Luxembourg, 30. juni 2021
PRESSEMELDING 09/2021
Dom i sak E-15/20 straffesak mot P
YTELSER VED ARBEIDSLØSHET OG KRAV OM OPPHOLD I DEN KOMPETENTE
EØS-STAT (NORGE)
EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål forelagt av Borgarting
lagmannsrett om tolkingen av europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av
29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger («forordningen»).
Saken for den anmodende domstol gjelder en straffesak mot P, som ble tiltalt for grovt bedrageri
og uriktig forklaring til Arbeids- og velferdsetaten (“NAV”) ved mottak av dagpenger. Etter norsk
lov er det en hovedregel at den arbeidsløse må oppholde seg i Norge for å ha rett til dagpenger.
Spørsmål 1 gjaldt om vilkåret om opphold i Norge er forenlig med forordningen. Med henvisning
til sin dom i sak E-13/20 O mot den norske stat, avsagt i dag, fant EFTA-domstolen at et vilkår
om at den arbeidsløse må oppholde seg i Norge, i tilfelle der vilkårene i artiklene 64, 65 eller 65a
ikke er oppfylt, er forenlig med forordningen.
Ved spørsmål 2 og 3 spurte den anmodende domstol om dette vilkår er forenlig med EØS-avtalen
artiklene 28, 29 og 36 og/eller direktiv 2004/38/EF. Med henvisning til sak E-13/20, la
EFTA-domstolen til grunn at i andre tilfelle enn de som er uttrykkelig nevnt i forordningen
artiklene 64, 65 og 65a, vil et vilkår om opphold i den kompetente EØS-stat for å ha rett til ytelser
ved arbeidsløshet, ikke omfattes av EØS-avtalen artiklene 28, 29 og 36. Ut fra de samme
betraktninger fant EFTA-domstolen at vilkåret ikke omfattes av direktiv 2004/38/EF.
Ved spørsmål 4 og 5 spurte den anmodende domstol om det er forenlig med EØS-retten å ilegge
en strafferettslig reaksjon for bevisst å ha gitt uriktige opplysninger til den kompetente
institusjonen om forhold som er avgjørende for retten til ytelsene, i en situasjon slik som
hovedsaken gjelder. EFTA-domstolen fant at EØS-statene beholder myndighet til å fastsette i sin
nasjonale lovgivning om det kan ilegges strafferettslige sanksjoner for å motta dagpenger ved
bevisst å gi uriktige opplysninger. EØS-statene må imidlertid utøve denne myndighet i samsvar
med EØS-retten og dens generelle prinsipper, herunder forholdsmessighetsprinsippet.
Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på EFTA-domstolens nettside, se www.eftacourt.int.
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