
Danske Peder Ås (36) hadde arbeidet ulike steder på Jylland siden han var 16 år. Blant annet 

hadde han være aktivitetsleder på flere av de danske feriestedene. Peder ønsket nå en forandring 

i tilværelsen, samtidig som han ville fortsette å ha et aktivt liv med uteaktiviteter. Han søkte 

arbeidet som tråkkemaskinfører, «preppemaskinfører», i Frysilfjell Alpinsenter. Jobben der 

tiltrådte han etter en 3 ukers ferie etter å ha avsluttet den tidligere jobben i Danmark. Peder 

tiltrådte stillingen i alpinsenteret 5. mars. Der var han helårsansatt. Utenfor skisesongen arbeidet 

Peder i alpinsenterets maskinparkavdeling, med stell og vedlikehold av utstyr. Arbeidet med å 

preparere slalåmbakkene foregikk om natten og var godt betalt. Årslønnen var fastsatt til 

620 000 kroner. Den høye lønnen skyldtes også at arbeidet var forbundet med særlige helsekrav 

slik som dybdesyn, finmotoriske evner mv. 

Under vårsmeltingen i midten av mars skulle Peder preparere den bratteste traséen i 

alpinsenteret, den såkalte «45°-bakken». For dette arbeidet benyttet han en av de kraftigste 

prepareringsmaskinene i maskinparken. Den hadde en vinsj som gjorde at maskinen kunne 

trekke opp fjellsiden. Da han var ferdig med arbeidsøkten tidlig på morgenen, ble han oppringt 

av sin kollega i skipatruljen, Lars Holm. Lars hadde kjørt seg fast med en skuter inne på et 

hyttefelt nær skianlegget. Peder tilbød seg hjelp og kjørte med tråkkemaskinen bort til han. 

Under bergingsarbeidet brukte Peder vinsjen på maskinen. Belastningen ble for stor og wiren 

røk. Dette skapte et kraftig rykk i maskinen, og Peder ble påført en lettere nakkeslengskade 

(uten objektive funn på røntgen). Peder hadde på forhånd, gjennom opplæringskursene, blitt 

advart mot å bruke vinsjen på denne måten. Dette hadde ikke Peder brydd seg om; «det går som 

regel bra», hadde han tenkt. Peder forsøkte å trosse smertene ved å fortsette arbeidet som 

preppemaskinfører, men merket raskt at kroppen trengte restitusjonstid. Fra 1. april ble han 100 

prosent sykmeldt i to måneder, og krevde sykepenger av Frysilfjell Alpinsenter. 

Alpinsenteret som arbeidsgiver motsatte seg å utbetale sykepenger for den første sykeperioden. 

Det ble anført at Peder måtte henvende seg til NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) eller 

forsikringsselskapet til preppemaskinen. For det tilfellet at alpinsenteret måtte dekke deler av 

inntektstapet, kunne det i hvert fall ikke gjelde hele perioden. Da skaden skjedde hadde Peder 

ikke opptjent mer enn 40 000 kroner gjennom arbeidet for alpinsenteret. Det lokale Nav-

kontoret utarbeidet et aktivitetsopplegg for å få han tilbake i arbeid og tilbød en kontorjobb i 

kommunen. Lønnen der var 420 000 kroner i året. Peder ville ikke ta imot tilbudet om 

kontorjobb. Peder viste til at han var en «fjellets mann» som ikke ville ha stillesittende arbeid. 

I tillegg var det indikasjoner på at kontorarbeid foran PC var uforenlig med å skulle bli bedre, 

fordi han over tid fikk smerteplager i nakke- og skulder. Nav avslo søknaden om sykepenger. 

Peder brakte da saken inn for Trygderetten.  

 

1. Identifiser de problemstillingene oppgaven reiser om retten til sykepenger, og avgjør 

deretter om Peder har rett til denne sykdomsbaserte ytelsen. 

 

Noen måneder etter ulykken var Peder villig til å følge Navs arbeidsrettede tiltak, ut fra et ønske 

om å vende tilbake til arbeid. Han ble forsøkt omskolert til IT-konsulent. Det viste seg 

imidlertid at Peder etter hendelsen med wiren hadde utviklet en angstlidelse, som gjorde at han 

ikke maktet å holde konsentrasjonen over lengre tid. Den gjorde at han ikke fungerte som før, 

noe han særlig merket i arbeidet med komplekse IT-problemstillinger. Derfor arbeidet Peder 

kortere dager, som svarte til 40 prosent stilling. 



Angstlidelsen hadde også endret Peders personlighet, noe som tæret på forholdet til samboeren 

Laura. Det bidro heller ikke til å styrke forholdet at Peder hadde fått økonomiske problemer 

grunnet kreditor-forfølgning, foranlediget av at han ikke hadde maktet å følge opp regninger i 

tide. Laura gjorde det slutt med Peder rett før utløpet av sykepengeperioden. Alt dette slet på 

Peder. Det var på det rene at uførheten hadde sammensatte årsaker, som fordelte seg med 40 % 

på angstlidelsen, 30 % på samlivsbruddet og 30 % på de økonomiske bekymringene. Peder 

måtte ha et mer fysisk preget arbeid enn IT-arbeid, men det var uavklart om han ville klare det 

selv om smerteplagene nå var blitt mindre. Han ønsket fortsatt å komme tilbake i arbeidslivet, 

og stilte seg positiv til å delta i utformingen av Navs aktivitetsplan og andre arbeidsrettede 

tiltak. Peder hadde likevel én innvending, som relaterte seg til at Nav-saksbehandleren hadde 

stilt som vilkår at Peder måtte melde seg hver tolvte dag via Skype. Han mente at Nav ikke 

kunne kontrollere han på denne måten. 

Saksbehandleren på det lokale Nav-kontoret hevdet – for det tilfellet at Peder skulle oppfylle 

vilkårene for arbeidsavklaringspenger – at ytelsen måtte bli mindre enn om han var helt 

arbeidsufør. Peder var for så vidt enig i dette, men viste til at det avgjørende for beregningen 

måtte være differansen mellom inntekten før og etter han ble syk. Nav på sin side viste til at det 

var stillingsprosenten som var avgjørende.  «Da blir i hvert fall beregningsmåten en annen enn 

for de sykepengene jeg mottok», bemerket han, og tilføyde at han synes enten reglene eller 

saksbehandlingen virket lite konsistent. 

 

2. Identifiser de problemstillingene oppgaven reiser om retten til arbeidsavklaringspenger 

(AAP), og avgjør deretter om Peder har rett til AAP. 
 

Resultatet av aktivitetstiltakene ble negativt; Peder kom ikke tilbake i arbeid. Dette ble endelig 

avklart etter at han hadde gjennomgått forskjellige omskoleringsforsøk. Da han var 40 år søkte 

han om uføretrygd. På dette tidspunktet hadde han bodd 36 år i Danmark og 2,5 år i Norge. Nav 

avslo søknaden og viste til at Peder verken hadde bodd eller arbeidet tilstrekkelig lenge i Norge, 

i hvert fall ikke til å få full uføretrygd. 

 

Peder gikk fortsatt til behandling for angstlidelsen, noe som hadde dempet omfanget av den. 

Legene ved Lillevik universitetssykehus (LUS), som hadde utredet Peder, var enige om at den 

psykiske tilstanden i hvert fall ville vare 8–10 år. Det var imidlertid uavklart om han noen gang 

ville bli helt bra. 

 

 

3. Drøft og avgjør om Peder har rett til uføretrygd. 

 

Årene gikk og Peder ønsket tidlig uttak av folketrygdens alderspensjon, noe han søkte om i en 

alder av 62 år. Saksbehandleren Preben Lauritsen var nyansatt i Nav, og var usikker på hvilket 

regelverk som skulle anvendes. Peder søkte også om AFP, etter å ha vært kurs på med «tidlig-

pensjonist»-foreningen i Frysil. Siden han kom til Norge som 36-åring hadde han satt av 800 

kroner måneden i pensjonssparing i «Lokalbanken Innlandet». 
 

 

4. Drøft og avgjør hvilke ytelser om inntektssikring i høy alder som kan være aktuelle for Peder. 

 


