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Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til ” NOU 2021: 8 

Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av 

Norges trygdekoordineringsforpliktelser”. 
 

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig kjønnsnøytral medlemsorganisasjon som siden 

starten i 1985 har arbeidet for å trygge familieforholdene for barn med to hjem. F2Fs fokus er 

å sikre at barn opprettholder regelmessig og god hverdagskontakt med begge foreldre, også 

om foreldrene ikke (lenger) lever sammen.  

 

F2F har hovedfokus på normale, omsorgsdyktige foreldre, som er det store flertallet av 

foreldre som skiller lag. Vi mener at barna er best tjent med at foreldrene er likeverdige 

foreldre som er delaktige i barnas hverdag, enten foreldrene bor sammen eller ikke.  

 

Vi takker for muligheten til å gi kommentarer til ” NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – 

Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser”. 

 

 

Ytelser hvor foreldrene ikke bor sammen 

 

Foreningen 2 Foreldre mener at det er viktig at loven vektlegger ytelser til barn selv om 

foreldre ikke lever i et parforhold. Staten der barna bor anses som primærstat og vil avgjøre 

om foreldre får utbetalt barnetrygd eller andre ytelser om foreldrene ikke bor sammen. 

Dersom foreldrene bor sammen og en av foreldrene arbeider i Norge og er medlem av 

folketrygden er Norge automatisk primærstat for utbetaling av barnetrygd. En arbeidstaker i 

Norge har rett til kontantstøtte fra Norge som kompetent stat også for barn som er bosatt i en 

annen EØS-stat dersom arbeidstaker har vært medlem av folketrygden i minst 5 år. Dette bør 

også være gjeldende i de tilfeller hvor foreldrene er separert eller ikke bor sammen. 
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Dersom en av foreldrene bor og arbeider i Norge og hovedsaklig forsørger barnet bør 

forelderen som har barnets bosted og bor i utlandet få utbetalt barnetrygd for å sikre barnet. 

Staten der barnet bor bør i dette tilfelle betraktes som sekundærstat slik at barnetrygden fra 

Norge justeres om det allerede utbetales barnetrygd i den staten barnet bor. Er barnetrygden 

høyere i Norge enn sekundærstaten utbetales differansen. I disse tilfellene vil forelderen som 

har barnet boende hos seg, også ha rett til utvidet barnetrygd. 

Vi minner om at artikkel 2 i FNs barnekonvensjon forbyr diskriminering av barn ut fra 

foreldrenes sivile status.  

 

 

Stønader til enslig mor eller far 

 

F2F noterer disputten mellom trygdekoordineringsutvalget og departementet om hvorvidt 

noen av stønadene til enslig mor eller far skal omfattes av koordineringsbestemmelsene eller 

ikke. 

 

F2Fs kommentar til disse stønadene som følger av folketrygdloven er at reglenes utforming 

skaper mye konflikt mellom foreldrene da kravene til å motta stønader til enslig mor eller far 

er at barnet ”ikke kan være for mye hos den andre forelderen”. Derved ser vi at en forelder har 

interesse av å avgrense barnets tid med den andre forelderen for å få tilgang til disse 

stønadene. Dette er sterkt konfliktdrivende, og stønadene bør i stedet innrettes på en måte som 

oppmuntrer foreldrene til samarbeid framfor å knive om å få mest mulig tid sammen med 

barnet.  

 

 

Barnebidrag over landegrensene 

 

Barnebidrag over landegrensene er i liten grad berørt i høringsnotatet, men forvaltes også av 

NAV.  

 

Dette er også et konfliktområde, spesielt i saker hvor NAV med hard hånd krever inn åpenbart 

urimelige barnebidrag fastsatt av fremmede lands rettsvesen eller forvaltning. Ett eksempel på 

dette er faren som ble pålagt å betale kr 23600 per måned til et barn som var ulovlig holdt i 

Nicaragua. Dette månedlige bidragsbeløpet fastsatt i lavkostlandet Nicaragua overstiger langt 

maksimalt bidragsnivå i høykostlandet Norge, og oppleves åpenbart som klart urimelig.  

 

NAV har mulighet til å avvise en utenlandsk avgjørelse hvis den er «uforenlig med 

rettsordenen», etter F2Fs forståelse er dette en mulighet som kun benyttes ”helt unntaksvis”.  

 

NAV bør pålegges å ta en ”realitetssjekk” før de sender bidragskrav i internasjonale saker, i 

stedet for ukritisk å videreformidle åpenbart urimelige bidragskrav.  

 

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/alf-57-palagt-gigantisk-barnebidrag/74201656
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Staten må slutte å sponse internasjonal barnebortføring 

 

Det følger av ”Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av 

foreldra har bortført eit barn til utlandet” at utbetalinger av barnebidrag og offentlige ytelser 

skal holdes tilbake. Dessverre viser praksis at stans i bidrag og offentlige ytelser altfor ofte 

blir sett på som et uforholdsmessig inngrep, slik at innkrevingen av barnebidrag og 

utbetalingen av offentlige ytelser fortsetter. Derved blir unntaket i praksis gjort til hovedregel.  

 

F2F mener at den norske staten må slutte å opptre som sponsor av internasjonal 

barnebortføring. Ved rettsstridig bortføring til utlandet må barnebidrag og offentlige ytelser 

stanse. Målsettingen må være å få ulovlig bortførte barn raskest mulig tilbakeført til Norge.  
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