
JUR1960 

Oppgave 1: Teori 

Gjør rede for kravet om at man må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger, jf 
folketrygdloven § 4-5 første og annet ledd. 

Oppgave 2: Praktikum 

Marte Kirkerud mistet jobben, og henvendte seg til NAV for å søke om dagpenger. I skjemaet hun 
fikk, ble hun bedt om å krysse av om hun var villig til å ta arbeid hvor som helst i Norge. Dette syntes 
Marte var vanskelig. Hun hadde tvillinger på 2 år i tillegg til en gutt på 4 år og en på 6. Selv om 
ektemannen også deltok i hjemmet, ville det bli svært utfordrende for dem både praktisk og 
følelsesmessig hvis hun måtte flytte eller pendle. Dessuten hadde hun vært mye syk en periode, selv 
om legen hadde sagt at hun nå kunne arbeide som før. Marte ble imidlertid beroliget da hun så 
nærmere på en brosjyre hun hadde fått på NAV-kontoret; der sto det at man kunne gjøre unntak 
«hvis sosiale hensyn i forbindelse med helse, omsorgsansvar for små barn eller pleietrengende i nær 
familie tilsier det». Etter å ha lest dette krysset hun av for «nei» på spørsmålet. I feltet der hun skulle 
begrunne svaret, skrev hun «omsorgsansvar for små barn».  

Etter to måneder fikk hun brev fra NAV om at søknaden om dagpenger var avslått. NAV mente at hun 
ikke var reell arbeidssøker, jf ftrl § 4-5. Hun hadde riktignok små barn, men de var ikke SÅ små. 
Brevet sa at det var fast praksis å kreve at barna måtte være under ett år hvis man ikke var alene om 
omsorgen, og siterte følgende fra rundskrivet:  

«Nedenfor følger eksempler som i henhold til praksis godkjennes etter dette unntaket: 

 Foreldre med barn under 1 år. 
 Eneansvar for barn til og med syvendeklasse.» 

Marte ble fortvilet. De trengte penger, og hun hadde vært villig til å flytte hvis hun hadde skjønt at 
det var helt nødvendig. Når det sto «små barn» i loven, måtte det vel også kunne omfatte barn over 
ett år, mente hun, og praksis og rundskriv kunne vel ikke endre loven? NAV burde i hvert fall forklart 
henne dette – de visste hvor gamle barna var, og da kunne hun vurdert en gang til om hun likevel 
skulle være villig til å ta arbeid et annet sted. Det var dårlig gjort at de ikke fortalte henne hvordan de 
praktiserte regelen før de ga henne avslag.  

Hun klaget, og saken kom etter hvert til Trygderetten.  

Der anførte Marte at hun oppfylte kravet i ftrl § 4-5. Praksis og rundskriv kunne ikke endre loven. Og 
dessuten måtte det få betydning at NAV ikke hadde hjulpet henne nok med å forstå regelverket. 

Drøft og ta stilling til de spørsmålene Martes anførsler reiser. 

 


