
Tillit og mistillit i en demokratisk kontekst

Tillit og demokrati i lys av EØS-saken



Litt om tillit i et demokrati

• Har vi tillit til noen eller noe, har vi en forvissning om at 

vedkommende (organ) er til å stole på og har de 

egenskapene som kreves for å mestre de oppgavene 

vedkommende (organ) er tiltrodd

• Et (velfungerende) demokrati er resultatet av at aktørene 

som inngår i det er til å stole på, og har de egenskapene 

som kreves for å mestre de oppgavene de er tiltrodd



EØS-saken

• EØS-avtalens krav til norsk trygdelovgivning oversett og misforstått 
siden 1994 (EFTA-domstolen i E-8/20 straffesak mot N)
– 7 489 personer er identifisert berørt

• 790 av disse har fått uberettigete tilbakebetalingskrav

– 6 400 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkorting av 
ytelser

– 299 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav og uberettiget avslag 
om avslag, stans og avkorting

– Ikke oversikt over omfanget av berørte før 1. juni 2012

– Utbetalinger og sletting av gjeld per mars 2022, 365 millioner kroner

– 86 domfelte berørt av feiltolkningen

– Ytterligere 58 anmeldte personer berørt, men disse sakene har ikke ført til 
domfellelse



Årsaker – utredning 

• Departementets utredning av hvilke virkninger EØS-avtalen 

ville ha for norsk trygderett var svært begrenset, også ved 

forberedelsen av lovgivning som ikke var EØS-initiert

– EØS-avtalens alminnelige regler

– Forordning 1408/71

– Forordning 883/2004

• Vi må kunne ha tillit til at innholdet i internasjonale 

forpliktelser og hvilken betydning de har for nasjonale 

vedtak identifiseres, både der det er tale om å påta seg 

forpliktelser, og der det er tale om å respektere dem



Årsaker – praktisering

• Rundskrivene om de aktuelle ytelsene ga uttrykk for feil 
lovforståelse
– ikke fanget opp i kvalitetssikringen av rundskrivene

– Trygderetten – og da særlig noen dommere, påpekte over år manglende 
EØS-rettslige vurderinger i Navs vedtak
• justeringer i enkeltsaker, men ingen egentlig praksisendring

• de rettsmidlene systemet legger opp til – anke til lagmannsretten, ble ikke brukt 
der avgjørelser gikk NAV imot

• Vi må kunne ha tillit til at de systemene som skal sikre 
rettsriktighet og likebehandling benyttes, selv om det kan være 
ubehagelig for de som er involvert



Årsaker – Påtalemyndighetens, forsvarernes og 

domstolenes håndtering
• Påtalemyndigheten la trygdemyndighetenes vurdering av det 

trygderettslige forholdet til grunn

• Forsvarerne evnet i liten grad å løfte frem det EØS-rettslige

• Domstolene identifiserte ikke EØS-rettens betydning
– «Straff er samfunnets strengeste reaksjon mot lovbrudd, og domstolene har et 

selvstendig ansvar for å påse at det foreligger rettslig grunnlag for straffansvar. I 
dette tilfellet må det erkjennes at de rettssikkerhetsgarantiene som skulle sikres 
ved domstolsbehandlingen av As sak, ikke fungerte godt nok når feilen i 
lovanvendelsen ikke ble fanget opp, heller ikke ved Høyesteretts behandling av 
saken i 2017.» (HR-2021-1453-S, avsnitt 191)

• Vi må kunne ha tillit til at rettslivets aktører mestrer de oppgaver de er 
tiltrodd



Tillitsrelaterte grunnpilarer i et fungerende 

demokrati
• Tillit til at implikasjonene av tilslutning til internasjonale forpliktelser er utredet og 

forstått

• Tillit til at forholdet mellom det som foreslås vedtatt og det som kan vedtas er forklart 
slik at det kan forstås

• Tillit til at de som fatter vedtak evner å forstå hva de leser, spørre om det de ikke 
forstår, og forstå hva de vedtar

• Tillit til at pressen – den fjerde statsmakt – fyller rollen som samfunnsovervåker

• Tillit til at rettsapparatet sikrer rettsriktige avgjørelser

• Tillit til at rettslitteraturen er noe mer enn et ekko

• Mistillit til at andre viser seg tilliten verdig

• Dette er samtidig grunnleggende karakteristika ved en rettsstat – en stat styrt av 
regler som er resultatet av en opplyst debatt og stadig debatt



29 oktober 2019 og 3 september 2020. 

Rettsstaten Norge får Rettssikkerhetsprisen



Nav-offer fikk 70.000 kroner i oppreisning for 61 døgn i fengsel
Nav-offer Marianne Evensen ble straffeforfulgt i seks år og sonet feilaktig 61 døgn i fengsel. Statens erstatning opplever hun «som en trøkk i 

trynet».

Lou Reed: You need a busload of faith to get by

https://www.youtube.com/watch?v=LYnro6MHTQ0


Tillit i et demokrati

• Har vi tillit til noen eller noe, har vi en forvissning om at 
vedkommende (organ) er til å stole på og har de egenskapene
som kreves for å mestre de oppgavene vedkommende (organ) 
er tiltrodd

• Et (velfungerende) demokrati er resultatet av at aktørene som 
inngår i det er til å stole på, og har de egenskapene som kreves 
for å mestre de oppgavene de er tiltrodd

• EØS-saken kan gi hver enkelt oppfordring til å reflektere over 
om vi lever opp til den tillit som er vist oss, og om vi bidrar som 
vi bør til at vi har et velfungerende demokrati


