MISSOC - Felles informasjonssystem for sosiale rettigheter
Etter etableringen i 1990 har felles informasjonssystem for sosiale rettigheter (MISSOC) utviklet seg til å bli en sentral
informasjonsbase som inneholder oppdatert og utfyllende informasjon om trygdesystemene i alle EU-landene, de tre landene i
EØS-området og Sveits. MISSOC informasjonsbase er helt elektronisk og gir brukerne både beskrivende og detaljert informasjon
om trygderettigheter i et spesifikt land. I tillegg gir den brukerne mulighet til å sammenligne systemene i forskjellige land, særlig
via strukturerte tabeller. MISSOC informasjonsbase er tilgjengelig for alle og er gratis.

Hvem er MISSOC for?

MISSOC-nettverk

Personer eller organisasjoner som søker
etter informasjon om trygderettigheter i
andre land eller som ønsker å sammenligne,
studere og analysere flere trygdesystemer.
MISSOC er spesielt interessant for:

MISSOC er basert på et tett samarbeid mellom:
•

•

•

EU-kommisjonen: Generaldirektoratet
for sysselsetting, sosiale spørsmål og
inkludering og Kontor for aktiv aldring,
pensjoner, helsetjenester og sosialtjenester i direktorat D.
De nasjonale medarbeiderne: Et nettverk
av offisielle representanter fra nasjonale
departementer eller institusjoner som er
ansvarlige for trygdeområdet.
MISSOC-sekretariatet: Et team av eksperter utpekt av EU-kommisjonen.

•
•
•
•

Personer og selskaper som flytter
utenlands
Forskere og studenter
Offentlige myndigheter og
sosialtrygdadministrasjoner
Politikere
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MISSOC informasjonssbase
Takket være informasjonen som er samlet inn og oppdatert av de nasjonale medarbeiderne, kan MISSOC-nettverket gi beskrivende, lokal og
analytisk informasjon om trygderettigheter på engelsk, fransk og tysk (og 21 andre EU/EØS-språk i sin Veileder til sosiale rettigheter).
Informasjonsbasen finner du på www.missoc.org eller http://ec.europa.eu/missoc. Den inneholder:

Sammenlignende tabeller: detaljert, sammenlignbar og halvårlig (januar og juli) oppdatert informasjon om trygderettigheter i alle

deltagende land, presentert i form av tolv tabeller, hver inndelt i flere kategorier. Den nasjonale informasjonen i tabellene blir supplert av
overordnede innledninger som gir et horisontalt perspektiv på hovedprinsippene for hver trygdegren . De tolv tabellene er:
I. Finansiering
II. Helsetjenester
III. Sykdom - kontantytelser
IV. Fødselspermisjon/Pappapermisjon

Oversikt og
beskrivelse av

Organiseringen av
trygderettigheter i

hvert land, oppdatert
to ganger i året,
januar og juli.

IX. Familieytelser
X. Arbeidsledighet
XI. Stønad til livsopphold
XII. rOmsorgstjenester

V. Invaliditet
VI. Alderdom
VII. Etterlatte
VIII. Arbeidsulykker og yrkessykdom

MISSOC veiledere til sosiale
rettigheter: en oversikt over

En beskrivelse
av Selvstendig

næringsdrivendes
trygderettigheter i

hvert land, oppdatert
halvårlig, januar og juli.

MISSOC Info: en

hovedelementene i velferdsordningenei
hvert land, der målet er å forklare
systemene på et tilgjengelig språk for et
bredt publikum, særlig for innbyggere
som flytter innen Europa. Veilederne
oppdateres en gang i året (juli), og er
tilgjengelige på 24 EU-/EØS-språk.

årlig oversikt over
hovedtendensene i
trygdesystemene.

MISSOC Analysis:

En analytisk oversikt
over vesentlige
utviklingslinjer
for utvalgte
trygdeområder.
Produseres to ganger
pr. år.

Kontakt oss: MISSOC sekretariat – 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Brussels - BELGIA
Tel: + 32 2 736 14 79 – Faks: + 32 2 736 23 89 – E-post: secretariat@missoc.org - Website: http://www.missoc.org
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