
   

Barnetrygdloven (Utskrift fra lovdata.no) 

 

Kapittel 2. Vilkår for barnetrygd 

§ 2.Hvem som har rett til barnetrygd 

Foreldre som har barn under 18 år boende fast hos seg, har rett til barnetrygd dersom 

barnet er bosatt i riket etter bestemmelsene i § 4. 

Annen omsorgsperson eller barneverninstitusjon som har barn under 18 år boende fast 

hos seg, har rett til barnetrygd dersom barnet er bosatt i riket etter bestemmelsene i § 4. 

Hvis foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt at barnet skal bo fast hos begge 

eller det foreligger rettskraftig avgjørelse om at barnet skal bo fast hos begge, jf. 

barneloven § 36, kan hver av foreldrene få rett til 50 prosent barnetrygd, hvis de 

fremsetter krav om dette. 

Et vilkår for rett til barnetrygd er at barnet ikke har inngått ekteskap eller registrert 

partnerskap. Likestilt er utenlandsk ekteskap eller partnerskap som anerkjennes i Norge. 

 
Endret ved lover 20 juni 2003 nr. 40 (ikr. 1 apr 2004 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 728), 27 juni 2008 nr. 53 (ikr. 1 jan 
2009 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 745), 11 juni 2010 nr. 22 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 11 juni 2010 nr. 800). 

 

§ 3.Barnetrygd på Svalbard 

Loven gjelder for barn som oppholder seg på Svalbard og som er medlem i folketrygden 

etter folketrygdloven § 2-3. 

 

§ 4.Bosetting i riket m.m. 

Et barn anses som bosatt i riket når barnet 

a) fødes i riket og moren ved fødselen har oppholdt seg eller skal oppholde seg i riket i 
mer enn 12 måneder, 

b) skal oppholde seg i riket i mer enn 12 måneder, 

c) fødes under morens utenlandsopphold, dersom moren er å regne som bosatt i riket 
eller fyller vilkårene om medlemskap i folketrygden etter § 5, eller 

d) adopteres etter norsk lov under adoptivforeldrenes utenlandsopphold, og 
adoptivforeldrene er å regne som bosatt i riket eller fyller vilkårene om medlemskap 
i folketrygden etter § 5. 

Det er et vilkår for rett til barnetrygd at barnet og den barnet bor fast hos har lovlig 

opphold i Norge. 

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn seks måneder, 

regnes barnet fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom barnet skal 

oppholde seg i utlandet mer enn seks måneder per år i to eller flere påfølgende år. 



   

Barn som har søkt asyl i Norge, eller som er barn av personer som har søkt asyl her, 

anses tidligst som bosatt i riket fra og med den kalendermåneden det er gjort vedtak om 

å gi asyl eller oppholdstillatelse i Norge.  

0 Endret ved lov 7 apr 2006 nr. 7 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 7 apr 2006 nr. 393). 

 

§ 5.Krav om medlemskap i folketrygden for rett til barnetrygd for personer 

utenfor Norge 

Ved utenlandsopphold som fører til at vilkårene i § 4 ikke lenger er oppfylt, gis det likevel 

rett til barnetrygd når både barnet og den barnet bor fast hos under utenlandsoppholdet 

er medlemmer i folketrygden etter folketrygdloven § 2-5 eller 2-8, eller fyller vilkårene i 

disse bestemmelsene for å bli medlem i folketrygden. 

Hvis barnet bor i utlandet sammen med begge sine foreldre, må barnet og begge 

foreldrene fylle vilkårene som nevnt i første ledd. 

Hvis barnet bor i utlandet og ikke fyller vilkårene i § 4, foreligger det ikke rett til 

barnetrygd, selv om foreldrene er bosatt i Norge. 

Departementet kan gi forskrifter om dispensasjon fra reglene i denne paragrafen. 

0 Endret ved lov 7 apr 2006 nr. 7 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 7 apr 2006 nr. 393). 

 

§ 6.Arbeidstakere i Norge og på kontinentalsokkelen 

Bestemmelsene i EØS-avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2 (Rådsforordning (EØF) nr. 

1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 mv.) får tilsvarende anvendelse på en 

arbeidstaker mv. som arbeider med leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre 

naturressurser på den norske delen av kontinentalsokkelen, som om vedkommende 

hadde arbeidet på norsk territorium. 

 

§ 7.Barn av arbeidstaker ved utenlandsk representasjon eller annen 

administrativ tjenestegren 

Det gis ikke barnetrygd for barn som har fast bosted hos arbeidstaker ved utenlandsk 

representasjon eller annen administrativ tjenestegren her i riket, med mindre 

vedkommende er norsk statsborger eller fast bosatt her og betaler skatt til Norge av sin 

arbeidsinntekt. 

Det gis likevel barnetrygd for barn av ektefelle eller samboer til utsendt arbeidstaker ved 

utenlandsk representasjon eller annen administrativ tjenestegren her i riket når 

ektefellen eller samboeren helt eller delvis forsørger barnet og betaler skatt i Norge av 

sin årlige arbeidsinntekt som overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp.  

 

§ 8.Unntak ved rettigheter i utenlandske trygdeordninger m.m. 

Departementet gir forskrifter med nærmere bestemmelser om unntak fra retten til 

barnetrygd i tilfeller hvor det foreligger tilfredsstillende dekning fra utlandet. 


