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Praktisering av omfanget av privates
kompensasjon etter kompensasjonslo
vens § 2, 1. ledd c) beror på en for
tolkning av den lovpålagte plikten slik
denne defineres av særregulering på
det enkelte rettsområdet.

– Integrasjon mellom offentlig og
privat ytelse, for eksempel at den
private må opptre sammen med
eller på vegne av det offentlige
– Hvordan ytelsen er finansiert, her
under kan det heller ikke være rele
vant hvorvidt det i forhold til den
enkelte private aktøren kan oppnås
«provenynøytralitet»
– At den private aktøren formelt
oppfyller det offentliges rettslige
plikter overfor publikum.

Etter Høyesteretts avgjørelse er det ikke
lenger rettslig grunnlag for skattemyn
dighetene til å stille vilkår eller krav om:

Høyesterett slår videre fast at det ikke
er grunnlag for forvaltningsmessige
«snarveier», eksempelvis at bare god

gere sine generelle uttalelser slik at det
sikres at statens veiledning er basert på
korrekt forståelse av de gjeldende lover.
Avslutning

kjente privatskoler etter friskoleloven
omfattes mv.
Dette stiller krav til forvaltningen idet
det må foretas konkrete vurderinger av
tjenestenes innhold mv. ut fra særlov
givning. Det kan i enkelte tilfeller også
gjøre det arbeidskrevende og kompli
sert for den privat part å ta rede på sin
rettsstilling i forhold til dette regelver
ket. Høyesterett bidrar til en prinsipi
ell avklaring, men gir anvisning på en
grensedragning som konkret kan være
krevende å trekke opp.

Trygd og Brexit
Sammenlegging av trygdetid

Artikkel 6 gir fastslår at trygdetid eller
opptjeningstid i de enkelte landene
som hovedregel skal legges sammen
hvis det er nødvendig for å oppfylle
vilkårene i et lands lovgivning om en
minste trygde- eller opptjeningstid for
å åpne rett til en ytelse.
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Storbritannia vil bli behand
let som et EU-medlem frem
til 31. desember 2020. Det
betyr at dagens gjeldende
trygdekoordineringsregler
vil gjelde ut året.
Norge har gitt en erklæring om at det
aksepteres en overgangsperiode for
Norges avtaler med EU. I denne peri
oden vil Storbritannia også bli
behandlet som om de var et EØSmedlem. EØS-avtalens trygdedel,
rådsforordning 883/2004 og gjen
nomføringsforordning 987/2009, vil
dermed fortsatt gjelde mellom lan
dene.
Fire hovedprinsipper

Siktemålet med reglene på trygdeom
rådet er å sikre at personer som ønsker
å benytte seg av muligheten til fri
bevegelighet for å arbeide, ikke skal

I en overgangsperiode som varer fra 1. februar
til 31. desember 2020, vil Norge starte for
handlinger om vårt fremtidige forhold til Stor
britannia.

Proratisering

I dette ligger at det skal tilstås delpen
sjoner fra hvert land hvor det er opp
tjent rettigheter.
Eksport

hindres i å flytte fra et land til et annet
fordi de taper trygderettigheter eller
utsettes for forskjellsbehandling. Reg
lene skal sikre trygderettigheter oppar
beidet i forskjellige land og sørge for at
de ikke går tapt ved flytting. Den
praktiske koordineringen foretas ut fra
fire hovedprinsipper.
Likebehandling

Det skal være likebehandling av egne
og andre EØS-lands statsborgere som
er bosatt på et EØS-lands territorium.
Dette fremgår av artikkel 4 i forord
ningen. Et land kan ikke ha andre og
gunstigere regler for egne statsborgere
enn for borgere av de øvrige EØS-lan
dene.

Opptjente kontantytelser skal utbeta
les uavhengig av i hvilket land den
berettigede oppholder seg. Prinsippet
fremgår av artikkel 7.
Overgangsperiode

Overgangsperioden vil vare fra 1. feb
ruar til 31. desember 2020, med
mulighet for forlengelse dersom EU og
Storbritannia blir enige om det. I over
gangsperioden vil Norge starte for
handlinger om vårt fremtidige forhold
til Storbritannia. Norge vil trenge en
ny trygdeavtale med britene, fordi
Storbritannia også går ut av EØS-avta
len. Hva som blir utfallet av forhand
lingene gjenstår å se, men det antas at
de nevnte prinsippene blir videreført.
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