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BESLUTNING nr. F2 

av 23. juni 2015 

om utveksling av opplysninger mellom institusjoner med henblikk på tilståelse av familieytelser 

(2016/C 52/07)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeord-

ninger(1), særlig artikkel 72 bokstav a), 

under henvisning til 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), særlig artikkel 2 nr. 2 og 

avdeling III kapittel VI, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På det 340. møtet i Den administrative kommisjon 22-23. oktober 2014 ga visse delegasjoner uttrykk for bekymring 

over problemer som de har støtt på når det gjelder hastigheten, ensartetheten og strukturen i utvekslingen av opp-

lysninger med kompetente institusjoner med henblikk på tilståelse og beregning av familieytelser. 

2) Kompleksiteten og varigheten av framgangsmåten for tilståelse av familieytelser ble også diskutert på møtet 18. april 2012 

i Den administrative kommisjons arbeidsgruppe for familieytelser og 10. mars 2015 i refleksjonsforumet for spørsmål 

om eksport og kompetanse innenfor familieytelser. 

3) Utvekslingen av opplysninger mellom institusjoner bør være i samsvar med artikkel 68 nr. 3 og artikkel 76 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 2 og artikkel 60 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 987/2009. 

4) Dersom den institusjonen som mottar en søknad om familieytelser, kommer til at dens lovgivning skal få anvendelse, 

men ikke har prioritet, bør den umiddelbart gjøre et midlertidig vedtak om hvilke prioriteringsregler som skal gjelde, og 

oversende søknaden i samsvar med artikkel 68 nr. 3 i forordning (EF) nr. 883/2004 til institusjonen i den medlemsstaten 

den mener har primær kompetanse. 

5) Dersom den institusjonen som mottar en videresendt søknad i henhold til artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009, ikke innen den angitte fristen på to måneder har gitt melding om at den bestrider det midlertidige vedtaket, 

blir det midlertidige vedtaket endelig enten fra den datoen da mottakerinstitusjonen godkjenner vedtaket, eller, dersom 

mottakerinstitusjonen unnlater å gi melding om sitt standpunkt til det midlertidige vedtaket, ved utløpet av en frist på to 

måneder fra datoen da mottakerinstitusjonen mottok søknaden (datoen som inntreffer først). 

6) I samsvar med artikkel 68 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009 bør tillegget beregnes og utbetales umiddelbart når den berørte personen får rett til ytelsen, og 

medlemsstaten har de opplysningene som er nødvendige for å beregne tillegget. 

7) Dersom den institusjonen som mottar en søknad om familieytelser har gjort et midlertidig vedtak om hvilke priorite-

ringsregler som skal gjelde, men ikke ennå har alle opplysningene som er nødvendige for å kunne foreta en endelig 

beregning av tilleggets størrelse, bør institusjonen på anmodning fra den berørte personen beregne og tilstå tillegget på 

midlertidig grunnlag dersom en slik beregning er mulig ut fra de opplysningene som er tilgjengelige, i samsvar med 

artikkel 68 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 7 og artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 987/2009. Når de berørte institusjonene er uenige om hvilken lovgivning som skal ha prioritet, bør artikkel 6 nr. 2-5 

og artikkel 60 nr. 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 få anvendelse.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 52 av 11.2.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2017 av 3. februar 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 50. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 
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8) Bruken av skjemaer til utveksling av opplysninger med henblikk på tilståelse og beregning av familieytelser i henhold 

til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, bør være i samsvar med beslutning nr. E1(1). 

9) For å lette en ensartet anvendelse av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, er Den administrative 

kommisjon derfor enig i at det bør fastsettes klarere tidsfrister for utveksling av opplysninger med henblikk på tilståelse 

og beregning av familieytelser i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, og dessuten bør det 

fastsettes klarere regler for utbetaling av tillegget (herunder på midlertidig grunnlag). 

 Beslutningen er truffet i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1.  En institusjon skal umiddelbart gi berørte institusjoner i andre medlemsstater alle de opplysningene som er nødvendige for 

å fastsette retten til en familieytelse og beregne denne familieytelsen. Når en institusjon får kjennskap til opplysninger som kan 

være av betydning for et vedtak om retten til eller størrelsen på familieytelser, skal den så snart som mulig videresende 

relevante opplysninger til de andre berørte institusjonene. 

2.  En institusjon skal omgående svare på en anmodning om opplysninger fra en annen medlemsstat, og under enhver 

omstendighet ikke senere enn 

a.  to måneder etter mottak av anmodningen i saker som gjelder anmodning om et standpunkt til et midlertidig vedtak om 

prioriteringsreglene nevnt i artikkel 60 nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009), eller 

b.  innen tre måneder etter mottak av anmodningen om opplysninger i alle andre tilfeller. 

3.  I unntakstilfeller der det av berettigede grunner ikke er mulig for institusjonen som mottar en anmodning om opplys-

ninger, å svare innen fristen fastsatt i nr. 2 bokstav b), skal den underrette den anmodende institusjonen om dette og om 

grunnene til forsinkelsen; dersom det er mulig, skal institusjonen angi når den kommer til å gi de ønskede opplysningene og 

holde den anmodende institusjonen underrettet om eventuelle endringer i den veiledende tidsrammen. 

4.  Dersom minst to medlemsstater er berørt, skal de kompetente institusjonene på anmodning utveksle opplysninger om 

mottakernes familiesituasjon og beløpene og satsene for de ytelsene som utbetales. For slike anmodninger gjelder de fristene 

som er angitt i nr. 2 bokstav b). Uten at det berører forpliktelsen i nr. 1, kan en kompetent institusjon, dersom det dreier seg om 

allmenne regelmessige anmodninger enten om kontroll av ytelsesbeløpet eller kontroll av retten til ytelser, ikke oversende en 

slik anmodning mer enn en gang i året uten en konkret grunn, og den kompetente mottakerinstitusjonen er heller ikke forpliktet 

til å svare på en slik anmodning mer enn en gang i året. 

5.  Tillegget skal beregnes og utbetales umiddelbart når den berørte personen får rett til ytelsen, og medlemsstaten har de 

opplysningene som er nødvendige for å beregne tillegget. Tillegget eller det midlertidige tillegget skal utbetales med de 

intervallene som er fastsatt for utbetaling av familieytelser i den kompetente medlemsstatens nasjonale lovgivning. 

6.  Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort. 

 President for Den administrative kommisjon 

 Liene RAMANE 

 ____________  

  

(1) Beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av opplysninger nevnt i 

artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9). 


