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Arbeids- og sosialdepartementet har etter innspill fra Trygderetten bestemt at 
arbeidsavklaringspenger ikke kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal 
oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land. 
  
Dette betyr at NAV med umiddelbar virkning må endre praksis i tilfeller hvor brukeren skal reise 
til et EØS-land, slik at EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 kommer til anvendelse. 
  
EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 gir en mottaker av arbeidsavklaringspenger fra NAV rett til 
å beholde ytelsen ved opphold i et annet EØS-land, så lenge øvrige vilkår for å motta 
arbeidsavklaringspenger er oppfylt. 
  
Det vil ikke lenger være nødvendig å søke om å beholde arbeidsavklaringspengene ved opphold 
i EØS-området.   
 
Ved opphold i EØS på tidspunkter uten avtalt aktivitet i aktivitetsplanen  

• Dersom det ikke er avtalt aktivitet på et tidspunkt kan brukeren oppholde seg i resten av 
EØS i samme grad som brukeren har kunnet oppholde seg i hele Norge før 
praksisendringen.   

• Dersom brukeren i denne perioden blir innkalt til aktivitet i Norge, er det ikke gyldig 
fraværsgrunn at han eller hun har oppholdt seg i EØS og dermed har hatt for lang 
hjemreise til å rekke en aktivitet.   

Ved opphold som vil medføre endringer i aktivitetsplanen  

• Brukeren må melde fra til NAV-kontoret om fremtidige opphold i EØS i perioder med 
tiltak og behandling. NAV-kontoret må kjenne til varigheten på oppholdet slik at eventuell 
oppfølging i utlandet planlegges.   

• Oppholdet kan gjennomføres dersom det kan lages en aktivitetsplan likeverdig med den 
brukeren har i Norge.   

• Brukeren må kontakte NAV-kontoret minst fire uker før oppholdet i EØS slik at 
aktivitetsplanen skal kunne tilpasses og eventuell oppfølging i utlandet planlegges.   

Hvem omfattes av praksisendringen?  

• Praksisendringen som er beskrevet her gjelder både norske- og utenlandske 
statsborgere som er omfattet av EØS-forordningens personkrets.  

• Pågående klagesaker skal vurderes etter ny praksis.   
• Reiser til land utenfor EØS skal behandles etter folketrygdloven § 11-3 med tilhørende 

begrensninger på oppholdets varighet. 

 


