen som er kvalifisert til 

medlemskap i trygden. Trygdeavtalene kan dermed redusere handlingsrommet til norske 

myndigheter ved utforming og håndhevelse av regler i folketrygden.
59

  

 

Etter ftrl § 1-3(1) annen passus kan det ved internasjonale avtaler «gjøres unntak» fra folke-

trygdlovens bestemmelser. For å fastlegge rettigheter og plikter må loven tolkes i lys av den 

konkrete internasjonale avtale som kommer til anvendelse på det konkrete rettsforhold. I yt-

terste konsekvens kan «unntaket» fra folketrygdloven innebære at loven ikke kommer til an-

vendelse, da trygdeavtalen etter regler om lovvalgsregler bestemmer at folketrygdloven ikke 

kommer til anvendelse. 

 

Ved motstrid vil den internasjonale avtalen, som gjelder for det mer begrensede antall retts-

forhold, gå foran folketrygdlovens generelle regler. Bestemmelsen er dermed et uttrykk for at 

prinsippet om «lex specialis», som angir at en konkret rettsregel skal gå foran en generell 

rettsregel, skal anvendes.
60

 Dette er særlig relevant for rettsreglene fra EU som er gjennomført 

som norsk rett. Årsaken til dette er at rettsreglene er gjennomført ved inkorporasjon, noe som 

innebærer at tilstøtende nasjonale rettsreglene i mindre grad er gjennomarbeidet og tilpasset.  

 

2.2.3 Europarådets direktiver og forordninger 

2.2.3.1 Annen generasjon forordninger om trygd 

Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen ble forordning 1408/71 og 574/72 om sosiale ytelser gjort 

til norsk rett ved forskrift. Forordning 1408/71 og 574/72 følger et mønster i EU-retten, hvor 

forordning 1408/71 er en grunnforordning som gir de materielle rettsreglene. Forordning 

                                                 
57

  NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. s. 121. 
58

  Ibid. s. 119-120. 
59

  Ibid. s. 121. 
60

  Kjønstad (2007) s. 837.  
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574/72 er en såkalt gjennomføringsforordning, hvor de mer konkrete rettsreglene kommer til 

uttrykk.  

 

I 2010 ble forordningene 1408/71 og 574/72 for Norges vedkommende erstattet av forordning 

883/2004 og 987/2009.
61

 De tidligere forordningene er ikke lenger i kraft, men deres over-

gangsbestemmelser gjelder for opp til 10 år etter grunnforordningen artikkel 87(8). De to nye 

forordningene følger det samme mønsteret som tidligere, hvor forordning 883/2004 er grunn-

forordningen og forordning 987/2009 er gjennomføringsforordningen. Forordningene trådte i 

kraft for medlemmer i norsk folketrygd, eller personer som utleder rett etter denne, den 1. juni 

2012.
62

     

 

Etter fortalen i grunnforordningen er formålet å sikre mobilitet av arbeidskraft, og på denne 

måten understøtte én av de fire frihetene i den europeiske union.
63

 Denne friheten skal sikres 

ved å koordinere de sosiale ytelsene,
64

 og av denne grunn er hovedregelen at medlemmet kun 

skal være omfattet av lovgivning i én avtalestat til enhver tid. 

 

Grunnforordningen stiller opp fire hovedprinsipper for å oppfylle fri flyt av arbeidskraft. Dis-

se er prinsippet om likebehandling av de ulike staters borgere,
65

 sammenlegging av trygdetid 

fra de ulike nasjonale trygdeordningene for å oppnå rett til ytelse,
66

 kravet om retten til eks-

port av ytelser
67

 og pro rata beregning av ytelsen fra de ulike nasjonale trygdeordningene.
68

    

 

Av fortalen til grunnforordningen er formålet således å koordinere de sosiale ytelsene, men 

dette formålet skal ikke søkes oppnådd ved å harmonisere reglene om eller ytelsene fra de 

ulike nasjonalstatenes trygdeordninger. Koordineringen søkes, etter avsnitt 18a samme sted, 

oppnådd ved å legge til grunn en regel for om lovvalg, slik at kun ett lands ett lands trygde-

lovgivning kommer til anvendelse ved ett konkret arbeidsforhold. Hovedregelen kommer til 

uttrykk i hovedfordringens artikkel 11(1), hvor det fremgår at utgangspunktet er at lovgiv-

ningen i staten hvor det fysiske arbeidet finner sted, skal legges til grunn. 

 

                                                 
61

  Grunnforordnings artikkel 87 regulerer overgangsbestemmelsene.  
62

  Forskrift om inkorporering av trygdeforordningene § 2, jevnfør § 1. 
63

  Fortalen til gjennomføringsforordningen punkt fire åttende avsnitt. 
64

  Ibid. punkt fire første avsnitt.  
65

  Fortalen til grunnforordning åttende avsnitt. 
66

  Ibid. avsnitt 10, 14 og 28. 
67

  Ibid. avsnitt 33. 
68

  Ibid. avsnitt 28. 
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Prinsippet om koordinering av trygdereglene mellom de ulike avtalelandene søker å sikre at 

personer som tar arbeid i avtalandene står uten trygdedekninger eller har overlappende tryg-

dedekninger fra et eller flere avtaleland.
69

   

 

Forordning 465/2012 er en såkalt endringsforordning, som endrer reglene etter grunn- og 

gjennomføringsforordningen. Endringene omfattet i hovedsak reglene om lovvalg for perso-

ner som arbeider i flere land samtidig,
70

 og har blitt inkorporert i norsk rett ved samme for-

skrift som grunnforordningen og gjennomføringsforordningen. Ved samme forskriftsvedtak 

ble kompetanse for inkorporering av senere forordninger om trygd av ikke-prinsipiell karakter 

delegert til Arbeids- og sosialdepartementet.  

 

2.2.3.2 Tolkning av folketrygdloven ved anvendelse av trygdeforordninger 

Grunnforordningen og gjennomføringsforordningen er gjort til norsk rett ved forskrift som 

inkorporerer de to trygdeforordningene som en del av EØS-avtalen.
71

  

 

Vilkårene for rettigheter etter forordningene og folketrygdloven kan være avvikende. For ek-

sempel vil kravet om å være «norsk statsborger» etter ftrl § 2-5(1) litra a, b, g, h og i stride 

mot prinsippet om likebehandling av de ulike medlemslands statsborgere oppstilt av artikkel 4 

av grunnforordningen, da dette diskriminerer statsborgere av de øvrige EØS-landene.
72

  

 

Av forskrift om inkorporering av grunn-, gjennomførings- og endringsforordningen § 1(2) 

fremgår det at folketrygdlovens bestemmelser «fravikes» i den «utstrekning det er nødvendig» 

i henhold til bestemmelsene i forordningene.  

 

Av EØS-loven § 2 annen passus fremgår det at regler gitt ved forskrift, som har til formål å 

oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen, ved motstrid med annen retts-

regel skal gå foran andre forskrifter eller senere lovgivning. Forordningene om trygd er gjen-

nomført i norsk rett ved forskrift, men Folketrygdloven er en tidligere lov enn forskriften, noe 

som medfører at § 2 i EØS-loven ikke kommer til anvendelse.
73

    

 

                                                 
69

  Sarai (2012) s. 111. 
70

  Forskrift av 2013 nr. 562 med virkning fra 2. februar 2013. 
71

  Se forskrift om inkorporering av trygdeforordningene § 2. 
72

  Fra og med 1. januar 2016 vil også grunn- og gjennomføringsforordningen gjelde tilsvarende mellom Norge 

og Sveits etter avtale mellom EFTA-landene og Sveits. 
73

  EØS-loven § 2 forutsetter at forskriften var fra tiden før ikrafttredelsen av folketrygdloven i 1997. Prinsipiell 

likhet mellom EØS-loven og forskrift om inkorporering av trygdeforordningene, som anført i Bogstad 

(2015) s. 23, vil være knyttet til vurderingsmomentene, men ikke hjemmelsgrunnlaget.  
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Bestemmelsen om regelkollisjon i forskriften medfører blant annet at vilkåret om å være 

«norsk statsborger» etter ftrl § 2-5 bortfaller overfor statsborgere av øvrige EØS-land og 

Sveits. Vilkåret om å være «norsk statsborger» i folketrygdloven bør av denne grunn tolkes 

som et vilkår om å være «statsborger av EØS-stat». Tredjelandsborgere fra stater utenfor 

EØS-området vil imidlertid falle utenfor retten til ikke å bli diskriminert, da disse internt i 

EU-retten er omfattet av forordning 1231/2010, som ikke er gjennomført som norsk. 

 

2.2.3.3 Viktige endringer ved vedtagelsen av forordning 883/2004 og 987/2009 

Forordning 883/2004 og 987/2009 erstatter de tidligere forordningene 1408/71 og 574/72. De 

tidligere forordningene var imidlertid ikke statiske dokumenter, men var blitt endret en rekke 

ganger for å ta hensyn til utvikling i den underliggende EU-retten og rettspraksis.
74

 De nye 

forordningene søker å innarbeide allerede gjeldende rett etter de tidligere forordningene, her-

under rettspraksis etter disse, for på denne måten å kunne gi en mer systematisk og forenklet 

representasjon av gjeldende rett.
75

  

 

De nye forordningene er av denne grunn i hovedsak en videreføring av regler oppstilt av tidli-

gere forordninger. To momenter i de nye forordningene vil allikevel bli nevnt særskilt.
76

 For 

det første gjelder dette utvidelsen av personkretsen som ved positiv språklig angivelse er om-

fattet av forordningen. For det annet gjelder det endring av ordlyd i forordningen for arbeidere 

som arbeider i flere land i samme tidsintervall, såkalte flerstatsarbeidere. 

 

2.2.3.4 Endring av personkrets av arbeidere direkte omfattet av forordningen 

Etter artikkel 2 av grunnforordningen er personkretsen alle statsborgere, statsløse personer, 

flyktninger og familiemedlemmer av tidligere nevnte person som bor på statens territorium. 

Forordningen er dermed tilsynelatende en utvidelse av forordning 1408/71 artikkel 19(1), som 

kun omhandlet «arbeidere som er bosatt».
77

  

 

Endringen er mindre enn forandringen av ordlyden skulle tilsi, da grunnforordningen kun gir 

uttrykk for den gjeldende rett etter rettspraksis av de tidligere forordningene.
78

 Personkretsen 

ble utvidet til å gjelde selvstendig næringsdrivende i den såkalte Van Roosmalen-dommen,
79

 

mens domstolen i Heijningen-dommen
80

 fastsatte at den nedre kvantitative grense for antall 

                                                 
74

  Fortalen til forordning 883/2004 tredje avsnitt. 
75

  Ibid. samme sted. 
76

  Fremstilling følger Bogstad (2015) s. 28. 
77

  Original engelsk tekst er «workers residing». 
78

  Bogstad (2015) s.23 og Pennings (2015) s.36 følgende. 
79

  Sak C-300/84. 
80

  Sak C-2/89. 
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arbeidstimer per uke for å falle innunder 1408/71 var svært lav. Utover dette har også øvrige 

personer med en svakere språklig tilknytning til arbeidstakerbegrepet blitt funnet å være om-

fattet av forordning 1408/71 artikkel 3.
81

  

 

2.2.3.5 Minste tidsintervall for anvendelsen av prinsippet om lex loci laboris 

Av punkt tre i fortalen til grunnforordningen fremgår det at tidligere forordninger vedrørende 

trygderegler for arbeidstakere som flytter innenfor felleskapet har blitt endret en rekke ganger. 

Hensikt med endringene har vært å verne arbeidstakere mot såkalt «sosial dumping» og vrid-

ning av konkurranse. Grunnforordningen artikkel 13(1) om arbeidstakere som utfører arbeid i 

flere medlemstater har av denne grunn blitt endret, slik at arbeidstakere sjeldnere enn før om-

fattes av bostedsstatens trygdelovgivning. 

 

Det er imidlertid et åpent spørsmål hvorvidt endring av artikkel 13(1) har hatt de ønskede 

virkningene.
82

 Ett praktisk eksempel på at bestemmelsen er mindre heldige er den såkalte 

Chain-saken. Saken ble trukket før den ble avgjort av domstolen, og er dermed ikke rettskraf-

tig. Det er dermed generaladvokatens innstilling til domstolen, som anvendes som rettskilde.
83

 

Den vil bli anvendt for å eksemplifisere de utfordringer knyttet til vurderingen av momentene 

i den aktuelle bestemmelsen, samt de rettspolitiske spørsmål saken belyser.   

 

I Chain-saken var en arbeidstaker med bosted i Polen ansatt av et vikarbyrå med hovedsete på 

Kypros. Arbeidstakeren hadde ikke arbeidet på Kypros, men hadde utøvet arbeid for arbeids-

giveren i andre medlemstater for kortere tidsrom. Lengden av tidsrommene for arbeid i de to 

siste arbeidslandene var henholdsvis én og tre måneder.
84

   

 

Spørsmålet i saken var om arbeidstakeren var omfattet av bestemmelsen i artikkel 11(3)(a) av 

grunnforordningen, som uttrykker forordningens hovedprinsipp at arbeidstakeren skal være 

omfattet av den trygdeordning i den stat der arbeidet finner sted. Alternativt etter artikkel 

13(1)(b) er at arbeidstaker, ved arbeid i flere land hvor man på forhånd ikke kjenner til ar-

beidsperioden og staten, skal være omfattet av den trygdeordning i den stat vedkommende er 

bosatt.
85

 

 

Det fremgår av generaladvokatens anførsler i avsnitt 71 at det er i arbeidstaker, arbeidsgiver 

eller den nasjonale trygdeordningen felles interesse at tilknytning ikke finner sted ved den 

                                                 
81

  Pennings (2015) s. 36 følgende. 
82

  Ibid. s. 28. 
83

  For den rettskildemessige vekt av generaladvokaten innstillinger, se Sejersted m.fl. (2011) s. 135.  
84

  Forslag til avgjørelse fra generaladvokaten i sak C-189/14 avsnitt 52. 
85

  Ibid. avsnitt 42 følgende. 
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regel artikkel 11(3)(a). Årsaken er at korte medlemskapstilknytninger vil medføre kompliserte 

sammenlegginger av trygderettigheter,
86

 som vil kunne forhindre den frie flyten av arbeids-

kraft.
87

 I tillegg vil fastleggelsen av hvilken nasjonal trygdeordning, med til dels svært varie-

rende trygdeavgiftssatser, trygdeavgiften for den enkelte tidsperiode skal betales til, være 

kompleks og administrativt krevende.  

 

Da saken ikke er rettskraftig avgjort er det uklart om det eksisterer en ikke-kvalifiserende ned-

re grense for lengden av tidsperioder for arbeid i flere stater samtidig etter reglene om såkalt 

«multi state-arbeid».   

 

2.2.3.6 Mellomstatlig avtale for person eller persongrupper etter artikkel 16 

Etter artikkel 16(1) av grunnforordningen kan kompetente myndigheter fra to eller flere stater 

inngå avtale om unntak fra artikkel 11 til 15 «til fordel» for den enkelte personer eller gruppe 

med personer.
88

 For enkelte personalgrupper kan det, noe forenklet sagt, eksistere bilaterale 

avtaler mellom medlemsstater med hjemmel i artikkel 16. Forenklingen av regelverket som 

grunnforordningen søker å oppnå kan av denne grunn havne i bakgrunnen.  

 

Etter kandidatens forståelse er artikkelen et viktig hjelpemiddel for norsk forvaltning ved å 

fatte vedtak i konkrete saker med annen medlemsstats trygdemyndighet. Antall enkeltvedtak 

som er fattet ved anvendelse av artikkel 16 vites imidlertid ikke.  

 

For persongrupper etter artikkel 16(1) er det inngått avtale med tre stater.
89

 Alle avtalene om-

fatter sjømenn som etter grunnforordningen er bosatt i de aktuelle stater og arbeider på norske 

skip. Ved å inngå i personkretsen i grunnforordningen, ville sjømennene etter artikkel 11(4) 

være omfattet av norsk trygdelovgivning. Avtalene med de nevnte nasjoner bestemmer at 

sjømennene ikke skal være underlagt norsk lovgivning, men trygdelovgivningen i bostedslan-

det.
90

 Hvorvidt den enkelte avtale er «til fordel» for de omtalte sjømennene, og dermed er i 

tråd med artikkel 16(1), synes usikker. Problemstillingen vil av plasshensyn ikke drøftes vide-

re.  

 

                                                 
86

  Ibid. avsnitt 60. 
87

  Ibid. avsnitt 64. 
88

  Engelsk utgave «in the interest». 
89

  Hovednummer 45 kapittel 2 punkt 2.7.7 og 2.7.8. 
90

  Ibid. samme sted. 
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2.2.4 Den nordiske trygdeavtalen 

Den nordiske konvensjon om trygd ble for første gang inngått i 1954,
91

 og er siden revidert 

flere ganger. En revidert versjon av konvensjonen ble sist gang vedtatt i 2012.
92

 Konvensjo-

nen fremtreden rolle i det nordiske samarbeidet har blitt avdempet i de senere år. Årsaken til 

dette er at de nordiske lands forpliktelser overfor egne og de øvrige staters trygdemedlemmer 

i hovedsak er blitt overtatt av forpliktelser i medhold av EØS-avtalen. Den nordiske konven-

sjonen utvider imidlertid forpliktelsene etter EØS-avtalen, idet den utvider personkretsen og 

det geografiske området som grunn- og gjennomføringsforordningen kommer til anvendelse 

for. Av utvidelsene trekkes tre områder spesielt frem.  

 

For det første kommer den nordiske avtalen til anvendelse på et større geografisk område enn 

EU-retten, idet den etter artikkel 1(1) første punkt inkluderer Grønland, Færøyene og Åland.
93

 

 

For det annet er Svalbard, sammen med øvrige norske bilandene holdt utenfor EØS-avtalen 

etter EØS-loven § 6.
94

 Imidlertid er Svalbard en del av Norge, og således omfattet av den nor-

diske trygdeavtalen. Trygdeavtalen fastsetter at forordningen og gjennomføringsforordning-

ens bestemmelser skal komme til anvendelse på de personer som er omfattet av avtalen.
95

 Den 

nordiske avtalen vil dermed utvide forordningens regler for denne personkretsen også til å 

gjelde på Svalbard, men ikke de øvrige norske bilandene.
96

   

 

For det tredje vil den nordiske avtalen etter artikkel 3(2)(a) utvide anvendelsen av forordning-

ene til å gjelde personer som er eller har vært «omfattet» av lovgivningen i et nordisk land. 

Altså omfatter avtalen ikke kun personer som er statsborgere av de nordiske landene, men alle 

personer som har opptjent trygderettigheter i minst ett av landene.
97

 Regelen er særlig viktig 

for såkalte «tredjelandsborgere», som ikke er statsborgere hverken i den stat hvor trygdeord-

ningen er opprettet eller den stat hvor yrkesutøvelsen finner sted.
98

 Dette vil dermed være 

statsborgere av land utenfor både EFTA-området og Sveits. Årsaken til dette er at EU-borgere 

ikke kan være dårligere stilt enn nasjonalt regelverk etter EU- eller EØS-retten, og dermed vil 

                                                 
91

  Bogstad (2015) s. 27. 
92

  Ibid. samme sted. 
93

  Den nordiske avtale om trygd første kapittel artikkel 1(1) første punkt, jevnfør Bogstad (2015) s. 27. 
94

  Kjønstad (2007) s. 75. 
95

  Fortale til den nordiske avtale om trygd avsnitt 5. 
96

  Kjønstad (2007) s. 75. 
97

  Dette skiller seg fra de EU-forordninger som Norge har inkorporert, hvor personkretsen kun er statsborgere 

av andre EØS-stater.  
98

  Eventuelt i den stat hvor de oppholder seg.  
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tilkjennes de samme rettigheter som statsborgere av den stat hvor yrkesutøvelsen finner sted.
99

 

EØS-avtalen gjelder kun for statsborgere av de undertegnede landene, og ikke for statsborgere 

fra land som ikke har undertegnet avtalen.  

 

Tredjelandsborgere vil ved migrasjon mellom Norge og en EØS-stat som hovedregel kun 

være omfattet av eventuelle trygdeavtaler mellom den stat der vedkommende har sitt statsbor-

gerskap og Norge. Den nordiske avtalen endrer dette utgangspunktet, og gjør at slike tredje-

landsborgere også vil være omfattet av trygdekoordineringsreglene i den grad de har medlem-

skap i folketrygden i den nordiske stat de flytter fra.            

 

2.2.5 Bilaterale trygdeavtaler 

2.2.5.1 De ulike former for bilaterale avtaler 

Norge har inngått bilaterale avtaler om trygd med 11 stater i EU, 11 stater utenfor EU og 1 

selvstyrt region.
100

 Trygdeavtalene omfatter i hovedsak regler om hvilke personer som er om-

fattet av avtalen, hvilke trygdeytelser som er omfattet av avtalen og hvilket lands lovgivning 

som kommer til anvendelse, herunder til hvilket land trygde- og arbeidsgiveravgift skal beta-

les til.
101

 

 

Hensynet bak trygdeavtalene sammenfaller i hovedsak med hensynene etter forordningen 

beskrevet ovenfor. At det enkelte medlem ikke oppnår trygdemedlemskap, og dermed dek-

ning, i begge stater samt at vedkommende står uten trygdedekning i noen av statene.
102

 Ved å 

unngå dobbelt trygdemedlemskap vil man i hovedsak kunne unngå at det avkreves trygdeav-

gift til flere stater.    

 

De bilaterale avtalene inngått med EU-stater vil utfylles av EØS-forordningene. I denne opp-

gaven vil det bli sett bort i fra avtaler inngått med andre stater og selvstyrte områder i EØS-

området.  

 

                                                 
99

  EØS-retten med nasjonal implementering kommer til anvendelse ved yrkesutøvelse eller opphold i Norge 

eller Island, mens nasjonal implementert EU-rett kommer til anvendelse i de øvrige nordiske landene.    
100

  Se NAV hovednummer 42.  
101

  Sarai (2012) s. 192, 194 og 196. 
102

  Skatterett (1999) s. 312. 
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2.3 Rettsavgjørelser 

2.3.1 Høyesterett 

Rettspraksis av Høyesterett på et rettsområde etter rettskildelæren tillegges høy vekt. For 

spørsmål vedrørende medlemskap i og avgift til folketrygden er det begrenset praksis, og de 

fleste av sakene for Høyesterett gjelder spørsmål vedrørende ytelsessiden.
103

 

 

I perioden 1973 til 2009 er det 14 saker hvor Høyesterett har kommet med avgjørelser om 

arbeidsgiveravgiften etter ftrl 23-2,
104

 hvorav 6 av sakene er knyttet til vurderingen av med-

lemskap i folketrygden. I 4 av sakene er avgjørelsen om grensen mellom selvstendig nærings-

drivende og arbeidstaker i henholdsvis ftrl §§ 1-8 og 1-10. De to siste avgjørelsene er knyttet 

til momenter ved tolkningen av arbeidsgiverbegrepet. Begrepet fremgår ikke ved legaldefini-

sjon av folketrygdloven, men vil nødvendigvis ha sitt motstykke i arbeidstakerbegrepet etter 

ftrl § 1-8. De øvrige 8 saken gjelder i hovedsak om det påløpt arbeidsgiveravgift av ulike 

konkrete ytelse fra arbeidsgiver, samt utmålingen av verdien av ytelsen.
105

    

 

2.3.2 Trygderetten 

Etter lov om anke til Trygderetten, trygderettsloven, skal det eksistere et organ, som etter § 1 

av samme lov kan prøve rettigheter og plikter etter folketrygdloven. Retten er et klageorgan, 

blant annet for vedtak fattet av kontor for Klagesaker.
106

  

 

Selv om reglene og terminologien som omfatter Trygderetten er den samme som anvendes 

ved domstolene, er Trygderetten selv ingen domstol, men et «frittstående forvaltningsor-

gan».
107

 Trygderettens avgjørelser er imidlertid en viktig rettskilde,
108

 da administrativ praksis 

på folketrygdlovens område for øvrig er lite dokumentert.
109

  

 

Det fremgår av trygderettsloven § 1 tredje punkt at saker som hører innunder Trygderetten 

etter § 1 første punkt, ikke kan bringes inn for domstolene før Trygderetten har avgjort saken 

ved kjennelse.
110

     

 

 

                                                 
103

  Se Narvland (2015) s. 293 for kvantitativ analyse i perioden 2000 til 2014. 
104

  Sarai (2015) s. 43.  
105

  Eksempelvis Rt. 2014 s. 760 og Rt. 2007 s. 302. 
106

  Narvland (2015) s. 38. 
107

  Se Narvland (2015) s. 38, Kjønstad (2007) s. 816 samt Eckhoff og Smith (2010) s. 528.  
108

  Se Narvland (2015) s. 299 og Kjønstad (2007) s. 1046. 
109

  Jevnfør Sarai (2012) s. 44. 
110

  Trygderettsloven § 23(1). 
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Trygderettens kjennelser gir kun et bilde av praksis og utviklingen av forvaltningens anven-

delse av trygderetten. Den rettskildemessige vekten av én enkelt kjennelse er lav ut i fra al-

minnelig rettskildelære, hvor avgjørelser av lavere rettsinstanser i hovedsak ikke tillegges stor 

vekt. Vekten av en kjennelse kan imidlertid være høy dersom den «kan tas som uttrykk for 

eller har gitt utsalg i en fast og konsistent praksis».
111

     

 

2.3.3 EFTA-domstolen  

Etter EØS-avtalen artikkel 108(2), og med hjemmel i ODA-avtalen
112

 del IV, er det opprettet 

en egen domstol, EFTA-domstolen, for å avgjøre EØS-rettslige spørsmål som oppstår i og 

mellom EFTA-statene.  

 

EFTA-domstolens virke utøves ved å vedta og tolke EØS-regler i form av pre-judisielle utta-

lelser. Uttalelsene kan finne sted på grunnlag av klage fra ESA etter ODA artikkel 31, mellom 

to eller flere EFTA-stater etter ODA artikkel 32 eller ved anmodning fra domstol i en av EF-

TA-statene etter ODA-artikkel 34. Uttalelsene fra EFTA-domstolen er juridiske avgjørelser 

uten bindende virkning for norske domstoler, med blir tillagt betydelig vekt.
113

   

 

Kun én sak fra trygderettens område vedrørende medlemskap i folketrygden er bragt inn for 

EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse etter ODA-artikkel 34.  

 

2.3.3.1 Odfjell-saken114 

I Odfjell-saken hadde flere arbeidstakere med gresk statsborgerskap arbeidet om bord på skip 

med Norge som flaggstat. Arbeidstakerne hadde oppholdt seg i Hellas i friperioder, og var 

dermed ansett som bosatt der. En gruppe av disse arbeidstakerne hadde ikke fått utstedt en 

såkalt E-101 blankett, som har til formål å bekrefte fortsatt medlemskap i nasjonal trygdeord-

ning ved arbeid i utlandet. En gruppe av de greske arbeidstakerne hadde imidlertid fått utstedt 

E-101 blankett fra den greske trygdeordningen.  

 

Spørsmålet i saken var hvilken stats trygdelovgivning som skulle bli lagt til grunn, og om 

utstedelse av blankett E-101 var et nødvendig vilkår for at bostedsstatens trygdelovgivning 

skulle komme til anvendelse etter unntaket i artikkel 14b(4). Utfallet av dette ville blant annet 

bestemme til hvilket land trygde- og arbeidsgiveravgiften skulle innbetales. Ved fravær av 

blankett E-101 medførte regelen etter dagjeldende forordning 1408/71 artikkel 13(2)(c) at 

                                                 
111

  Rt. 2005 s. 1757 avsnitt 45. 
112

  Avtale mellom EFTA-statene om overvåkningsorgan og domstol. 
113

  Sejersted m.fl. (2011) s. 88-89. 
114

  Sak E-3/04. 
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flaggstatens trygdelovgivning skulle legges til grunn. Dagjeldende artikkel 14b(4) ga unntak 

fra denne hovedregelen, ved at bostedsstatens lovgivning skulle kunne legges til grunn.  

 

Domstolen pekte på at forordningen utgjør et «helhetlig og ensartet»
115

 system av lovvalgs-

regler. Utstedelse av blankett E-101 var således ikke i seg selv en nødvendig handling for å 

være omfattet av artikkel 14b.
116

 Blanketten vil imidlertid forhindre positiv kollisjon av lov-

valgsregler, og understøtte prinsippet om at kun et sosiallovgivningssystem skal komme til 

anvendelse samt gi rettslig forutberegnelighet.    

 

Domstolen kom på bakgrunn av dette til at det ikke kunne oppstilles noe vilkår om blankett E-

101, men at annen dokumentasjon også ville kunne være tilstrekkelig. De konkrete kravene til 

annen dokumentasjon ville være opp til kompetent myndighet i hvert av landene å bedømme. 

  

2.3.4 EU-domstolen og den administrative komité  

2.3.4.1 EU-domstolen 

Etter TEUF
117

 artikkel 263 kan juridiske personer klage medlemsstater av EU inn for EU-

domstolen, og etter TEUF artikkel 267 kan medlemsland spørre EU-domstolen om tolknings-

spørsmål av EU-retten. Retten den enkelte EU-stat har til å rådføre seg med domstolen tilsva-

rer den rett EFTA-landene etter OAD artikkel 34 har til å rådføre seg med EFTA-domstolen. 

 

Norge har, slik det fremgår i punkt 2.2.3, implementert en rekke EU-rettslige forordninger i 

norsk rett ved inkorporasjon. Norge er imidlertid ikke medlem av EU, og har således ingen 

plikt til å rette seg etter tolkninger EU-domstolen har gjort av de samme forordningene. Det 

synes lite tvilsomt at den forståelse og de tolkningsuttalelser som EU-domstolen legger til 

grunn for forordningene vil være relevante rettskildefaktorer, mens vekten av den enkelte av-

gjørelse vil måtte bedømmes særskilt. 

 

2.3.4.2 Den administrative komité 

Etter grunnforordning avsnitt IV er det opprettet en administrativ komité, som er en viderefø-

ring av organ for såkalt vandrende arbeidere etter forordning 1408/71.
118

 Komitéens arbeids-

oppgaver og formål fremgår av artikkel 72.  

 

Av artikkel 72(a) fremgår det at komitéen skal behandle tolkningsspørsmål knyttet til grunn-

forordningen, og at disse tolkningsuttalelsene fattes ved avstemming i komitéen, jevnfør ar-

                                                 
115

  Engelsk originaltekst i sak E-3/04 avsnitt 62 «complete and uniform». 
116

  Ibid. samme sted. 
117

  Traktaten om den europeiske unions funksjonsområde.   
118

  Se Bogstad (2015) s. 25. 
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tikkel 71 annet punktum. Den enkelte avgjørelser er ikke en bindende for det enkelte med-

lemslandet, men vil kun være rådgivende karakter.  

 

Det fremgår av artikkel 72(b) at komitéen skal arbeide for en ensartet anvendelse av EU-

retten, og for å fremme god anvendelse av administrativ trygdepraksis. I tillegg kan komitéen 

fremlegge forslag for EU-kommisjonen etter artikkel 72(f).
119

    

 

Etter artikkel 71 første punkt kan kun EU-landenes representanter være medlem av komitéen. 

Norge har dermed ikke representanter i komitéen, og saker som omhandler Norge kan heller 

ikke klages inn for komitéen.  

 

Komitéens avgjørelser kan være en relevant rettskilde, da Norge har implementert grunnfor-

ordningen, og komitéen er sammensatt av et faglig råd som kan antas å ha høy kunnskap om 

nasjonal trygderett og EU-forordningene som de gir tolkningsuttalelser om. Av denne grunn 

er det også trykket direkte på forsiden av uttalelsene om den har relevans for EFTA-

landene.
120

  

 

Den rettskildemessige vekten av den enkelte uttalelse er lav, da den kompetente myndighet av 

den enkelte medlemsstats trygdeordning ikke er forpliktet til å følge avgjørelsen. Komitéens 

uttalelser kan imidlertid være nyttig innspill i forvaltningen av de enkelte nasjonale trygde-

ordninger.
121

 Komitéens avgjørelser er dermed neppe mer vektig i Norge, hvor de heller ikke 

har bindende virkning.  

  

2.4 Forvaltningspraksis og rundskriv 

Forvaltningsorganet for saker under folketrygdloven, herunder saker om medlemskap og av-

giftsfastsettelse, er som hovedregel det lokale NAV-kontoret og NAV Internasjonalt etter ftrl 

§ 21-2.
122

 Det fremgår ftrl § 21-1 at forvaltningsloven i utgangspunkt gjelder på alle saker på 

folketrygdens område, herunder plikten til å veilede medlemmet, dersom etaten ikke er rett 

forvaltningsmyndighet.
123

 

 

Da NAV er den første forvaltningsenheten behandler de et stort antall saker. Den enkelte sak 

vil dermed være relevant når senere likeartede saker skal avgjøres, men ha en lav rettskilde-

messig vekt. 

                                                 
119

  Fortalen til endringsforordningen annet avsnitt.  
120

  Eksempelvis i vedtak A2. 
121

  Pennings (2015) s. 23. 
122

  Jevnfør. NAV-loven § 5(1). 
123

  Forvaltningsloven § 11. 
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Etaten samler vurderingskriterier og praksis den har ført i lang tid i egne dokumenter som 

«rundskriv.» Rundskrivene er dermed dannet på grunnlag av de argumenter og resultater som 

har fremkommet etter flere saker. Rundskrivene er tilgjengelig for den enkelte saksbehandler, 

og er også offentlig tilgjengelig.
124

 Antallet rundskriv er samlet sett svært høyt og oppdateres 

hyppig.
125

 Rundskrivene vil derfor gi et uttrykk for hvilke praksis etaten mener har «festet 

seg», samt retningslinjer for hvordan den enkelte saksbehandler kan gå frem for å løse en 

konkret sak.
126

 Etter et rettferdighetsperspektiv tilsier dette at rundskrivene kan ha en ikke-

ubetydelig rettskildemessig vekt.
127

  

 

I en sak kom Høyesterett til at trygdeetatens rundskriv var en relevant rettskilde, men at det 

aktuelle rundskrivet, ved å studere forarbeider, ikke var i samsvar med den intensjon lovgiver 

hadde hatt.
128

 Videre påpekte Høyesterett at rundskrivet ikke hadde blitt fulgt i alle de påføl-

gende sakene som var omfattet av de kriterier rundskrivet oppstilte.
129

 Etter denne vurde-

ringen la Høyesterett til grunn et annet syn enn det som fremgår av rundskrivet.
130

 Det er i den 

aktuelle sak usikkert om Høyesterett reduserer det aktuelle rundskrivets vekt på grunn av at 

det ikke er fulgt i alle de påfølgende sakene, eller om rundskrivet etter en harmonisering med 

de øvrige rettskildene ble funnet for lett.  

 

Rundskrivenes vekt må vurderes med de øvrige rettskildene i den konkrete sak. I den over-

nevnte sak kom Høyesterett til at rundskrivets angivelse av et konkret resultat ikke kunne føre 

frem. Det er i denne sammenheng også viktig å huske på at rundskrivene er utarbeidet av 

NAV, som også vil være statens part i saken.
131

 Rundskrivene er således, selv om de kan gi 

uttrykk for «fast praksis», et uttrykk for det syn den ene part, forvaltningsorganet, innehar.  

 

3 Medlemskap i norsk folketrygd 

3.1 Medlemskapsbegrepet 

3.1.1 To typer medlemskap 

Man kan være medlem av norsk folketrygd enten ved å være pliktig medlem etter ftrl §§ 2-1 

til 2-6 eller frivillig medlem etter ftrl §§ 2-7 til 2-9. Nedenfor vil det bli gitt en kortfattet om-

                                                 
124

  Eksempelvis NAVs rundskriv om folketrygdloven kapittel 2. 
125

  Hatland (1984) s. 57 omtaler de «stadige» rundskrivene fra Rikstrygdeverket, daværende fagetat som nå 

inngår i NAV, som «den gule flod». 
126

  Narvland (2015) s. 77. 
127

  Eckhoff (2001) side 230 følgende.  
128

  Rt. 2005 s. 548 avsnitt 41 og 42. 
129

  Ibid. avsnitt 43. 
130

  Ibid. avsnitt 44. 
131

  NAV-loven § 9(1).  
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tale av hovedregelen for de to medlemskapskategoriene. I denne sammenheng vil regelen som 

ligger til grunn for de fleste medlemskap, bostedskravet etter ftrl § 2-1, kun omtales der det er 

strengt nødvendig. Videre vil medlemskapstypene settes i et internasjonalt perspektiv   

 

3.1.2 Pliktig medlemskap 

De fleste av medlemmene i norsk folketrygd er medlem ved å være bosatt i Norge etter ftrl § 

2-1.
132

 Pliktig medlemskap forutsetter ikke aktiv innmelding i trygden, og for fysiske juridiske 

personer er det tilstrekkelig at man er «bosatt i Norge» etter ftrl 2-1(1) første setning.
133

  

 

Etter ftrl § 2-2 omfatter begrepet «i Norge» det norske fastlandet og territorialfarvann. Den 

norske kontinentalsokkel i ftrl § 2-2(1) er et separat geografisk område hvor pliktig medlem-

skap kan opparbeides.
134

 At et pliktig medlemskap kan beholdes ved bosettelse på «Svalbard, 

Jan Mayen og øvrig norsk biland» fremgår av ftrl § 2-3(1). Det faktum at disse geografiske 

områdene er oppstilt i en egen bestemmelse i loven støtter det syn at disse geografiske områ-

dene ikke er en del av Norge,
135

 selv om de er en del av det norske kongeriket.
136

 Dette i kon-

trast til de norske biland som ikke er en del av det norske kongeriket.
137

  

 

Av ftrl § 2-1 annet til fjerde ledd presiseres meningsinnholdet av «å være bosatt» etter norsk 

trygderett. Presiseringen angir at man for å være bosatt må «oppholde» seg i Norge, og at 

oppholdet må ha til «hensikt» å vare tolv måneder eller mer. Det fremgår også at oppholdet 

må være «lovlig». 

 

Hvilke momenter som inngår for å fastslå hvorvidt en person faktisk «oppholder» seg i Norge, 

eller fra hvilket tidspunkt oppholdet begynner,
138

 vil ikke bli drøftet videre. Vurderingen for å 

fastslå opphold i henhold til folketrygdloven er en konkret objektiv vurdering, hvor flere mo-

menter inngår.
139

 Skattemessig bosted i Norge og folkeregistret adresse i Norge er ikke uten 

videre tilstrekkelig til å innfri kravet til opphold etter folketrygdloven.
140

 

 

                                                 
132

  Skatterett (1999) s. 302. 
133

  NOU 1994:20 Forenklet folketrygd s. 111.  
134

  At kontinentalsokkelen ikke er en del av Norge etter trygdeloven fremgår av NOU 1990:20 Forenklet folke-

trygd s. 113, jevnfør s. 120-121.  
135

 NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 119. 
136

  Svalbardloven § 1 og lov om Jan Mayen § 1. 
137

  Bilandsloven § 1. 
138

  Etter NAVs rundskriv om folketrygdloven kapittel 2 punkt 2.1 vil tidspunkt for innvilget oppholdstillatelse 

ikke være utslagsgivende. Hovedregelen er at faktisk innreisedato skal legges til grunn.  
139

  NAVs rundskriv om folketrygdloven § 2-8 annet og fjerde ledd. 
140

  Kjønstad (2007) s. 68. 
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Heller ikke kravet er «ment å vare» drøftes videre i denne sammenheng. Det påpekes imidler-

tid at tiden etter tredje ledd løper fra det tidspunkt personen reiste inn i Norge.     

 

Virkningen av å være pliktig medlem er at grunnvilkåret for rett på alle ytelser etter folke-

trygdloven er oppfylt. For den enkelte ytelse kan det være tilleggsvilkår.
141

 For eksempel vil 

kun arbeidstakere etter ftrl. § 1-8 kunne bli innvilget visse ytelser knyttet til yrkesdeltakelse. 

Videre er det unntak for enkelte persongrupper, som kun har begrenset rett til ytelser.
142

 Disse 

unntakene vil bli diskutert videre nedenfor.    

 

Reglene om pliktig medlemskap ved arbeid fremgår av §§ 2-2 til 2-5. Etter ftrl §§ 2-11, 2-12 

og 2-13 er noen former for arbeidstakere unntatt fra reglene, hvor det i denne oppgaven kun 

vil bli tatt opp unntak etter ftrl § 2-12. Videre er reglene om opphør av pliktig medlemskap 

gitt av ftrl § 2-14. 

 

Ved pliktige medlemskap vil én av virkningene være plikten for det enkelte medlem til å beta-

le den fastsatte trygdeavgiften etter ftrl § 23-3, og eventuelt arbeidsgiver «bidrag» ved ar-

beidsgiveravgift etter ftrl § 23-2, dersom arbeidsgiver selv ikke har plikt til å betale denne.  

   

3.1.3 Frivillig medlemskap  

Bestemmelser om hvilke personer som kan være frivillig medlem i folketrygden, og hvilke 

trygdedekninger disse kan inneha fremgår av ftrl §§ 2-7 til § 2-9.  

 

Disse består i hovedsak av tre persongrupper, og kan kort fortalt beskrives på den følgende 

måten: Den første gruppen fremgår av ftrl § 2-7, og er personer som er ansett for å ha tatt 

opphold i Norge, men som ikke er pliktig medlemmer. Den andre gruppen fremgår av ftrl § 2-

7a, har bosted i Norge, men arbeider utenfor Norge på norske skip. Den siste gruppen fremgår 

av ftrl § 2-8. Personer i denne gruppen oppholder seg ikke i Norge, men har tilknytning til det 

norske samfunn. I tillegg må personens oppfylle krav til foregående trygdetid i folketrygden 

før oppholdet i Norge opphørte.     

 

Av paragrafene fremgår det at en person kan bli tatt opp som medlem etter «søknad», jevnfør 

ftrl § 2-7(1) tredje passus, § 2-7a(1) tredje passus og § 2-8(1) annen passus. Av ftrl § 2-7(1) 

annen passus, ftrl § 2-8 samme sted, fremgår det at kun personer som ikke er pliktig medlem 

kan søke om frivillig medlemskap.  

 

                                                 
141

  Eksempelvis fortsatt opphold i Norge når ytelse utbetales, cf. ftrl §§ 8-9, 10-3, 11-3 og 15-3.  
142

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 111 nevner norske sjøfolk på norske skip bosatt i utlandet som kun har 

rett til gravferd og yrkesskade etter henholdsvis ftrl kapitel 9 og 11. 
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Det fremgår av ftrl § 2-7(4), § 2-7a(3) og § 2-8(5) at tidspunktet for oppstart av frivillig med-

lemskap tidligst er fra det tidspunkt da søknad om medlemskap ble mottatt av NAV. Av an-

nen passus, fra samtlige av de nevnte paragrafer og ledd, fremgår det at NAV har diskresjo-

nær kompetanse til ved «rimelighet» å oppta medlemmer fra et tidligere tidspunkt. Vilkårene 

for medlemskap må imidlertid være oppfylt fra det tidspunkt medlemmet blir opptatt.     

 

For frivillig medlemskap i Norge etter ftrl §§ 2-7 og 2-7a kan enten fullt medlemskap eller en 

«pakkeløsning» med trygdedekninger velges. For frivillige medlemmer etter ftrl § 2-8 er tryg-

dedekninger, og vilkår for disse, benevnt i ftrl § 2-9. Denne lister opp fem ulike «dekningsal-

ternativer» i ftrl § 2-(1) litra a til c, samt ytterligere to alternative «tilleggsdekninger» i § 2-9 

annet og tredje ledd.  

 

Frivillig medlemskap etter ftrl § 2-8 omfatter person som oppholder seg utenfor Norge i mot-

setning til personkretsen med frivillig medlemskap etter ftrl §§2-7 og 2-7a. For denne gruppen 

personer kan det oftere oppstå særlige spørsmål vedrørende trygdeavgiften, arbeidsgiveravgif-

ten og vekselvirkningene mellom disse. Bakgrunnen for det særskilte spørsmålet er systemet 

med «finansieringskilder» til folketrygden, som nevnt i kapittel 1.3, samt systematikken i fol-

ketrygdloven som i mindre grad er tilpasset denne særlige persongruppen.  

 

For det første vil det, da den aktuelle persongruppen oppholder seg utenfor Norge, oppstå 

særskilte hjemmelsspørsmål vedrørende norske myndigheters ileggelse av trygdeavgift, ar-

beidsgiveravgift eller begge avgifter. For det annet vil det kunne oppstå særskilte spørsmål 

knyttet til tolkningen av bestemmelser om hvor skatteplikt til Norge ilegges virkning. For det 

tredje vil de spørsmål knyttet til hvilket land arbeidsgiveravgift ilegges kunne problematise-

res. For det fjerde inntreffer innbetalingsplikten av henholdsvis trygde- og arbeidsgiveravgif-

ten ulikt, noe som medfører at nivået på trygdeavgiften vil måtte bli sett i sammenheng med 

plikten til å betale arbeidsgiveravgift. Se i denne sammenheng særlig diskusjonen vedrørende 

«social contribution» i kapittel 5.3.2.            

  

3.2 Arbeidstakerbegrepet i folketrygdloven 

Etter folketrygdloven §§ 1-8 til 1-10 er det tre ulike former for yrkesdeltakelse som anerkjen-

nes, henholdsvis som arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende. Behandlingen av 

frilansere og selvstendig næringsdrivende faller noe til siden for oppgaven, men vil bli be-

handlet i de tilfeller de grenser til arbeidstakerbegrepet.  

 

Ved ftrl § 1-8 defineres arbeidstakerbegrepet ved en såkalt legaldefinisjon. Av samme para-

graf fremgår det at begrepsdefinisjonen gjelder «i denne lov», og således skal legges til grunn 

ved subsumsjonene av arbeidstakere etter loven. Det vil dermed ikke være bestemmende hvil-

ke kategorisering av yrkesdeltakelsen man gjør etter bestemmelser i andre lover, slik som for 
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eksempel skatteloven, selv om vurderinger etter disse lovene kan ha sammenfallende momen-

ter i vurderingen.
143

  

 

Av ftrl 1-8 fremgår det at definisjonen av å være «arbeidstaker», er at man «arbeider i en an-

nens tjeneste». For å subsumere et konkret tilfelle innunder bestemmelsen ordlyd oppstiller 

juridisk teori en rekke ulike momenter.
144

 Et moment subsumsjonsvurderingen er om ved-

kommende er innmeldt til arbeidstakerregisteret etter folketrygdloven § 25-1. Det fremgår at 

slik innmelding ikke danner et selvstendig grunnlag for vurdering, men kan ved sin notoritet 

underbygge øvrige momenter. 

 

Til slutt fremgår det av ftrl § 1-3 at «lønn eller annen godtgjørelse» er et vilkår for å være ar-

beidstaker. Etter ordlyden vil således alle former for kontant eller naturalytelse kunne danne 

grunnlag for at yrkesdeltakelsen utgjør et arbeidstakerforhold. Det imidlertid synes å være en 

grense mot såkalt frivillig arbeid.   

 

Spørsmålet om det foreligger yrkesdeltakelse som arbeidstaker kommer gjerne på spissen i de 

arbeidsforhold hvor det ikke er et skarpt skille mellom øvrige former for sosialt samvær og 

arbeid. Se for eksempel NAV vurderingsmomenter for såkalte «au pair» i rundskriv, som etter 

en konkret vurdering både kan falle innunder bestemmelsen i ftrl § 1-8.
145

 

 

For øvrig påpekes sammenhengen mellom yrkesdeltakere etter folketrygdloven samt grunn- 

og gjennomføringsforordningen. Grunnforordningen omfatter etter sin ordlyd kun selvstendig 

næringsdrivende etter ftrl § 1-10, men ikke frilansere etter ftrl § 1-9. Årsaken til dette er at 

grunnforordningen kun opererer med to kategorier yrkesutøvere, arbeidstakere og selvstendig 

næringsdrivende. Når forordningene kommer til anvendelse vil det være nødvendig å vurdere 

hvorvidt frilansere etter ftrl § 2-9 skal subsumeres under arbeidstaker eller selvstendig næ-

ringstingsdrivende etter forordningene.
146

       

  

3.3 Pliktig medlemskap ved arbeid i Norge 

Av ftrl § 2-2(1) fremgår det at arbeidstakere som utfører arbeid i Norge, men ikke er medlem 

av folketrygden etter ftrl § 2-1 allikevel kan bli medlem i folketrygden i kraft av å være ar-

beidstaker. Frilansere og selvstendig næringsdrivende omfattes følgelig ikke av bestemmel-

sen.  
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  Kjønstad (2007) s. 60. 
144

  Ibid. samme sted. 
145

  NAVs rundskriv om folketrygdloven § 2-2 avsnitt 5. 
146

  Kjønstad (2007) s. 74. 
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Grunnforordningen angir at en yrkesutøver vil være omfattet av trygdelovgivningen i den stat 

der yrkesutøvelsen finner sted, og skiller ikke mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdri-

vende. Selvstendig næringsdrivende vil dermed være omfattet av norsk trygdelovgivning ved 

utførsel av oppdrag på norsk sokkel.  

 

Etter hovedregelen i artikkel 11(3)(a) er både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende 

omfattet av trygdeordningen i det landet hvor virksomheten finner sted. Følgelig vil person-

kretsen som er omfattet av grunnforordningen kunne bli pliktig medlemmer av folketrygden 

uavhengig av yrkesform.    

 

Fra ordlyden i ftrl § 2-2 fremgår det ikke klart hva det innebærer å være «arbeidstaker i Nor-

ge.» Det er imidlertid ansett som sikker rett at man ved fysisk å utføre arbeidsoppgaver i Nor-

ge faller innunder bestemmelsens ordlyd.
147

 Eksempelvis vil arbeid ved såkalt hjemmekontor 

være underlagt trygdelovgivningen i den stat hjemmet ligger.
148

  

 

Det oppstilles ikke noe krav til arbeidsgiver i bestemmelsen. Om vedkommende arbeidsgiver 

har sitt faste driftssted i Norge eller utlandet har ingen betydning i denne sammenheng.
149

 Det 

vil imidlertid ved arbeidstakerforhold i Norge av lengre tidsmessig varighet kunne være slik at 

arbeidstakeren oppfyller kravet medlemskap ved opphold etter ftrl § 2-1.  

 

Spørsmål om det eksisterer en tilsvarende nedre grense med hensyn til varighet av yrkesut-

øvelsen for å bli medlem. En slik nedre grense finner imidlertid ikke støttet i forarbeidene, da 

man ønsket en forenklet administrativ praksis, og man ønsket dermed å knytte retten til inn-

meldingsplikten i arbeidstakerregisteret.
150

 Dette ville medført at minstetiden for arbeid ville 

ha blitt en uke.
151

 Dette synspunktet ble ikke støttet i den videre behandlingen av lovforsla-

get,
152

 og det må legges til grunn at det ikke eksisterer noe fastlagt minstekrav til varighet på 

arbeidsforholdet.     

 

3.4 Pliktig medlemskap på geografiske avgrensede områder utenfor Norge 

3.4.1 Norsk kontinentalsokkel 

Medlemskap ved yrkesdeltakelse på norsk kontinentalsokkel fremgår av ftrl § 2-2(1), og in-

neholder to kumulative vilkår for medlemskap. Etter ftrl § 2-4 er personkrets omfattet av 
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  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 114. 
148

  Se TRR-2014-1881 hvor hjemmekontorets plassering drøftes i anførselen.  
149

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 114. 
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  Ibid. s. 114-115. 
151

  Ibid. samme sted. 
152

  Ot.prp. nr. 29 (1995-1996) s. 32. 
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EØS-avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2 også omfattet av § 2-2(2). Det fremgår av ftrl § 2-4(2) at 

øvrige mellomstatlige avtaler etter ftrl § 1-3 i utgangspunkt ikke omfatter norsk kontinental-

sokkel.
153

     

 

Det første vilkåret er at vedkommende må utføre sin yrkesdeltakelse i rollen som «arbeidsta-

ker». Dette utgangspunktet modifiseres, idet ftrl § 2-4 eksplisitt bestemmer at grunnforord-

ningen, ved referanse til vedlegg VI nr. 1 og 2 til EØS-avtalen, får direkte anvendelse på 

norsk sokkel som om denne var norsk territorium.
154

 Følgelig vil virksomhet utøvet av frilan-

sere og selvstendig næringsdrivende være omfattet av folketrygdloven etter tilsvarende regler 

som anvendelsen av grunnforordningen på norsk territorium, jevnfør kapittel 2.2.3.4.  

 

For det annet er det et vilkår om at arbeidet på norsk sokkel må være «i forbindelse med leting 

eller utvinning av olje, gass eller naturressurser» etter ftrl § 2-2(1). Arbeidet sokkelen må 

dermed være tilknyttet «leting eller utvinning». Arbeidstakers arbeidsoppgaver trenger ikke 

kun være tilknyttet disse oppgavene, men må være «i forbindelse» med disse.  

 

Tidligere praksis, som er videreført i ftrl § 2-2, var at alle arbeidstakere som arbeidet på an-

legg eller innretninger på norsk sokkel var pliktige medlemmer i norsk folketrygd.
155

 Tilknyt-

ningskravet anvendes således på det aktuelle anlegget eller innretningen, ikke den konkrete 

arbeidstaker. Dersom formålet avviker fra «leting og utvinning», slik som for eksempel seile-

re på supply-skip og øvrige skip, vil arbeidstakerne ikke være pliktig medlemmer etter reglen 

i ftrl §§ 2-2 og 2-4.
156

 Medlemskap for ansatte på disse skipene må i slikt tilfelle vurderes ut i 

fra reglen om sjøfolk i ftrl §§ 2-5(1)(g) og 2-6(1)(a), se videre behandling nedenfor. Videre vil 

grunnforordningen etter artikkel 11(4) medføre at flaggstatens trygdelovgivning kommer til 

anvendelse, og at norsk trygdelovgivning ikke kommer til anvendelse.         

 

Av anlegg som nevnes i forarbeidene er faste installasjoner, boreplattformer og borefartøy.
157

 

Det synes å bli lagt til grunn at det skal gjøres en bred konkret vurdering, hvor lovens syste-

matikk
158

 og om skipet er omfattet av bestemmelsen for skip i sjøloven blant annet legges til 
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  Sammenfallende legaldefinisjon av norsk sokkel med lov om undersjøiske naturforekomster § 1(1) annet 

punktum og petroleumsloven § 1-6(1) litra l. 
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  Norges suverenitet over sokkelen fremgår ved fortolkning av Genève-konvensjonen om kontinentalsokkelen 

artikkel 2(1).  
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156
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  NOU 1980:11 Folketrygd og petroleumsvirksomhet s. 30. 
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grunn.
159

 Av objektive kjennetegn er vilkåret om at fartøyet har eget fremdriftsmiddel. Gren-

setilfeller når fartøy uten eget fremdriftsmiddel er under forflytning, synes å falle innunder 

bestemmelsen etter ftrl § 2-2.
160

 Arbeidstakere på kvalifisert fartøy eller installasjon kan falle 

utenfor ftrl § 2-2 dersom de er omfattet av «sjøskatteordningen».
161

   

 

Etter ftrl § 2-2(1) første punktum omfattes leting og utvinning av «olje, gass og andre natur-

ressurser». Hvilke «andre naturressurser» det kan være tale om er uklart, utover at det etter en 

normal språklig forståelse er noe annet enn olje og gass. Det er et vilkår at de aktuelle natur-

ressursene befinner seg i kontinentalsokkelen, og videre å være en forutsetning at de er under-

lagt norske tillatelser for utvinning og utforsking.
162

 

 

Grunnlaget for Norges kompetansen over sokkelen er hjemlet i internasjonale konvensjo-

ner.
163

 Norge kan etter disse kun utøve suveren rettigheter for økonomiske ressurser i, men 

ikke på sokkelen.
164

 Dette tilser at de «andre naturressurser» som er omtalt i ftrl §§ 2-2 og 2-4, 

er de naturressurser som finnes i havbunnen, mens naturresursene i havet ovenfor ikke er om-

fattet. Utnyttelse av bunnfaste arter etter lov om undersjøiske naturforekomster § 1(3) faller 

utenfor ftrl §§ 2-2 og § 2-4, da disse etter sin ordlyd befinner seg på kontinentalsokkelen.  

 

Det er etter ftrl § 2-4 ikke knyttet noe formelle krav til arbeidsgiver, herunder krav til drifts-

sted i Norge.
165

 

 

3.4.2 Svalbard, Jan Mayen og norsk biland 

Svalbard, Jan Mayen eller annet norsk biland, heretter i dette kapittelet omtalt som «område-

ne», er etter folketrygdloven ikke ansett for å være en del av Norge,
166

 og er dermed i forstand 

av denne loven en del av utlandet.  

 

Av ftrl § 2-3(1) fremgår imidlertid at personer som «bosetter seg eller tar opphold» på Sval-

bard og Jan Mayen «beholder» sitt eksisterende medlemskap i folketrygden. Videre fremgår 

det av ftrl § 2-3(2) første passus at personer som «tar arbeid» for en «norsk arbeidsgiver» som 
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«driver virksomhet» vil kunne bli medlem av folketrygden. Frilansere og selvstendig næ-

ringsdrivende kan således ikke bli medlemmer ved å bedrive yrkesaktivitet i områdene. 

 

Videre er det et vilkår at arbeidsgiver er «norsk». Av praktisk betydning vil for eksempel ikke 

arbeid for et russisk selskap på Svalbard medføre medlemskap i den norske folketrygd.
167

 

Hvilke momenter eller vilkåret som må ligge til grunn for at et foretak skal bli vurdert til å 

være «norsk[t]» synes ikke klart.  

 

Videre følger det av ordlyden at arbeidsgiveren må «drive virksomhet» på de nevnte steder. 

Det oppstilles ikke noe kvalifikasjonskrav til hvor stor denne virksomheten må være, eller 

hvor stor andel av arbeidsgivers virksomhet som må finne sted på de nevnte øyer. 

 

3.5 Medlemskap på grunnlag av virksomhetsaktivitet utenfor Norge 

3.5.1 Norske skip 

3.5.1.1 Statsborger av Norge og øvrige EØS-stater  

Etter ftrl § 2-5(1) kan personer som oppholder seg utenfor Norge bli pliktig medlem av folke-

trygden.  For arbeid på skip fremgår det av ftrl § 2-5(1)(g) vilkårene for å være omfattet reg-

lene er at vedkommende er «norsk statsborger», jevnfør diskusjon om statsborgervilkåret i 

kapittel 2.2.3.2. Vilkåret vil av denne grunn være at vedkommende er «EØS-stat». Videre 

fremgår det at arbeidet må finne sted på «norskregistrert» skip. 

 

Det er således en grunnforutsetning for å være omfattet av regelen at vedkommende «opphol-

der [seg] utenfor Norge». Således er utenlandsk arbeidstaker ikke omfattet av bestemmelsen 

dersom vedkommende tar opphold i Norge, men kan da være omfattet av reglene etter ftrl § 2-

2.  

 

Av artikkel 11(4) i grunnforordningen fremgår regelen for koordineringsregelen med annen 

EØS-stat. Av første punktum fremgår det at arbeidstakere på skip hvor Norge er flaggstat, vil 

være omfattet av norsk trygdeordning. Utgangspunktet modifiseres i annet punktum, hvor det 

fremgår at dersom lønnen utbetales av arbeidsgiver i annen medlemstat eller arbeidstaker selv 

bor i en annen medlemstat, så vil vedkommende være omfattet av denne statens trygdeord-

ning.  

 

Det vises i denne sammenheng til Odfjell-saken benevnt ovenfor, som ble avgjort etter tilsva-

rende bestemmelse i forordning 1408/71. Greske arbeidstakere om bord på skip med Norge 

som flaggstat ble her funnet å være medlemmer av gresk trygdeordning. Grunnlaget for dette 
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var at hovedregelen om bosettelsesstaten etter artikkel 11(4) ble funnet å komme til anvendel-

se, da dokumenter av tilstrekkelig karakter var fremvist.   

 

Vilkåret om norskregistrert skip etter ftrl § 2-5(1)(g) omfatter både skip omfattet av det ordi-

nære norske skipsregisteret (NOR) og det internasjonale skipsregisteret (NIS).
168

   

 

3.5.1.2 Statsborgere av stater utenfor EØS-området om bord på NOR-skip 

Utenlandske statsborgere fra stater utenfor EØS-området, som ikke er bosatt i Norge etter ftrl 

2-1(2) og arbeider på NOR-skip, er pliktig medlem i folketrygden etter ftrl. § 2-6(1)(a). Av 

ftrl 2-6(1) fremgår det at medlemskapet kun omfatter et begrenset dekningsomfang 

 

Arbeid om bord NIS-skip av den samme personkretsen vil ikke medføre medlemskap i folke-

trygden, da disse faller utenfor ftrl § 2-b(1)(a). Personkretsen er imidlertid omfattet av øvrige 

særordninger om trygd.
169

 Arbeid om bord på NOR-skip for utenlandsk arbeidsgiver som dri-

ver virksomhet vil ikke bli pliktig medlem i norsk folketrygd etter ftrl § 2-6(1)(a) i kraft av sin 

yrkesdeltakelse om bord på skipet. Arbeidstakeren kan på den andre siden bli medlem i tryg-

den dersom vedkommende er bosatt i Norge, og oppfyller de øvrige vilkårene i ftrl § 2-1.  

 

3.5.1.3 Ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på NIS-skip 

Ikke alle arbeidstakere på NIS-registrerte skip er omfattet av ftrl § 2-5(1)(g). Arbeidstakere 

ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet på turistskip etter ftrl § 2-13 er unntatt fra pliktig med-

lemskap etter ftrl § 2-5(1)(a). Persongruppen omfattet av ftrl § 2-13 annet punktum kan heller 

ikke få innvilget frivillig medlemskap i norsk folketrygd.   

 

Arbeidstakere omfattet av ftrl § 2-13 som på annet sett ville eller kunne ha vært medlemmer 

av norsk folketrygd, for eksempel ved bosted og opphold i Norge etter ftrl § 2-2(1) under an-

settelsesforholdets varighet, vil ikke kunne være medlem av folketrygden. Reglen gjelder også 

for norske statsborgere, da regelen ellers ville medføre diskriminering overfor statsborgere av 

øvrige EØS-land etter grunnforordningens artikkel 4. Konkurransehensyn i internasjonal 

skipsfart er grunnlaget for at personkretsen med arbeidstakere ønskes holdt utenfor folketryg-

den.
170
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Med turistskip etter ftrl § 2-13 er ethvert skip som frakter passasjer mot betaling.
171

 Med per-

soner ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet må en ordinær ordforståelse legges til grunn, 

hvor det legges vekt på stillingens funksjon.
172

  

 

3.5.2 Skip som fører utenlandsk flagg 

Av ftrl § 2-7a(1) fremgår det at personer som er bosatt i Norge etter ftrl § 2-1(2) kan søke 

opptak som frivillig medlem i norsk folketrygd ved arbeid på skip med flaggstat utenfor EØS-

området, da foregående pliktig medlemskap av folketrygden etter ftrl § 2-14(4) første 

punktum vil opphøre straks arbeidet tar til. Unntaket fra regelen er de tilfeller arbeidsgiver er 

pliktig til å betale arbeidsgiveravgift, hvor unntaket oppstilles av ftrl § 2-14(4) annet punktum. 

Personer med forutgående pliktig medlemskap vil med hjemmelen kunne forbli pliktig med-

lem. Adgangen til å være pliktig medlemskap kommer allikevel ikke til anvendelse på sjøfolk 

som arbeider i restaurant og hotellvirksomhet på slike skip, jevnfør ftrl § 2-12. 

 

Arbeidstakeren vil kunne være pliktig medlem til Norge ved opphold i Norge i perioder mel-

lom arbeidsøkter, i såkalte «friperioder», dersom de innfrir vilkårene etter ftrl § 2-1(4) første 

punktum, jevnfør ftrl § 2-14(4). Videre vil vedkommende kunne bli pliktig medlemskap i fol-

ketrygden etter ftrl § 2-2 følgende, i kraft av å utføre arbeid i Norge for annen arbeidsgiver 

under friperioden. Personene vil av denne grunn kunne være frivillig medlem i periodene med 

arbeid på skipet, mens de vil kunne være pliktig medlem i periodene med opphold og arbeid i 

Norge.  

 

Adgangen til frivillig medlemskap etter ftrl § 2-7a er et uttrykk for prinsipp om at bostedstad-

staten til den enkelte arbeidstaker skal være bestemmende for hvilken nasjonal trygdeordning 

som skal bli lagt til grunn, det såkalte «lex loci domisilii»,
173

 selv om vedkommende arbeids-

taker ikke oppfyller andre alternative grunnlag om frivillig medlemskap. 

 

Norske statsborgere som er ansatt på skip med flaggstat innenfor EØS-området, vil som ho-

vedregel være omfattet av folketrygden i flaggstaten etter grunnforordningen artikkel 11(4). 

  

3.5.3 Norske luftfartsselskap 

3.5.3.1 Etter intern rett 

Av ftrl § 2-5(1)(h) er «norsk statsborger» arbeidstaker i et norsk sivilt luftfartsselskap pliktig 

medlem av folketrygden. Vilkåret til statsborgerskap modifiseres av inkorporerte forordninger 

til å omfatte statsborgere av EØS-stater, jevnfør kapittel 2.2.3.2. 
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Av lovens ordlyd fremgår det at alle arbeidstakere i selskapet er omfattet. Dette støttes av 

forarbeidene hvor det er uttalt at både de som er såkalt flygende personell og stasjonsbetje-

ning er omfattet.
174

 Ved endringen av folketrygdloven var dette en endring av tidligere rett, 

hvor kun såkalt flygende personell var omfattet.
175

 Det er således intet krav til funksjonen av 

det arbeid som arbeidstakeren utfører for selskapet.  

 

Videre er det et vilkår at det er tale om ansettelse hos et norsk sivilt luftfartsselskap. Av forar-

beidene fremgår det i vurderingen av om luftfartsselskapet er norsk etter folketrygdloven skal 

legge til grunn samme vilkår som gjelder for å registrere luftfartøy i det norske luftfarttøysre-

gister etter luftfartsloven § 3-1.
176

   

 

Av luftfartsloven § 3-2 går det frem at eiersubjektene i hovedsak er fysiske personer med 

norsk statsborgerskap, den norske stat eller selskap som har sitt hovedsete i Norge og hvor en 

kvalifiserende andel av aksjekapitalen og stemmerettene er eiet av enten norske statsborgere 

eller selskap. 

     

3.5.3.2 Etter lovvalgsregler gitt av forordninger inkorporert i norsk rett 

For den personkrets som er omfattet av grunnforordningen vil utgangspunktet beskrevet oven-

for kunne bli endret, da forordningen kan medføre at et annet lands trygdelovgivning som skal 

bli lagt til grunn, 

 

Av artikkel 11(5) i grunnforordningen fremgår det at fly- og kabinbesetningspersonell i sivil 

luftfart skal være omfattet av trygdelovgivningen i den stat hvor de har sin «hjembase». Av 

endringsforordning artikkel 1(2) fremgår det definisjonen gitt av forordning 3922/91 skal leg-

ges til grunn. Av definisjonen i sistnevnte forordning fremgår det at «hjembasen» er det sted 

der personalet «normalt» starter og avslutter sin «tjenesteperiode», og hvor virksomheten ikke 

er ansvarlig for «indkvartering».    

 

Personell som er ansatt i norsk sivilt luftfartsselskap vil dermed måtte anvende artikkel 11(5) i 

grunnforordningen for å fastlegge hvorvidt bestemmelsen etter ftrl § 2-5(1)(h) kommer til 

anvendelse, eller om annen EØS-stats trygdelovgivning kommer til anvendelse.  

  

                                                 
174

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 124.   
175

  Ibid. samme sted. 
176

  Ibid. samme sted, som viser til dagjeldende bestemmelse vide videreført i luftfartsloven § 3-2. 
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3.6 Frivillig medlemskap ved opphold i Norge 

Av ftrl § 2-7(1) fremgår det at personer som «oppholder» seg i Norge kan bli frivillig medlem 

i norsk folketrygd. Av bestemmelsen oppstilles to grunnvilkår.   

 

For det første må vedkommende «oppholde» seg i Norge, noe som medfører at vedkommende 

opphold i Norge ikke kan være ment å vare mer enn 12 måneder. Årsaken til dette er at ved-

kommende i så tilfelle vil bli et pliktig medlem etter ftrl § 2-1(1), jevnfør § 2-1(2) av samme 

lov. Det annet grunnvilkår er at vedkommende person ikke allerede er et pliktig medlem fol-

ketrygden.   

 

Når grunnvilkår etter ftrl § 2-7(1) er oppfylt fremgår de ytterligere momentene ved vurde-

ringen som det kan «legges […] vekt på» av annet ledd. Da man momentene skal legges vekt 

på hentyder at listen av momenter ikke er uttømmende, men at de opplistede momentene vil 

inngå i vurderingen.      

 

Momentene som oppstilles av strekpunktene i ftrl § 2-7(2) er av ulik art, men kan i hovedsak 

sies å legge vekt på søkerens tilknytning til det norske samfunn. De ulike momenter vil ikke 

drøftes særskilt, med unntak av momentet som fremgår av ftrl § 2-7(2) femte strekpunkt om 

lengden på søkerens opphold i Norge. I rettspraksis har NAV sine interne retningslinjer om 

minimumslengden på oppholdet blitt lagt til grunn.
177

 Av retningslinjene fremgår det at det 

ved opphold av mindre enn tre måneders varighet, hvor kun sammenhengende perioder er 

tellende, ikke innvilges medlemskap.  

 

Da oppholdet ikke kan være ment å vare mer enn ett år, og heller ikke være kortere enn tre 

måneder tilsier dette at bestemmelsens relevans målt i antall omfattede personer ikke er høy. 

Av kjennelse nevnt direkte ovenfor vises det imidlertid til «fast praksis», noe som tilsier at 

anvendelsen av bestemmelsen bør være av et visst omfang.       

 

3.7 Frivillig medlemskap utenfor Norge 

Av ftrl § 2-8 fremgår vilkårene for frivillig medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor 

Norge. Av ftrl § 2-8 første og tredje ledd fremgår fire grunnvilkår som personkretsen etter ftrl 

§ 2-8(1) litra a til e må oppfylles for å få innvilget søknad om frivillig medlemskap.  

 

For det første må vedkommende «oppholde» seg utenfor Norge i folketrygdlovens forstand. 

Bestemmelsen omfatter således kun personer som ansees ikke lenger for å være bosatt i Norge 

etter ftrl 2-1(2), noe som forutsetter at oppholdet i utlandet er ment å være over ett år. For 

                                                 
177

  TRR-2010-1415. 
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øvrig forutsettes det at vedkommende ikke utfører arbeid i Norge eller er utsendt arbeidstaker 

i henhold til ftrl §§ 2-1 og 2-14. Det andre grunnvilkåret er at vedkommende ikke er pliktig 

medlem i folketrygden, og for det tredje må vedkommende etter ftrl 2-8(3) ha vært medlem av 

folketrygden i tre av de fem siste kalenderårene. Vilkåret om trygdetid praktiseres strengt, 

bokstavelig og er av ufravikelig karakter. Det siste grunnvilkåret etter ftrl § 2-8(3) er at ved-

kommende må ha «nær tilknytning til det norske samfunn». Vurderingen gjøres konkret, men 

er skjønnsmessig.
178

 Hvilke momenter som er relevante eller deres vekt i vurderingen er der-

med ikke klare.  

 

Av ftrl § 2-8(1)(a) fremgår det to tilleggsvilkår for den aktuelle persongruppe at vedkommen-

de er «arbeidstaker» i en virksomhet med «hovedsete i Norge».  Vilkåret om at vedkommende 

er arbeidstaker vil måtte vurderes etter ftrl § 1-8, og bestemmelsen kommer dermed ikke til 

anvendelse for frilansere eller selvstendige næringsdrivende  

 

Av retningslinjene til NAV vedrørende ftrl § 2-8(1)(a) er ansatte som sendes ut av virksomhe-

ter med «hovedsete i Norge» for å utføre oppdrag i utlandet omfattet av bestemmelsen. Med 

hovedsete synes å mene bedrifter som eies og styres fra Norge. Hvorvidt det i kravet til eier-

andel inngår krav om bestemmende innflytelse ved stemmerettigheter slik som tilsvarende 

krav etter ftrl 2-5(1)(h), jevnført kapittel 3.3.6, synes uklar.
179

 Ved rundskriv fremgår det at 

ansatte i heleid datterforetak i utlandet samt foretak hvor norsk bedrift har en eierandel på 

over 50 %, utgjør en særskilt grunn etter ftrl § 2-8(1)(a).
180

 Rettspraksis har oppstilt en regel 

om at utsendt arbeidstaker må utføre arbeidsoppgaver av samme natur som vedkommende har 

utført i Norge. Imidlertid er det intet krav om at arbeidsoppgavene må være av samme karak-

ter, men aktiviteten i utlandet må være i en mer eller mindre naturlig sammenheng med den 

driften virksomheten utfører i Norge.
181

 

 

Videre fremstår det som klart at utsendt arbeidstaker i multinasjonale foretak med avdeling i 

Norge ikke er omfattet av ftrl § 2-8(1) ved arbeid i utlandet, med mindre de fortsatt får utbe-

talt sin lønn fra den del av selskapet som er juridisk registrert i Norge. I denne sammenheng 

vises det til kjennelsen i TRR-2005-4095. Saken gjaldt norsk musiker som var yrkesaktiv i 

USA, og som anså seg som utsendt arbeidstaker fra Norge. Musikeren fikk ikke utbetalt noen 

lønn fra bedriften. Trygderetten fastslo at musikeren ikke hadde rett på frivillig medlemskap 

etter ftrl § 2-8(1)(a), da det ikke forelå noe arbeidsforhold mellom musikeren og bedriften. 

                                                 
178

  Kjønstad (2007) s. 90.  
179

  NOU:1990:20 Forenklet folketrygdlov foreslo å knytte bestemmelsen opp mot virksomheter oppført i ar-

beidsgiverregisteret etter ftrl § 25-1. 
180

  NAVs rundskriv om ftrl § 2-8. 
181

  Se TRR-2012-1491 hvor ansatt i 50 % stilling utsendt for å etablere kontor for virksomheten i Asia. 
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Således synes retningslinjen nevnt ovenfor kun å understreke at kravet til arbeidsforholdet 

mellom norsk avdeling og utsendt arbeidstaker må bestå etter utsendelsen til utenlandsk avde-

ling i samme foretak.    

 

Dersom ett eller flere av de kumulative vilkårene for medlemskap etter ftrl 2-8 ikke forelig-

ger, er det i annet ledd angitt en sikkerhetsventil, hvor personer kan bli frivillig medlem der-

som det foreligger «særlige grunner.» Av retningslinjene til NAV fremgår det at nærliggende 

typetilfeller som ikke oppfyller vilkårene i ftrl § 2-8(1)(a),
182

 eksempelvis ansatte i norske 

multinasjonale selskaper som lønnes av den utenlandske delen av selskapet. Videre understre-

ker retningslinjene at det er tale om en helhetsvurdering hvor øvrige momenter slik som dek-

ningsomfang, samt planlagt lengde på oppholdet, kan påvirke resultatet.
183

   

 

Den særlige utfordringen knyttet til frivillig medlemskap i utlandet er at det etter innvilget 

medlemskap vil måtte velges hvilket dekningsomfang arbeidsgiveren skal være omfattet av, 

for deretter å fastlegge trygdeavgiftssatsen for disse dekningene. Satsen vil i tillegg være av-

hengig av arbeidstakers skatteplikt til Norge samt arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiver-

avgift. Trygdeavgiftssatsen for frivillig medlemskap i utlandet kan av denne grunn være mer 

uensartet enn de øvrige medlemskapskategoriene. For eksempel vil helsedelen uten sykepeng-

er og pensjonsdelen uten yrkesskadedekning gå fra 9,2 % til 35,9 % av personinntekt etter sktl 

12-2,
184

 avhengig av skatteplikten og plikten til å betale arbeidsgiveravgift. Tilsvarende vil 

avgiftssatsen for pliktig medlemskap ved ordinær sats som hovedregel være 8,2 % av samme 

inntekt.
185

 For videre diskusjon av avgiftspliktene, se kapittel 5.3.      

 

3.8 Opphør av medlemskap i folketrygden 

3.8.1 Pliktig medlemskap 

Hovedregelen er at pliktig medlemskap kun vedvarer så lenge vilkårene for medlemskapet er 

oppfylt. Av ftrl § 2-14 fremgår bestemmelsen om tidfesting av opphøret av det pliktige med-

lemskapet.  

 

Av ftrl 2-14(1) fremkommer det at pliktig medlemskap opphører ved opphold i utlandet som 

faktisk varer eller er ment å vare lenger enn 12 måneder. Bestemmelsen for opphør av pliktig 

medlemskapet tilsvarer dermed vilkåret for pliktig medlemskap ved opphold i Norge etter ftrl 

§ 2-1(2). Tidspunktet for opphør av medlemskapet vil være når oppholdet har oversteget 12 

                                                 
182

  NAVs rundskriv om ftrl § 2-8 avsnitt 1.3 og 1.11. 
183

  Ibid. avsnitt 1.13.  
184

  Forskrift om trygdeavgifter 2016. 
185

  Stortingsvedtak om trygdeavgift 2016 § 7. 
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måneder, eller fra det tidspunkt da intensjonen ble at oppholdet skulle vare lenger enn 12 må-

neder.    

 

Av ftrl § 2-14(2) fremkommer reglen for opphør av pliktig medlemskap på grunnlag av arbeid 

på kontinentalsokkelen eller Svalbard, Jan Mayen og norsk biland etter henholdsvis ftrl §§ 2-2 

og 2-3(2). Ved opphør av vilkåret for pliktig medlemskap på grunnlag av arbeidsforholdet vil 

pliktig medlemskap i folketrygden fortsette én måned etter at arbeidsforholdet ble avsluttet. 

Fortsettelsen av medlemskapet forutsetter videre opphold i Norge. Arbeidstakere på Svalbard, 

Jan Mayen og norsk biland vil dermed ikke være pliktig medlem av trygden én måned etter 

opphør vilkåret i ftrl § 2-3(2), dersom de ikke allerede var pliktig medlem i folketrygd på an-

net grunnlag ved start av arbeidsforholdet. 

 

Etter ftrl § 2-14(4) opphører pliktig medlemskap umiddelbart ved arbeid i utlandet eller skip 

som er registrert i utlandet. Bestemmelsen må leses i sammenheng med reglene for frivillig 

medlemskap i folketrygden etter ftrl §§ 2-7 til 2-8, hvor det forutsettes at pliktig medlemskap 

ikke foreligger.   

 

Unntaket til opphør av pliktig medlemskap oppstilles i ftrl 2-14(4), som angir at medlemskap 

ved midlertidig arbeid i utlandet ikke vil opphøre når arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgi-

veravgift etter ftrl § 23-2.    

   

3.8.2 Frivillig medlemskap 

Generelt vil frivillig medlemskap opphøre fra den tid da vilkårene for medlemskapet ikke 

lenger er til stede. Eksempelvis vil frivillig medlemskap ved opphold utenfor Norge etter ftrl § 

2-8 opphøre ved flytting fra utlandet til Norge med intensjon om var opphold, da grunnvilkå-

ret om at pliktig medlemskap ikke lenger er til stede.
186

    

 

Av ftrl § 2-15(1) fremgår reglen for tidfestingen av opphør av frivillig medlemskap ved opp-

hold i Norge, jevnfør kapittel 3.4. Av bestemmelsen fremgår det at frivillig medlemskap opp-

hører ved flytting fra Norge.  

 

Videre fremgår det av ftrl § 2-15(2) at frivillig medlemskap opphører dersom ikke trygdeav-

giften til folketrygden ikke blir betalt. Av bestemmelsen fremgår det at det skal sendes ut et 

betalingsvarsel ved «pålegg». Betalingsvarselet blir utstedt av NAV, og skal inneholde en frist 

for betaling av trygdeavgiften.
187

  

                                                 
186

  NAVs rundskriv om ftrl § 2-15, under første ledd.  
187

  Ibid. uttalelse om annet ledd.  
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4 Lovvalgsregler ved arbeid i mer enn én EØS-stat  

4.1 To ulike regelsett ved arbeid i mer enn én stat  

I det følgende vil det bli gitt en oversikt av reglene for arbeidstakere som inngår i personkret-

sen oppstilt av grunnforordningen, og som utøver arbeid i to eller flere stater. Med arbeid i 

flere enn én stat menes her to former for arbeid, som begge er omfattet av særskilte regler. 

Første hovedformen er hvor yrkesutøveren er tilknyttet en virksomhet i en medlemstat, og i en 

avgrenset periode utfører arbeid for denne virksomheten i en annen medlemstat. Denne for-

men betegnes utsendte yrkesutøvere. Den andre hovedformen omfatter de tilfeller hvor yrkes-

utøveren er tilknyttet virksomheter i mer enn én stat og utfører arbeid i flere stater.
188

 Yrkes-

utøvere tilknyttet flere virksomheter har ingen særskilt norsk betegnelse, og vil bli betegnet 

«flerstatsarbeidere».   

 

Reglene vil kunne omfatte både norske statsborgere som arbeider i de øvrige EØS-statene, 

samt borgere av andre EØS-stater som arbeider i Norge. De aktuelle reglene for lovvalg kan 

komme til anvendelse for personer som utfører arbeid utenfor det geografiske EØS-området, 

men som allikevel er omfattet av lovvalgsreglene.
189

 Eventuelle problemstillingene som 

springer ut av slike arbeidsforhold vil ikke bli problematisert i den videre diskusjonen.   

 

Arbeidstakere som utøver aktivitet i flere stater ville uten regler om koordinering vært omfat-

tet av flere regelsett for trygd. Artikkel 11(1) første punkt av grunnforordningen oppstiller et 

prinsipp om at arbeidstakere kun skal være omfattet av ett lands trygdelovgivning, og hoved-

regelen etter artikkel 11(3)(a) er at trygdelovgivningen i staten hvor arbeidet uføres, som 

kommer til anvendelse. Av artikkel 11(3) fremgår det at hovedregelen for lovvalg er «med 

forbehold» av artikkel 12 til 16, som omfatter arbeid i flere stater, og at hovedregel av denne 

grunn vil bli modifisert av spesialreglene som regulerer de ulike konkrete tilfellene for fler-

statsarbeid. Av disse vil særlig artikkel 12 og 13, med utfyllende bestemmelse ved artikkel 14 

i gjennomføringsforordningen, bli behandlet.  
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  Pennings (2015) s. 99.  
189

  Problemstillingen belyses i sak C-60/93, hvor person bosatt i Nederland arbeidende for virksomhet i Tysk-

land var sendt ut for å arbeide i Thailand. Det ble av nederlandske myndigheter bestridt at arbeidsforholdet 

var omfattet av reglene om flerstatsarbeid etter artikkel 14(c) i forordning 1408/71, tilsvarende artikkel 14 i 

dagens grunnforordning, da reglen om flerstatsarbeid kun kom til anvendelse ved arbeid i flere EU-stater. 

Retten kom til at reglene om flerstatsarbeid også kom til anvendelse på arbeidsforhold i flere stater, hvor én 

eller flere av statene er utenfor unionen, idet formålet med forordningen er å fremme fri flyt av arbeidskraft 

mellom statene i unionen ved å underlegge den enkelte arbeidstaker trygdeloven i ett medlemsland.      
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4.2 Reglene om flerstatsarbeidere 

4.2.1 Problemstillingen 

Hovedregelen etter artikkel 11(1) i grunnforordninger er at kun ett lands trygdelovgivning 

kommer til anvendelse. For å oppnå dette oppstiller grunnforordningen en hovedregel om at 

staten hvor yrkesaktiviteten finner sted skal komme til anvendelse, jevnfør 11(3)(a). For ar-

beidstakere som «normalt» fysisk utfører sine arbeidsoppgaver i flere stater vil ikke regelen 

være tilstrekkelig for å kunne utpeke én stats lovgivning, idet utøvelsen av aktivitetene finner 

sted i flere stater, noe som tilser at vedkommende etter anvendelse av hovedregelen alene vil 

være underlagt flere staters trygdelovgivning. Artikkel 13(1) oppstiller derfor utfyllende reg-

ler som skal sikre at kun én stats trygdelovgivning skal komme til anvendelse, ved å angi 

hvilke lands trygderegler som skal komme til anvendelse. Reglene i EØS-forordningene vil 

også være bestemmende for til hvilket land trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften skal innbe-

tales, se kapittel 5.3.2   

 

4.2.2 Aktivitetene må utøves i samme tidsrom 

Etter artikkel 13(1) av grunnforordningen er det kun arbeidstakere som «normalt har lønnet 

beskæftigelse» i mer enn én medlemstat omfattet av reglene for flerstatsarbeidere. En videre 

presisering av kravet til «normalt» å ha lønnet arbeid i flere stater fremgår av gjennomførings-

forordningen artikkel 14(5).  Av artikkelen går det frem at flere særskilte aktiviteter som fin-

ner sted samtidig vil være omfattet av bestemmelsen om flerstatsarbeid. Videre går det frem 

av artikkel 14(5) at arbeid som finner sted skiftevis for samme eller forskjellige arbeidsgivere 

også er omfattet av artikkel 13(1). Arbeid som finner sted i flere stater ved klart adskilte og 

etterfølgende tidsperioder er som hovedregel ikke å regne som flerstatsarbeid, og av denne 

grunn ikke omfattet av reglene for dette. Utgangspunktet ved slike tilfeller vil være at reglene 

om utsendt arbeidstaker kommer til anvendelse. 

 

I de tilfeller én arbeidstaker skiftevis utfører arbeid for samme arbeidsgiver i ulike stater, vil 

dette ha en naturlig grense mot bestemmelsen i grunnforordning artikkel 12(1). Artikkelen 

omfatter etter sin ordlyd «lønnet beskæftigelse i to eller flere stater», mens artikkel 12(1) etter 

ordlyden omfatter «lønnet beskæftigelse i en medlemstat». Etter en naturlig språklig forståelse 

av ordlyden kan dermed ikke kun lokasjonene for utføring av aktiviteten, men også utbetaling 

av lønnen være avgjørende. Se for øvrig Chain-saken beskrevet ovenfor. Skillet mellom de to 

bestemmelsene konkretiseres ikke videre.         
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4.2.3 Bostedsstatens som moment i vurderingen for valg av trygdelovgivning 

Etter rettspraksis i EU-retten er det på trygderettens område lagt til grunn at en person kun 

kan ha ett bosted, og således kun én bostedsstat.
190

 For å oppnå formålet om at kun ett lands 

lovgivning skal komme til anvendelsene ved aktivitet i flere stater, kunne trygdelovgivningen 

i bostedsstaten bli lagt til grunn. Bostedsbegrepet i grunnforordning har en lavere kvalifika-

sjonsnorm enn tilsvarende norm i folketrygden,
191

 og ved å legge avgjørende vekt på valg av 

bostedsstat ville regelverket ha vært utsatt for tilpasning av den enkelte arbeidstaker.
192

  

 

Ved vurderingen av hvorvidt unntaksregelen etter artikkel 13(1) kommer til anvendelse, er 

omfanget av arbeidsaktiviteten i bostedsstaten et sentralt moment. Momentet gjøres imidlertid 

kun gjeldende i de tilfelle arbeidsaktiviteten utenfor bostedsstaten finner sted i andre stater 

omfattet av forordningen. Ved aktivitet i flere stater, hvor bostedsstaten alene er omfattet av 

forordningen, skal bostedsstatens trygdelovgivning bli lagt til grunn uavhengig av omfanget 

av aktiviteten i denne.
193

 På den andre siden kan det være mulig at andre mellomstatlige avta-

ler igjen vil medføre at dette ikke er tilfelle, noe som i så tilfelle vil måtte løses konkret ved 

anvendelse av den aktuelle avtalen.  

 

Ved aktivitet av ikke-kvalifiserende omfang i bostedsstaten etter artikkel 13(1)(a) er utgangs-

punktet i forordningen et modifisert arbeidsstatsprinsipp etter artikkel 13(1)(b). Det modifiser-

te prinsippet legger ikke til grunn trygdelovgivningen i den staten den konkrete aktiviteten 

finner sted, men legger til grunn lovgivningen i den stat hvor arbeidstakers virksomhetens har 

forretningssted skal legges til grunn. I den grad staten hvor den aktiviteten utøves og staten 

for virksomhetens forretningssted sammenfaller vil resultatet av det modifiserte og de umodi-

fiserte arbeidsstatsprinsipp være det samme.   

 

4.2.4 Vesentlig aktivitet i bostedsstat 

I de tilfeller arbeidstaker utfører en «væsentlig» del av aktiviteten i bopelsstaten, vil vedkom-

mende etter forordningens artikkel 13(1)(a) være omfattet av trygdelovgivningen der. Aktivi-

teten vil etter gjennomføringsforordning artikkel 14(8)(1) være av «kvantitativ» omfang for å 

være «væsentlig». Aktiviteten er således underlagt en kvantitativ norm. Aktivitet som utgjør 

en overvekt av den totale aktivitet kvalifiserer for å falle innunder begrepet «væsentlig».
194

 På 

den andre siden faller aktivitet som omfatter inntil 25 % av total aktivitet utenfor samme be-
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  Sak C-589/10 (Wencel-dommen).  
191

  Sarai (2012) s. 220. 
192

  Penning (2015) s. 100. 
193

  Gjennomføringsforordningen artikkel 14(11). 
194

  Ibid. artikkel 8(1). 
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grep.
195

 Terskelen for «væsentlig» aktivitet er således mellom 25 % og 50 % av den totale 

aktiviteten, uten at det synes å eksistere en absolutt fastlagt grense.
196

  

 

Aktivitetsnivået vil etter artikkel 14(8)(2) i gjennomføringsforordningen bestemmes etter en 

helhetsvurdering. I vurderingen skal ikke aktivitet av «marginal» karakter bli tatt med,
197

 som 

etter administrativ praksis er angitt å være aktiviteter som ikke overstiger 5 %.
198

 To relevante 

momenter for vurderingen av både «væsentlig» og «marginal» karakter er oppstilt av gjen-

nomføringsforordningen artikkel 14(8)(2), sammenholdt med 14(10), og er forventet lønn og 

arbeidstid de neste 12 kalendermånedene.  

 

4.2.5 Ikke-vesentlig aktivitet i bostedsstat 

I de tilfeller arbeidstaker utfører arbeid for én arbeidsgiver i flere stater vil han være omfattet 

av grunnforordning artikkel 13(b), som ble endret ved endringsforordning 465/2012. Årsaken 

til endringen var muligheten den enkelte arbeidstaker hadde til å påvirke utfallet av lovvalgs-

reglene, som beskrevet ovenfor. 

 

Før endringen ville ikke-vesentlig arbeid i bopelsstaten medføre at trygdelovgivning i den stat 

hvor virksomhetens hadde sitt forretningssted legges til grunn etter tidligere artikkel 13(b)(ii). 

Unntaket fra denne regelen var i de tilfeller hvor den aktuelle arbeidstaker hadde arbeidsgive-

re i flere stater utenfor bopelsstaten, hvor trygdelovgivningen skulle bli lagt til grunn etter 

tidligere artikkel 13(b)(i).       

 

Utgangspunktet i artikkel 13 etter vedtagelse av endringsforordningen, er at arbeidstaker vil 

være omfattet av trygdelovgivningen i staten hvor virksomheten har sitt forretningssted. For å 

fastlegge forretningsstedet til den enkelte virksomhet fremgår det av gjennomføringsforord-

nings artikkel 14(5)(a) at relevante momenter i vurderingen er de lokasjoner hvor de vesentli-

ge avgjørelsene blir tatt og hvor den administrative funksjonen i bedriften utøves.  

 

Grunnforordning artikkel 13(b)(i) omhandler de tilfeller hvor arbeidstakeren har én arbeidsgi-

ver. Forutsetningen er her at arbeidstakeren etter grunnvilkåret i artikkel 13 utfører virksom-

het i flere stater og at en ikke-vesentlig del av denne virksomheten finner sted i bostedsstaten. 

Virkningen av artikkel 13(b)(i) er da at trygdelovgivningen i den stat virksomhetens har for-

retningssted skal legges til grunn. 

 

                                                 
195

  Ibid. artikkel 8(3). 
196

  Pennings (2015) s. 100. 
197

  Gjennomføringsforordningen artikkel 14(5b). 
198

  Practical guide s. 28. 
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Grunnforordningens artikkel 13(1)(b)(ii) omhandler de tilfeller hvor arbeidstakeren har to 

eller flere arbeidsgivere, og disse har forretningssted i samme stat. I slike tilfeller skal denne 

stats trygdelovgivning legges til grunn.  

 

Artikkel 13(1)(b) romertall tre og fire omhandler de tilfeller hvor arbeidstakeren har to eller 

flere arbeidsgivere og disse har forretningssteder i ulike stater. Dersom minst én av virksom-

hetene har forretningssted i bostedsstaten bestemmer romertall tre at forretningssted utenfor 

bostedsstaten.
199

 Romertall fire omhandler følgelig de resterende tilfeller hvor arbeidstaker 

har flere arbeidsgivere, og ingen av disse har forretningssted i samme stat eller bostedsstaten. 

Lovvalgsreglene bestemmer da at lovgivningen i bostedsstaten skal komme til anvendelse.    

 

4.3 Reglene om utsendte arbeidstakere i EØS-området 

4.3.1 Unntaket fra hovedregelen 

Ved arbeid i EØS-området er hovedregelen etter artikkel 11(1) av grunnforordningen at ar-

beidstakere skal være omfattet av trygdelovgivningen i én stat, og at denne staten etter artik-

kel 11(3) er den stat hvor arbeidsoppgavene fysisk utføres. Unntaket fra dette er regelen om 

såkalte «utsendte» arbeidstakere etter grunnforordnings artikkel 12. Etter hovedregelen ville 

arbeidstakeren omfattes av trygdelovgivningen i den stat hvor han tar arbeid senere. Ved å 

falle innunder bestemmelsen om utsendt arbeidstaker etter artikkel 12, vil arbeidstakeren være 

omfattet trygdelovgivningen i den stat hvor han er utsendt fra, og ikke den stat der den aktuel-

le utøvelse av arbeidet finner sted.    

 

4.3.2 Vilkår for å være utsendt arbeidstaker 

4.3.2.1 Innledning 

Av artikkel 12 fremgår bestemmelsen om utsendt arbeidstaker som er «lønnet beskæftigelse» 

av en «arbejdsgiver», noe som sammenfaller med arbeidstakerbegrepet i folketrygdloven. Av 

bestemmelsen kan det utledes fem vilkår som må vurderes for at arbeidstakeren skal falle inn-

under «utsendt arbeidstaker».
200

  

 

4.3.2.2 Forholdet mellom utsendende arbeidsgiver og utsendt arbeidstaker 

Arbeidstakeren er etter artikkel 12 utsendt «af […] arbejdsgiver» fra den stat hvor vedkom-

mende tidligere har utført arbeid. Ut i fra dette utgangspunktet er det utledet et vilkår om et 

                                                 
199

  Ved flere enn ett forretningssted utenfor bostedsstaten gir ikke bestemmelsen rettledning for hvilken av de 

øvrige statenes trygdelovgivning som skal legges til grunn. 
200

  Fremstillingen følger i det vesentlige Pennings (2015) s. 111 følgende. 
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fortsettende direkte arbeidsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i utsenderlandet,
201

 

og at dette arbeidsforholdet foreligger under hele perioden for utsendelse.
202

 

 

Den administrative komité har fastlagte momenter som taler mot at en arbeidstager er å regne 

som «utsendt». Utgangspunktet i vurderingen er å fastlegge om arbeidstakeren fortsatt er un-

derlagt tilstrekkelig grad av styring av den virksomheten som har sendt vedkommende ut. Ved 

ikke å være underlagt tilstrekkelig styring, vil ikke arbeidstakeren være å anse som «ut-

sendt».
203

 Momentene i vurderingen sammenfaller med det tidligere vilkåret om å være «nor-

malt tilknyttet» en virksomhet etter artikkel 14 i forordning 1408/71, og rettspraksis etter den-

ne bestemmelsen.  

 

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ble behandlet i TRR-2014-2886, som omhand-

let arbeidstaker utsendt av norsk foretak til en annen EØS-stat etter artikkel 12(1) i forord-

ningen. Avtale vedrørende arbeidsforholdet var sluttet i Norge. Oppfølgning av selskapets 

trainee, som den aktuelle arbeidstakeren var, ble utført fra tredje stat innenfor EØS-området. 

Trygderetten la til grunn at arbeidsgiver i Norge hadde hatt instruksjonsmyndigheten under 

hele arbeidsforholdet, og la mindre vekt på at instruksjonsansvarlig i perioder formelt var un-

derlagt en person ansatt i foretak i en tredje stat innenfor EØS-området. Det er uklart hvorvidt 

retten tilla instruksjonen fra tredjestat mindre vekt grunnet forholdets formelle karakter, at det 

kun var tale om ansvar og ikke myndighet vedrørende instruksjon eller om det var det tempo-

rære skifte i instruksjonsansvaret. Trygderetten synes å legge avgjørende vekt på at virksom-

heten i Norge kunne avslutte arbeidsforholdet, samt at lønnen ble utbetalt fra Norge.     

 

4.3.2.3 Karakteren av arbeidsgivers aktivitet 

Av grunnforordningen artikkel 12(1) må arbeidsgiveren «normalt udøver sin virksomhed» i 

den medlemsstat som arbeidstakeren blir sendt fra. Av artikkel 14(2) av gjennomføringsfor-

ordning fremgår det at utsenderselskapet må bedrive virksomhet av et visst kvalitativt om-

fang, aktivitetsnivået av virksomheten blir tatt i betraktning. Således vil selskap uten substan-

sielle karakter ikke være kvalifisert til å sende ut arbeidstakere. Etter artikkel 14(2) vil det 

samme gjelde for virksomheter som kun bedriver administrasjonen av arbeidstakere fra utsen-

derstaten, og ikke noen form for aktivitet som har kvalitative likhetstrekk med aktiviteten i 

den stat den sender arbeiderstaker til. 

  

                                                 
201

  Ibid. s. 113. 
202

  A2 avsnitt 8. 
203

  Ibid. artikkel 1 tredje avsnitt.  
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4.3.2.4 Underlagt lovgivningen til utsenderstaten 

Virkningen av å være «utsendt» arbeidstaker etter grunnforordningen er at vedkommende 

fortsatt vil være omfattet av trygdelovgivningen i utsenderstaten. En naturlig forståelse av 

ordlyden er at vedkommende allerede må kvalifisere for å være underlagt lovgivningen av 

utsenderstaten. En slik forståelse legges til grunn i gjennomføringsforordnings artikkel 14(1). 

I den aktuelle artikkelen fremgår det at en arbeidstaker som er ansatt med det formål å bli ut-

sendt, kan bli dette så sant han allerede er omfattet av trygdelovgivningen.
204

 Det oppstilles 

således intet krav til lengden av arbeidsforholdet før arbeidstakeren sendes ut, men arbeidsta-

keren må være et medlem før han blir utsendt.   

 

4.3.2.5 Avløsning 

Ved utsendelsen kan arbeidstakeren etter grunnforordningen ikke «udesendes for at afløse en 

anden udsendt person». Ved vurderingen av om det foreligger en avløsningen vil det etter 

ordlyden bli tatt utgangspunkt i kvalitativ likheten av arbeidsoppgavene til de aktuelle ar-

beidstakerne.  

 

Bestemmelsen er en endring fra tidligere bestemmelse i forordning 1408/71, og er ansett for å 

utgjøre en innskrenking av adgangen til å avløse tidligere utsendte arbeidstakere.
 205

 Tidligere 

kunne arbeidsgiver avløse arbeidstaker som ikke hadde vært utsendt i ett år.
206

 Etter forvalt-

ningspraksis legges det til grunn at adgangen til å avløse en arbeidstaker fortsatt eksisterer i de 

tilfeller hvor den samlede forventede utsendelsesperioden ikke overstiger 24 måneder.
207

  

 

4.3.2.6 Tidsbegrensning 

Arbeidet etter artikkel 12(1) i grunnforordningen kan ikke være «påregnet» å overstige 24 

måneder. Bestemmelsen oppstiller dermed et vilkår for maksimal tid den aktiviteten kan være 

forventet å vare, og midlertidig opphold i utsendelsesstaten grunnet sykdom, ferie og lignende 

vil følgelig telle med i den maksimumstiden.
208

 

 

Bestemmelsen er sammenfallende med folketrygdloven, hvor den forventede tiden av den 

aktuelle aktiviteten legges til grunn.  

 

                                                 
204

  Av Practical guide s. 11 fremgår det at én måned foregående trygdetid alltid vil være kvalifiserende.  
205

  Pennings (2015) s. 116. 
206

  Tolkningen legger til grunn at artikkel 12(1) av grunnforordningen er en videreføringen av artikkel 14(1)(i) i 

forordning 1408/71, hvor arbeidstakere som hadde «completed his term of posting» ikke kunne bli avløst av 

andre utsendt arbeidstaker.  
207

  Hovednummer 45 kapittel 2 avsnitt 2.3.2. 
208

  Vedtak A2 punkt 3(b). 
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Tidligere var det etter forordning 1408/71 artikkel 14(a)(ii) adgang til å forlenge perioden for 

utsendelse utover dagjeldende maksimumsperioden på ett år med tillatelse fra kompetent 

myndighet i staten hvor arbeidet fant sted. Etter grunnforordningen er det ikke lenger mulig å 

forlenge den maksimale perioden for utsendelse av arbeidstakere. Praktisk viktig er unntaket 

fra maksimumsregelen ved adgangen mellom to avtalestater etter artikkel 16 i grunnforord-

ningen til å forlenge tidsperiode for utsendelse, jevnfør kapittel 2.2.3.6.
209

  

 

Ved umiddelbar gjentagende utsendelse av samme arbeidstaker til ulike stater vil en ny mak-

simalperiode med 24 måneder påbegynnes, selv om arbeidstakeren fortsetter å utføre arbeid 

for samme foretak.
210

 Ved utsendelse av arbeidstaker fra samme arbeidsgiver til samme stat 

oppsetter den administrative komité en hovedregel om at det må foreligge et opphold mellom 

utsendelsesperiodene på to måneder, hvor oppholdets slutt løper fra siste dato av forrige ut-

sendelsesperiode.
211

  

 

4.4 Grensetilfellet mellom reglene for utsendt arbeidstaker og 

flerstatsarbeidere 

Når vilkårene for å være utsendt arbeidstaker ikke er oppfylt, vil spørsmålet om det foreligger 

såkalt flerstatsarbeid kunne reises, og i grensetilfeller kan det være uklart hvilke av reglene 

som kommer til anvendelse.  

 

Av gjennomføringsforordningen fremgår det av artikkel 14(7) at det i tvilstilfeller skal legges 

vekt på om aktiviteten har «varig karakter, ad hoc-karakter eller midlertidig karakter». Ved 

mindre grad av varighet skal bestemmelsene om utsendt arbeidstaker komme til anvendelse, 

mens det ved aktivitet av varig karakter vil legge til grunn bestemmelsene om flerstatsarbei-

der. Aktivitetens karakter skal underlegges en helhetsvurdering, hvor relevante momenter er 

antall arbeidstakere og antall arbeidssteder som utfører aktiviteten. 

 

Subsumsjonene av det konkrete arbeidsforhold under henholdsvis artikkel 12 eller 13 vil være 

avgjørende for å bestemme hvilket lands trygdemyndighet som er kompetent.
212

 Ved utsen-

delse etter artikkel 12 har utsenderlandets trygdemyndighet kompetanse til å avgjøre om ar-

beidsaktivitet i den andre staten faller innunder utsenderstatens trygdelovgivning. I motsatt 

tilfelle tilfaller kompetansen den stat hvor aktivisten utføres.  

   

                                                 
209

  Hovednummer 45 kapittel 2 avsnitt 2.18.2. 
210

  Vedtak A2 punkt 3(a)(2). 
211

  Ibid. 3(c). 
212

  Pennings (2012) s. 125. 
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5 Trygdeavgiften 

5.1 Innledning 

Hovedregelen ved medlemskap i folketrygden er at det tilkommer en avgift til trygden etter 

ftrl § 23-3. Spesielle regler om trygdeavgift for visse grupper og personer omfattet av trygde-

avtaler etter henholdsvis ftrl §§ 23-4 og 23-4a. De spesielle reglene om trygdeavgift kommer i 

mange tilfeller til anvendelse for medlemskap av grenseoverskridende karakter, som er be-

skrevet ovenfor. Nedenfor vil det bli gitt en oversikt over de materielle reglene for avgiftsbe-

regningen, herunder fastleggelse av avgiftsgrunnlaget og satsene for trygdeavgift. Videre vil 

kompetansereglene ved avgiftsberegning og innkreving for de aktuelle tilfeller bli belyst.  

 

Oppgavens tema er grenseoverskridende arbeid. Av denne vil kun avgift tilknyttet lønnsinn-

tekt bli omhandlet. Trygdeavgift i forbindelse med øvre yrkesformer, pensjoner eller disse 

inntektstyper i kombinasjon med arbeidsinntekt vil ikke bli problematisert. Særskilte bereg-

ningsregler for ektefeller vil heller ikke bli omtalt.  

 

5.2 Avgiftsgrunnlag for trygdeavgift 

Utgangspunktet for avgiftsgrunnlaget er oppstilt i ftrl § 23-3(1), hvor det fremgår at trygdeav-

giften skal fastsettes i prosent av personinntekt etter skatteloven (sktl) § 12-2, herunder forde-

ler vunnet ved arbeid etter sktl § 5-10. Opplistingen i sktl § 12-2 med videre henvisninger er 

således en uttømmende liste med ulike inntektstyper som inngår i avgiftsgrunnlaget for tryg-

deavgift. Det er i forvaltningspraksis lagt til grunn at personinntekt som etter sin art er av-

giftspliktig skal inngå i grunnlaget.
213

 Det er således ikke relevant hvorvidt den faktiske inn-

tekt ikke er skattepliktig etter intern skatterett eller internasjonal avtale, eller om den aktuelle 

inntekten faktisk har blitt skattelignet.
214

     

 

Selv om all personinntekt etter sktl § 12-2 inngår uten fradrag, skal det etter ftrl 23-3(4) første 

punktum ikke bli innkrevet avgift under ett terskelbeløp. Etter samme ledd annet punkt skal 

den fastlagte trygdeavgift over terskelbeløpet modifiseres slik at denne ikke utgjør mer enn 25 

% av inntekten over terskelbeløpet.   

 

Stortinget har med hjemmel gitt NAV kompetanse til å fastlegge avgiftsgrunnlaget for trygde-

avgift ved forskrift etter ftrl § 23-4.
215

 Etter § 1 av forskriften fremgår personkretsen som er 

omfattet av «visse grupper» ved ftrl § 23-4. Arbeidstakere med pliktig medlemskap er omfat-

tet av forskriften i de tilfeller de «ikke er skattepliktig» til Norge. Arbeidstakere som er frivil-

                                                 
213

  NAVs rundskriv folketrygdloven 23-3 annet avsnitt. 
214

  TRR-2015-211. 
215

  Forskrift om trygdeavgift 2016. 
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lige medlemmer av folketrygden er omfattet uavhengig av skatteplikten. Utsendte arbeidsta-

kere som etter avtale om trygd er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, for eksempel fra 

eller til annen EØS-stat, jevnfør kapittel 4.3, er også omfattet av forskriften.  

 

Hovedregelen vedrørende avgiftsgrunnlaget for denne personkretsen etter forskriften § 2(1) er 

at denne sammenfaller med personinntekt etter sktl 12-2. Unntaket er at avgiftsgrunnlaget for 

visse ytelser skal være pensjonsgivende inntekt etter ftrl 3-15, jevnfør § 2(2) i forskriften.  

Departementet har etter § 4 i forskriften hjemmel til å fastlegge avgiftsgrunnlag av annen inn-

tekt enn personinntekt etter sktl 12-2. Unntaket gjelder for misjonærer og «visse andre grup-

per».
216

 Personkretsen omfattet av det aktuelle unntaket synes derfor uklart.  

 

5.3 Fastleggelsen av sats for trygdeavgift  

5.3.1 Hovedregelen for beregning og innkreving av trygdeavgift 

Den kvantitative hovedregelen ved fastleggelse av satsen for trygdeavgiften, er at denne utfø-

res av skattekontoret. Fastleggelsen av trygdeavgiften kan således sies å være en integrert del 

av skatteoppgjøret for den enkelte arbeidstaker.
217

 Av denne grunn er beregning av trygdeav-

giften som utføres av skattekontoret underlagt ligningslovens regler etter sktl § 1-1(1)(b), i 

likhet med ligningen av skatt etter sktl § 1-1(1)(a). Beregningen og fastleggingen av trygde-

avgiften vil dermed følge tilsvarende regler for ligning av skatt.  

 

Satsen for trygdeavgiften for saker underlagt skattekontoret vil være enten lav sats, mellom-

sats eller høy sats etter 23-3(2) første til tredje punkt. Utgangspunktet ved inntekt i tjeneste-

forhold etter ftrl § 1-8 som arbeidstaker er ftrl § 23-3(2) annet punkt litra a, som fastlegger en 

mellomsats for personinntekt etter sktl 12-2(1)(a), jevnfør sktl § 5-10. Arbeidsinntekt ved lav 

sats vil kun være aktuelt dersom vedkommende arbeidstaker er under 17 år eller over 69 år, 

jevnfør ftrl 23-3(2) første punkt litra c. For inntektstyper i tjenesteforhold som ikke er faller 

innunder sktl § 5-10 vil det påløpe høy sats etter ftrl § 23-3(2) tredje punkt.          

 

De ulike satsene for trygdeavgiften blir for det enkelte kalenderår fastlagt av Stortinget ved 

forskriftsvedtak,
218

 hvor de tilsvarende satsene for forrige kalenderår blir opphevet.  

 

5.3.2 Trygdeavgiftssatser for visse grupper etter ftrl § 23-4   

Stortinget har med hjemmel også gitt NAV kompetanse til å fastlegge satsen for trygdeavgift 

ved forskrift etter ftrl § 23-4, jevnfør diskusjonen ovenfor. Trygdeavgiften for den aktuelle 

personkretsen fremgår av § 3 av forskriften.  

                                                 
216

  Trygdeavgift for misjonærer 2016. 
217

  Se Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) kapittel 10.1 tredje avsnitt.  
218

  Stortingsvedtak om trygdeavgift 2016. 
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Nivået på de ulike satser er i hovedsak betinget av om medlemmet er «skattepliktig i Norge» 

samt om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift.  

 

Ved å legge til ordlyden i forskriften omfatter personer uten «skatteplikt i Norge» personer 

som ikke er bosatt i Norge etter sktl § 2-1. På generelt grunnlag skal det mindre til for å være 

ansatt som bosatt i Norge etter sktl § 2-1 enn etter folketrygdloven. Således kommer sjelden 

opphør av «skatteplikt til Norge» på grunnlag av ulike regler for å være ansett som bosatt i 

Norge på spissen. Et viktig unntak er unngåelse av dobbeltbeskatning ved nedsettelse av skatt 

etter sktl § 2-1(10) ved opphold utenfor Norge med varighet av minst tolv måneder. Unntaket 

til skatteplikt etter denne bestemmelsen er etter sikker rett ansett for ikke å medføre at skatte-

plikten til Norge etter forskriften er ansett for å opphøre. 

 

Ved dobbelt asterisk i tabell til § 3 av forskriften
219

 presiseres det at personer som ikke er 

«skattepliktig i Norge» også omfatter de personer som ikke skattelignes til Norge etter be-

stemmelsen i en skatteavtale. Som det vil fremgå av saksforholdet nedenfor legger Trygderet-

ten til grunn at det ved «ikke skattelignes til Norge» legges til grunn at bestemmelsen omtaler 

normative, og ikke faktisk ligning av skatt.
220

    

 

Det geografiske området som er omfattet av norsk arbeidsgiveravgift har vært uklart,
221

 og at 

norske myndigheters kompetanse til å innkreve denne i enkelte tilfeller ved arbeid utenfor 

Norge har vært omtvistet.
222 

Knyttet til innbetaling av arbeidsgivers «andel» i form av ar-

beidsgiveravgift oppstiller § 3 av forskriften for «visse grupper» en høyere sats for medlem-

met i de tilfeller «arbeidsgiver [ikke] plikter […] å betale arbeidsgiveravgift».
223

 I særlige 

tilfeller uten arbeidsgiver er det stilt spørsmålstegn hvorvidt den mindre klare ordlyden hjem-

ler innkreving av en forhøyet avgift for å dekke arbeidsgivers andel.
224

       

 

                                                 
219

  Forskrift om trygdeavgifter 2016. 
220

  Den doble asterisken ble innført ved forskrift om trygdeavgift 2011, og hadde da samme ordlyd som i dag. 

For forskrift om trygdeavgift 2013 ble ordlyden i den doble asterisken endret til å omfatte «[…] personer 

som ikke betaler skatt i Norge av den arbeidsinntekten som gir grunnlag for fastsettelse av trygdeavgift.» 

(Min utheving.)  Endringen av ordlyden ble ansett for å være en kraftig økning av omfanget av trygdeavgif-

ten, da for eksempel personer som er omfattet av skatteavtaler som anvender kredittmetoden vil ha blitt om-

fattet av økt trygdeavgiftssats. Av denne grunn ble asterisken fra og med forskrift av 2014 endret tilbake til 

opprinnelig ordlyd. Det skal imidlertid være pågående arbeid i departementet om mer gjennomgående end-

ring omkring bestemmelsene i forskriften.  
221

  NOU 1990:20 Forenklet folketrygd s. 709. 
222

  Sarai (2012) s. 198 følgende. 
223

  Forskrift om trygdeavgifter 2016. 
224

  Sivilombudsmannens sak 2012/2650. 
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Spørsmålet kommer særlig til syne når det er tale om arbeidstakere fra eller til land utenfor 

EØS-statene og Sveits. Årsaken til dette er at «social contribution», bidraget til den nasjonale 

trygdeordningen, etter grunnforordningen er tolket til å omfatte både trygdeavgiften og ar-

beidsgiveravgift etter folketrygden.
225

 Således vil det ved anvendelse av grunnforordningen 

alltid være slik at avgiftspliktene for både trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften følger tryg-

demedlemskapet. For øvrige tilfeller hvor den enkelte arbeidstaker eller stat ikke er omfattet 

av forordningen er det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom plikten til å betale ar-

beidsgiveravgift og medlemskapet.
226

 Betaling av arbeidsgiveravgift vil dermed ikke nødven-

digvis medføre medlemskap i folketrygden. Tilsvarende vil betaling av trygdeavgiften ved 

medlemskap vil ikke automatisk medføre at arbeidsgiver betaler «sin andel», noe som medfø-

rer at trygdeavgiften kan bli uforholdsmessig høy.      

 

Av trygdeavtaler utenfor EØS-området, som har sammenfallende regler vedrørende arbeids-

giveravgift og trygdeavgift som «social contribution», nevnes de bilaterale trygdeavtalene 

med USA som etter avtalens artikkel 5 nr. 2, jevnfør tilhørende forskrift § 3.
227

 

 

5.3.2.1 Rettspraksis ved samvirke mellom regler for trygd og skatt for visse grupper  

Samvirket mellom sktl § 2-1(1), forskrift om kompetanse til å fastsette inntekt
228

 og trygdeav-

gift samt forskrift for fastsettelse av selve inntekten og trygdeavgiften
229

 kan illustreres ved 

den såkalte «Malaysiasaken».
230

   

 

I den aktuelle saken hadde arbeidstaker som var pliktig medlem av folketrygden blitt utsendt 

av sin arbeidsgiver fra Norge til Malaysia med hensikt å oppholde seg der i 12 måneder. Opp-

holdet i Malaysia ble forlenget, og medlemmet søkte av denne grunn om frivillig medlemskap 

i folketrygden etter ftrl § 2-8. Arbeidstaker søkte senere om frivillig medlemskap grunnet en 

forlengelse av oppholdet, og ved denne søknaden kom spørsmålet om hvilken trygdeavgifts-

sats som skulle fastlegges opp.   

 

Spørsmålet i saken var om NAV hadde tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å ilegge forhøyet 

trygdeavgift. Ved dissens kom Trygderetten frem til at NAV hadde dette etter dagjeldende 

forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlaget og avgiftsatser til folketrygden § 3,
231

 ftrl § 23-3. 

                                                 
225

  Sarai (2012) s. 201. 
226

  Ibid. s. 18. 
227

  Trygdeavgifter for USA og Canada 2016.  
228

  Forskrift 2013 nr. 422. 
229

  Forskrift om trygdeavgifter 2016. 
230

  TRR-2015-211. 
231

  Forskrift om trygdeavgifter 2011. 
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Av forskriften § 3 fremgår det at NAV kan ilegge forhøyet trygdeavgift dersom medlemmet 

ikke var «skattepliktig i Norge»,
 232

 og ved fotnote fremgikk det at bestemmelsen «også [om-

fattet] person som ikke skattelignes til Norge etter bestemmelsen i en skatteavtale.»  

 

Medlemmet var «skattepliktig til Norge» for inntekt opptjent i Malaysia etter sktl § 2-1(1), det 

såkalte globalbeskatningsprinsippet. Da oppholdet varte lengre enn 12 måneder ble inntekten 

opptjent i Malaysia omfattet av sktl § 2-1(10), den såkalte ettårsregelen, som medførte at inn-

tekten ble unntatt for beskatning til Norge. Etter tidligere uttalelser fra Rikstrygdeverket 

fremgikk det at unntak for beskatning til Norge etter regelen i sktl § 2-1(10) etter folketrygd-

loven, skulle fortolkes som om medlemmet var «skattepliktig til Norge».
233

  

 

Ved å anvende ettårsregelen ville medlemmet være «skattepliktig til Norge» etter § 3 av for-

skriften, og dermed ikke være omfattet av den høye satsen. Spørsmålet var deretter om med-

lemmet var falt innunder § 3 av forskriften ved ikke skattelignes til Norge ved skatteavtale. 

  

Skatteavtalen mellom Malaysia og Norge anvender unntaksmetoden for å unngå dobbeltbe-

skatning. Metoden angir at Norge «[…] unnlater å ta med i sitt beregningsgrunnlag den inn-

tekt […] som etter skatteavtalen kan beskattes i […]» Malaysia.
234

 Arbeidstakeren ble etter 

dette ikke funnet å være «skattelignet til Norge etter bestemmelser i en skatteavtale» etter § 3 

i forskriften om trygdeavgifter for visse grupper, da unntaksmetoden ikke medførte at han ble 

lignet i Norge. 

 

5.3.3 Kompetanseregler om å fastlegge sats for visse grupper etter ftrl 23-4 

Innholdet og omfanget av kompetansen som er tildelt NAV etter ftrl § 24-1(2) og 24-1(3) er 

nærmere angitt i forskrift.
235

 Av forskriften fremgår de tilfeller hvor NAV er tildelt enekom-

petanse ved arbeid og opphold i henholdsvis Norge og utlandet av § 1 til 2, jevnfør ftrl § 24-1 

annet punktum. Av § 3 i forskriften fremgår de tilfeller hvor NAV og skatteetaten har kompe-

tanse for ulike beregninger og satser knyttet til enkeltsaker knyttet til ett enkelt medlem.   

 

Forskriften § 1 omhandler de personer som utfører arbeid eller tar opphold i Norge.
236

 Av 

                                                 
232

  TRR-2015-211 tabell s. 16.  
233

  Etter TRR-2015-211 s.17 tredje hele avsnitt var medlemmer inntil 2002, da Rikstrygdeverket kom med 

uttalelse, ansett for å være «skattepliktig til Norge» ved fastsettelse av trygdeavgift når sktl § 2-1(10) kom til 

anvendelse. Etter uttalelsen har medlemmer ved anvendelse av sktl § 2-1(10) vært ansett som «skattepliktig 

til Norge».  
234

  Ibid. s. 5 femte avsnitt, jevnfør Zimmer (2009) s. 32.  
235

  Se kompetanseforskriften §§ 1 til 3. 
236

  Definisjonen av Norge i forskriften sammenfaller med definisjonen tilsvarende definisjon i folketrygdloven. 
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Forskriften § 1(1) fremgår det at et av vilkårene for at unntaket skal komme til anvendelse er 

at vedkommende medlem ikke er skattepliktig til Norge. Av samme paragraf annet ledd presi-

seres innholdet hva som legges i begrepet at medlemmet «ikke er skattepliktig».    

 

Forskriften § 2 omhandler arbeid som utføres i utlandet og de personer som har opphold der. 

Det fremgår av § 2 første passus at medlemmets skattemessige bosted er et sentralt vilkår for 

at NAV skal ha kompetanse. Videre fremgår det at vedkommende person ved opphør av skat-

temessig bosted må beholde sitt medlemskap, enten frivillig eller pliktig, i den norske folke-

trygden. Av samme passus fremgår det for øvrig at NAV er kompetent myndighet for pensjo-

nister og øvrige personer bosatt i annet EØS-land, og hvor Norge er «kompetent stat» etter 

EØS-retten.
237

  Av § 2 av forskriften fremgår det særskilt at NAV er rett myndighet ved frivil-

lig medlemskap som arbeider i Malaysia, se nedenfor for forklaring på denne særskilte be-

stemmelsen. 

 

Etter ftrl 24-1 tredje punktum kan NAV i visse tilfeller være tillagt kompetansen til å fastsette 

kun deler av trygdeavgiften. Av § 3 i kompetanseforskriften fremgår det at skattekontoret ved 

frivillig medlemskap skal fastlegge den ordinære trygdeavgiftssatsen. Av samme paragraf 

annet punktum fremgår det at NAV, i de tilfeller hvor trygdeavgiftssatsen for det konkrete 

tilfelle overstiger den ordinære satsen fastlagt av skattekontoret, skal fastlegge differansen 

mellom ordinær og aktuell trygdeavgiftssats. 

 

Det fremgår ovenfor at kompetent forvaltningsorgan avhenger av en rekke momenter, samt at 

to forvaltningsorganer er nødvendig for å fastlegge endelig trygdeavgift for ett medlem i ett 

saksforhold. NAV er videre gitt kompetanse til å fastsette trygdeavgift for de personer som 

ikke har skatteplikt til Norge, et fagområde hvor skatteetaten kan ha bedre faglige forutset-

ninger.
238

 For å forbedre samhandlingen samt utveksle informasjon for å bedre denne har 

skatteetaten og NAV opprettet en rutine for samhandling mellom de to etatene ved saker som 

er på utlandsområdet.
239

        

 

5.3.4 Regler om saksbehandling og prosess  

5.3.4.1 Hovedregel 

Første instans ved fastleggelsen av trygdeavgiften vil være det lokale skattekontoret etter sktl 

§ 2-1, hvor eventuell klage av beregningsgrunnlaget kan innklages til særskilt klagenemd etter 

sktl § 2-2. Dersom ligningen fortsatt bestrides kan medlemmet påanke klagen til tingretten 

ved søksmål etter sktl § 11-1, mens det offentlig kan anlegge søksmål etter sktl § 11-2.   

                                                 
237

  Forskriften er imidlertid taus om regler oppstilt av særskilt bilateral avtale med annen EØS-stat.  
238

  Forskrift om kompetanse § 3. 
239

  Samhandlingsrutinen for utenlandsområdet, femte versjon januar 2015.    
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Av ftrl § 21-16(1) annen setning fremgår det at de saker som behandles av skatteloven ikke er 

omfattet av forvaltningslovens regler om saksbehandling, men at disse er omfattet av saksbe-

handlingsreglene etter ligningsloven.
240

  

 

5.3.4.2 Unntak for vedtak fattet av NAV 

Vedtak vedrørende fastleggelse av sats for trygdeavgift av NAV med hjemmel i ftrl § 24-1 er 

ansett for å utgjøre en særlig trygdeavgift, og utgjøre «individuelle plikter etter lov om folke-

trygd» i henhold til trygderettsloven § 1. Av denne grunn vil Trygderetten være rett instans 

for å overprøve klage på vedtak fattet av klagekontoret, og således vil den videre adgangen til 

å prøve trygdeavgift fastlagt av NAV skille seg fra saker hvor trygdeavgiften er fastlagt av 

skatteetaten som en integrert del av det ordinære skatteoppgjøret.   

 

Klage på vedtak om fastsatt sats for trygdeavgift følger derfor reglene gitt av ftrl § 21-12, og 

vil være sammenfallene for prosessen for klage på vedtak vedrørende medlemskap, som er 

beskrevet ovenfor.  

                                                 
240

  Ligningsloven § 2-1, jevnfør ligningsloven § 1-1(1)(b). 
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