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DEN	 ADMINISTRATIVE	 KOMMISJON	 FOR	
KOORDINERING	AV	TRYGDEORDNINGER	HAR	–	

under	henvisning	til	artikkel	72	bokstav	a)	i	europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 883/2004	 av	 29.	 april	 2004	 om	
koordinering	 av	 trygdeordninger(1),	 der	 det	 er	 fastsatt	 at	
Den	 administrative	 kommisjon	 har	 ansvaret	 for	 å	 behandle	
alle	 administrative	 spørsmål	 eller	 fortolkningsspørsmål	 som	
oppstår	 som	 en	 følge	 av	 bestemmelsene	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 883/2004	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	987/2009	av	16.	september	2009	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	for	gjennomføring	av	forordning	(EF)	nr.	883/2004	om	
koordinering	av	trygdeordninger(2),	

under	henvisning	til	artikkel	65	nr.	2	og	5	i	forordning	(EF)	nr.	
883/2004	og	

ut	fra	følgende	betraktninger:	

1)	 I	artikkel	65	i	forordning	(EF)	nr.	883/2004	er	det	fastsatt	
særlige	regler	om	tilståelse	og	utbetaling	av	ytelser	ved	
arbeidsløshet	til	arbeidsløse	som	da	de	sist	utførte	lønnet	
arbeid	eller	drev	selvstendig	virksomhet	var	bosatt	 i	 en	
annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	medlemsstat.	

2)	 Det	avgjørende	kriterium	for	å	kunne	anvende	artikkel	71	
i	nevnte	forordning	i	sin	helhet	er	om	den	berørte	person	
da	 vedkommende	 sist	 utførte	 lønnet	 arbeid	 eller	 drev	
selvstendig	virksomhet	var	bosatt	i	en	annen	medlemsstat	
enn	den	medlemsstat	hvis	lovgivning	vedkommende	var	
omfattet	av,	og	som	ikke	nødvendigvis	tilsvarer	den	stat	
på	 hvis	 territorium	 vedkommende	 arbeidet	 eller	 drev	
selvstendig	virksomhet.	

3)	 Etter	 definisjonen	 i	 artikkel	 1	 bokstav	 j)	 i	 nevnte	
forordning	betyr	«bosted»	det	sted	der	en	person	til	vanlig	
er	 bosatt,	 mens	 «opphold»	 er	 definert	 som	 midlertidig	
bosted	i	bokstav	k)	i	samme	artikkel.	

4)	 Artikkel	 11	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 987/2009	 inneholder	
kriterier	 for	 fastsettelse	 av	 bosted	 når	 to	 eller	 flere	
medlemsstaters	institusjoner	er	uenige	om	dette.	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	C	106	av	24.4.2010,	s.	43,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	76/2011	av	1.	juli	2011	om	en-
dring	av	EØS-avtalens	vedlegg	VI	(Trygd)	og	protokoll	37,	se	EØS-tillegget	
til	Den europeiske unions tidende	nr.	54	av	6.10.2011,	s.	46.

(1)	 EUT	L	166	av	30.4.2004,	s.	1.	
(2)	 EUT	L	284	av	30.10.2009,	s.	1.

5)	 Det	 følger	 av	 artikkel	 1	 bokstav	 f)	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	883/2004	at	grensearbeidere	har	sitt	bosted	i	en	annen	
stat	 enn	 den	 stat	 der	 de	 arbeider,	 og	 som	 i	 henhold	 til	
artikkel	 11	 nr.	 3	 bokstav	 a)	 i	 nevnte	 forordning	 er	 den	
kompetente	stat,	og	det	hersker	følgelig	ingen	tvil	om	at	
disse	arbeidstakerne	er	omfattet	av	artikkel	65	 i	samme	
forordning.	

6)	 De	kategorier	av	personer	som	er	nevnt	i	artikkel	11	nr.	4	
og	artikkel	13	 i	nevnte	 forordning,	og	de	personer	 som	
er	 omfattet	 av	 en	 avtale	 som	 omhandlet	 i	 artikkel	 16	 i	
nevnte	 forordning,	 kan	 i	 visse	 tilfeller	 være	 bosatt	 i	 en	
annen	medlemsstat	enn	den	stat	som	er	utpekt	som	den	
kompetente	stat	i	henhold	til	nevnte	artikler.	

7)	 For	 personer	 i	 disse	 kategoriene	 må	 det	 i	 hvert	 enkelt	
tilfelle	 undersøkes	 i	 hvilken	 stat	 de	 har	 sitt	 bosted,	 og	
når	det	gjelder	personer	som	er	nevnt	i	artikkel	13	nr.	1	
bokstav	 a)	 og	 artikkel	 13	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 i	 forordning	
(EF)	 nr.	 883/2004,	 må	 dette	 skje	 av	 hensyn	 til	 deres	
opptak	i	trygdeordningen.	

8)	 I	henhold	til	artikkel	65	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	883/2004	
overføres	 ansvaret	 for	 utbetaling	 av	 ytelser	 fra	 den	
kompetente	 stat	 til	 bostedsstaten	 dersom	 den	 berørte	
person	 stiller	 seg	 til	 rådighet	 for	 arbeidsformidlingen	 i	
sistnevnte	stat.	

9)	 Selv	om	dette	på	det	nåværende	tidspunkt	kan	godtas	når	
det	gjelder	grensearbeidere	og	visse	andre	kategorier	som	
opprettholder	de	samme	nære	forbindelser	til	sin	hjemstat,	
vil	 det	 ikke	 lenger	 kunne	 godtas	 dersom	 virkeområdet	
for	artikkel	65	i	forordning	(EF)	nr.	883/2004	ved	en	for	
vid	 fortolkning	 av	 begrepet	 «bosted»	 blir	 utvidet	 til	 å	
omfatte	alle	personer	som	utøver	arbeid	eller	selvstendig	
virksomhet	av	mer	varig	art	i	en	medlemsstat,	og	som	har	
latt	sin	familie	være	igjen	i	hjemstaten.	

Etter	vilkårene	fastsatt	i	artikkel	71	nr.	2	i	forordning	
(EF)	nr.	883/2004	-	

BESLUTNING	nr.	U2	

av	12.	juni	2009

om	virkeområdet	for	artikkel	65	nr.	2	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	med	
hensyn	til	rett	til	ytelser	ved	arbeidsløshet	for	helt	arbeidsløse	personer	som	ikke	er	grensearbeidere,	
og	som	da	de	sist	utførte	lønnet	arbeid	eller	drev	selvstendig	virksomhet	var	bosatt	på	territoriet	til	

en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	medlemsstat

(2010/C	106/12)(*)
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TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:	

1.	 Artikkel	65	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	883/2004	får	særlig	
anvendelse	på:	

a)	 personer	nevnt	i	artikkel	11	nr.	4	i	nevnte	forordning,	

b)	 personer	 nevnt	 i	 artikkel	 13	 i	 nevnte	 forordning,	
som	 normalt	 utøver	 sin	 virksomhet	 i	 to	 eller	 flere	
medlemsstater,	

c)	 personer	 som	omfattes	 av	en	avtale	 som	omhandlet	 i	
artikkel	16	nr.	1	i	nevnte	forordning	

dersom	de	da	de	sist	utøvde	yrkesvirksomhet	var	bosatt	i	en	
annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	stat.	

2.	 Personer	nevnt	i	nr.	1	som	da	de	sist	utøvde	yrkesvirksomhet	
var	omfattet	av	lovgivningen	i	en	annen	medlemsstat	enn	
den	stat	der	de	arbeidet	eller	drev	selvstendig	virksomhet,	
skal	 ha	 rett	 til	 ytelser	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	 i	
bostedsstatens	lovgivning,	som	om	de	tidligere	hadde	vært	
omfattet	av	denne	lovgivning.	

3.	 Ved	 anvendelse	 av	 denne	 beslutning	 skal	 bostedsstaten	
fastsettes	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	987/2009.	

4.	 Denne	beslutning	skal	kunngjøres	i	Den europeiske unions 
tidende.	Den	 får	 anvendelse	 fra	 den	dag	 forordning	 (EF)	
nr.	987/2009	trer	i	kraft.	

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁEN


