
Arbeidsavklaringspenger ved opphold 
innenfor EU/EØS-land 
Det er avklart at alle opphold uavhengig av lengde i EU/EØS-land sidestilles med 
opphold i Norge. 
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Folketrygdens øvrige vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger gjelder fortsatt. 
Aktivitetene i aktivitetsplanen må følges og bruker må bidra aktivt til avklaring av sin 
arbeidsevne jf folketrygdloven § 11-7. Brudd på aktivitetsplikten skal sanksjoneres 
etter folketrygdlovens § 11-7, brudd på fravær fra fastsatt aktivitet 11-8, eller  § 11-9 
ved brudd på nærmere fastsatte aktiviteter. 

Endringen gjelder også tidligere saker fra 1. juni 2012. Dette inkluderer pågående 
saker, inkl. klage- og ankesaker. Det vil komme egen informasjon om hvordan 
tidligere avgjorte saker skal behandles. 

Det skal ikke søkes om opphold i EU/EØS-land. 

Denne fagmeldingen gjelder AAP under opphold i et EU/EØS-land. 

Det er fortsatt et vilkår for å motta AAP at man er medlem i folketrygden og dersom 
en person flytter må EU/EØS-lovvalget vurderes på nytt. 

Det er utarbeidet en sakbehandlingsveileder for opphold i EU/EØS-land. 

Servicerutinene er oppdatert i henhold til denne fagmeldingen. Det er også 
utarbeidet saksbehandlingsveileder for opphold i EU/EØS. 

Opphold med godkjent aktivitetsplan  
For å ha krav på arbeidsavklaringspenger skal bruker ha en godkjent aktivitetsplan 
med avtalte aktiviteter som skal følges. En bruker kan oppholde seg i et annet 
EU/EØS-land dersom oppholdet kan kombineres med avtalte aktiviteter. Dette kan 
skje enten ved at aktivitetene videreføres i Norge eller gjennomføres i oppholdslandet.  

I utgangspunktet skal behandling/aktivitet i EU/EØS-land likestilles med 
behandling/aktivitet i Norge. Det innebærer at bruker må kunne nyttiggjøre seg av 
behandling/tiltak i tilsvarende grad som i Norge. Vi viser for øvrig til eksempler i 
saksbehandlingsveilederen.  

Endringer i avtalte aktiviteter i aktivitetsplanen som skyldes opphold i andre EU/EØS-
land må vurderes og godkjennes av NAV. Det må gjøres en vurdering av om den nye 
aktiviteten er nødvendig og hensiktsmessig.  

Et opphold i EU/EØS er i seg selv ikke grunnlag for å stanse eller avslå ytelsen. Vi 
viser for øvrig til eksempler i saksbehandlingsveilederen.   



Aktivitetsplikten er den samme uansett hvor bruker befinner seg. NAV har like stor 
mulighet til å stanse arbeidsavklaringspengene ved brudd på aktivitetsplikten i øvrige 
EU/EØS-land som i Norge.  

Hensynet til oppfølging og kontroll i seg selv er ikke tilstrekkelig grunn til å ikke anse 
tiltak/behandling som likeverdig.  

Ved opphold i andre EU/EØS-land på tidspunkter uten 
avtalt aktivitet i aktivitetsplanen   
Dersom det ikke er avtalt aktivitet på et tidspunkt kan brukeren oppholde seg i resten 
av EU/EØS i samme grad som i hele Norge.   

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

Hvem omfattes av EU/EØS-reglene ved 
utenlandsopphold?   
Norske- og utenlandske statsborgere som er omfattet av EØS-forordningens 
personkrets.  

Opphold i land utenfor EU/EØS skal behandles etter folketrygdloven § 11-3 med 
tilhørende begrensninger på oppholdets varighet. 

Hovedpunkter fra fagmelding fra 25. juni, oppdatert 4. 
september 

• Etter innspill fra Trygderetten ble det bestemt at arbeidsavklaringspenger ikke 
kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller 
har oppholdt seg i et annet EU/EØS-land. Dette betyr at NAV i tilfeller som 
gjelder opphold i et annet EØS-land, må anvende EØS-forordning 883/2004 
artikkel 21.    

• EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 gir en mottaker av 
arbeidsavklaringspenger fra NAV rett til å beholde ytelsen ved opphold i et 
annet EU/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 EU/EØS-land.    

• Forrige fagmelding gjaldt kun kortvarige opphold  
• Endring gjaldt fremover i tid  

 


