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• Hvor må jeg registrere meg som ny i Norge?

• Hvor lenge kan jeg kjøre med utenlandsregistrert bil i Norge?

• Hvor får jeg norskopplæring, og hva koster det?

• Hva bør arbeidskontrakten min inneholde?

• Når har barn rett og plikt til å gå på skole?

• Hva er fastlege? 

• Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Ny i Norge gir deg svar på disse, og mange fl ere spørsmål. Ny i Norge gir deg svar på disse, og mange fl ere spørsmål. Ny i Norge
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Velkommen som leser av Ny i Norge
Som ny i Norge kan du oppleve at det 
er vanskelig å fi nne fram til viktig 
informasjon om det norske samfunnet. 
I Ny i Norge er det samlet praktiske 
opplysninger fra off entlige etater som 
kan hjelpe deg i din nye hverdag. Du vil 
bli kjent med dine rettigheter, plikter 
og muligheter og vil få praktiske råd 
og tips. 

Ny i Norge er utarbeidet for arbeidsinnvandrere, men informasjonen 

er nyttig for fl ere. Utenlandske ektefeller, arbeidsgivere med uten-

landske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil fi nne 

relevant informasjon her.    

Ny i Norge er delt inn i sju kapitler:    
• Flytting til Norge

• Arbeid

• Barn og skole

• Helse

• Fritid

• Transport og tjenester

• Verdt å vite

Hvert kapittel har fl ere temaer slik at du lett kan fi nne ønsket 

informasjon. Informasjonen er formidlet i form av korte faktatekster 

og illustrasjoner. Vil du vite mer om noen av temaene eller hvor du 

kan henvende deg for å få hjelp, bruk oppgitt internettadresse eller 

telefonnummer under hvert tema. Viktige frister, datoer og 

telefoner fi nner du på slutten av heftet. 

Opplysningene i Ny i Norge er oppdatert per 15.11.2018. 

Oppdatert informasjon fi nner du på nettversjon 
www.nyinorge.no eller på etatenes hjemmesider.

Har du kommentarer eller forslag til endringer som kan være 

hensiktsmessig å ha med i neste utgave, send e-post til 

post@imdi.no.  

Ny i Norge inneholder informasjon fra Arbeids- og velferds-

direktoratet, Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet, Direktoratet 

for arbeidstilsynet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, 

KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Politidirektoratet, 

Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, 

Utdanningsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet. Oslo Handelskammer, INN - International 

Network of Norway og Kulturtolk har bidratt med informasjon om 

arbeidskultur og Norges historie. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for 

redigering, tilrettelegging, utgivelse og distribusjon. 

IMDi vil rette en stor takk til alle bidragsytere for å ha samlet 

og gjort viktig informasjon tilgjengelig. 

Velkommen til Norge!

Libe Rieber-Mohn

Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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Hvordan bruke dette heftet?

Informasjonsheftet er delt inn i sju 

kapitler, for å gjøre det enkelt for deg 

å fi nne fram til ønsket informasjon.

Vi håper vi har ivaretatt ditt 

informasjonsbehov. Lykke til!

I dette heftet fi nner du informasjon som 

skal gi deg svar på spørsmål innenfor 

disse temaene.

Der det er mulig, vil du også fi nne 

telefonnummer, som du kan ringe for å få 

mer informasjon eller få direkte svar på 

dine spørsmål. 

Har du spørsmål om opphold, arbeid, 

skole, helse eller fritid i Norge?

Til de fl este tema vil du fi nne internett-

adresse hvor du kan få mer utfyllende 

informasjon om temaet du lurer på.
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På slutten av boken finner 
du viktige frister, datoer  
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I dette kapittelet finner du 
informasjon om det norske skole- 
systemet. Du får også vite hvilke 
økonomiske støtteordninger som 
finnes for deg som forelder, og hvor 
du kan henvende deg for å få råd og 
hjelp dersom det er forhold som er 
vanskelig i familien din. Du får blant 
annet svar på:

Hvilke økonomiske bidrag har jeg 
rett til etter at jeg har fått barn?.......... 52
Har jeg rett til barnetrygd selv om 
barnet mitt bor i utlandet? ..................... 52
Hvor skal jeg henvende meg for å få 
barnehageplass til barnet mitt? .......... 53
Hvor lenge må barnet mitt oppholde 
seg i Norge for å ha rett og plikt til 
å gå på skolen? ............................................. 56
Når begynner barnet mitt 
på skole? ........................................................... 56
Er det gratis å gå på skole i Norge? ... 56
Har barnet mitt rett til skoleskyss? .... 58
Har jeg rett til økonomisk støtte 
dersom jeg ønsker å studere 
i Norge? ............................................................. 59
Hva kan barnevernet hjelpe 
meg med? ........................................................ 60
Hvor kan jeg få hjelp dersom jeg er 
utsatt for vold, overgrep eller trusler 
i familien? ........................................................ 61

I dette kapittelet får du vite hva 
folketrygden er, hvordan det norske 
helsevesenet er organisert, hvilke 
regler som gjelder for de ulike 
helsetjenestene og hva du skal gjøre 
dersom du er syk og ikke kan gå på 
jobb. Du får blant annet svar på:

Hva er folketrygden? ................................. 64
Hvordan er helsevesenet 
organisert?....................................................... 64
Når er jeg medlem i folketrygden? .... 64
Må jeg betale når jeg 
oppsøker lege?.............................................. 65
Hvilken omsorg får jeg når jeg 
er gravid?.......................................................... 66 
Hva er fastlegeordningen? ..................... 66
Når bør jeg oppsøke fastlege og når bør 
jeg oppsøke legevakten? ........................ 68
Når får jeg behandling på 
sykehus? ........................................................... 68
Er det gratis å bli innlagt på 
sykehus? ........................................................... 68
Hvilken behandling kan jeg få 
innenfor den offentlige 
tannhelsehelsetjenesten? ...................... 69
Hvordan kan jeg få behandling 
hos fysioterapeut? ...................................... 69
Når må jeg ha europeisk 
helsetrygdkort? ............................................. 69
Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan 
gå på jobb på grunn av sykdom? ........ 71

I dette kapittelet finner du 
informasjon om fritidsaktiviteter. Du 
får vite om norske forhold innenfor 
kultur- og fritidstilbud, frivillige lag 
og organisasjoner, regler for jakt og 
fiske og for ferdsel i natur. Du får blant 
annet svar på:

Hvilken rolle har frivillige lag og 
organisasjoner i det norske 
samfunnet? ..................................................... 74
Hvordan kan jeg eller mine barn 
bli medlem i et lag/organisasjon? ...... 75
Hva er allemannsretten? ......................... 77
Hvor kan jeg fiske gratis og hvor
må jeg betale for det? ............................... 78
Hva er viktig å huske på når man 
er i båt?.............................................................. 79
Kan jeg gå på jakt? ...................................... 80
Hva er viktig å huske på når jeg 
går i fjellet? ..................................................... 80

I dette kapittelet finner du 
informasjon om regler og lover knyttet 
til bruk av utenlandsk førekort og 
utenlandsregistrert bil. Du får vite 
om bilkjøring og bilhold og hvordan 
offentlig transport er organisert. Det 
er også beskrevet en rekke finans- og 
kommunikasjonstjenester. Du får  
blant annet svar på:

Kan jeg bruke mitt utenlandske 
førerkort? .......................................................... 84
Hvor lenge kan jeg kjøre en 
utenlandsregistrert bil? ............................ 84
Hvordan registrerer jeg bilen min? .... 86
Hvilke trafikk- og parkeringsregler 
gjelder? ............................................................. 92
Hvordan oppretter jeg bankkonto? ... 100
Hvilke forsikringer trenger jeg under 
oppholdet i Norge?..................................... 104
Hva er viktig å tenke på når jeg 
skal kjøpe telefon- og internett-
abonnement?................................................. 107
Må jeg betale TV-lisens? ......................... 108
Hvilke tjenester leverer Posten? ......... 108
Hvordan kan jeg bruke nettbaserte 
offentlige tjenester? .................................. 109

I dette kapittelet finner du fakta 
om Norge og hvordan det norske 
rettssystemet er bygd opp. Du får
også vite hva de ulike offentlige 
etatene har ansvar for og hvor du 
finner kontaktinformasjon til etatene 
slik at du kan ta kontakt dersom du 
har spørsmål. 

I dette kapittelet finner du 
informasjon om dine rettigheter og 
plikter som arbeidstaker i Norge.  
Du får vite hva arbeidsavtalen din bør 
inneholde, hvordan du betaler skatt 
og hvordan du kan få godkjent den 
utenlandske utdannelsen din.  
Du får blant annet svar på:

Hva bør arbeidsavtalen  
min inneholde? ............................................. 32
Hvordan er arbeidstiden regulert? .... 32
Hvordan er lønnsforhold regulert? .... 33
Har jeg rett til ferie og 
feriepenger? ................................................... 34
Kan jeg få permisjon fra jobben? ....... 35
Hvilke regler gjelder ved permittering 
og oppsigelse? .............................................. 37
Hvordan er skattesystemet i Norge 
bygd opp? ........................................................ 42
Hvor får jeg skattekort? ............................ 42
Hvilke fordeler har jeg som medlem 
i en fagforening? .......................................... 44
Hvordan kan jeg få godkjent den 
utenlandske utdanningen min? .......... 47
Har jeg rett til dagpenger dersom jeg 
blir arbeidsledig? ......................................... 47
Hvor kan jeg få tips dersom jeg vil 
starte egen bedrift? .................................... 49

I dette kapittelet finner du 
informasjon knyttet til flytting til 
Norge. Det er beskrevet hvilke etater 
du må forholde deg til for å oppfylle 
formelle krav til registrering i det 
norske systemet. Du får også tips 
og råd i forbindelse med bolig og  
om hvordan du kan kommunisere 
med offentlige etater når du ikke kan 
norsk. Du får blant annet svar på:

Trenger jeg oppholdstillatelse  
eller kan jeg bare registrere meg? ....8,11
Kan familien min komme til Norge for 
å bo sammen med meg? .........................9,13
Må jeg registrere meg 
i folkeregisteret? ........................................... 18
Hva er D-nummer? ...................................... 19
Hvilke gjenstander kan jeg ta 
med meg tollfritt ved flytting 
til Norge? ........................................................... 20
Hvor kan jeg finne bolig? ......................... 20
Hvilke rettigheter har jeg som
leietaker? ........................................................... 21
Hvordan kan jeg finansiere kjøp
av bolig? ............................................................ 23
Har jeg rett til tolk i møte med 
offentlige etater? .......................................... 28
Har jeg rett til 
norskopplæring? ........................................... 29

FL
Y

T
T

IN
G

 T
IL

 N
O

R
G

E

4 5



Flytting til Norge
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I  dette kapittelet finner du informasjon knyttet  
til flytting til Norge. Det er beskrevet hvilke etater du må 

forholde deg til for å oppfylle formelle krav til registrering  
i  det norske systemet. Du får også tips og råd i forbindelse  

med bolig og om hvordan du kan kommunisere med  
offentlige etater når du ikke kan norsk. 

Tillatelser
Registrering ved 
innflytting Tolk Bolig 

Norskopplæring

Skille mellom
EØS-borgere og 
borgere fra øvrige 
land .............................8

Oppholdstillatelse  
etter det generelle 
regelverket .................8
- Fornyelse av 
   oppholdstillatelse ..... 8
- Tap av tillatelser 
   og utvisning ................. 8

Permanent 
oppholdstillatelse ......9

Familieinnvandrings-
tillatelse etter det
generelle 
regelverket .................9
- Hvilke familie-
   medlemmer kan få 
   familieinnvandrings-
   tillatelse? ...................... 9
- Krav til forsørgelse 
   og bolig .......................10
- Øvrige vilkår og  
   framgangsmåte 
   for å søke ....................10
- Fornyelse av    
  oppholdstillatelse ....10
- Rettigheter og  
   plikter som følger 
   familieinnvandrings-
   tillatelsen ....................11

Oppholdsrett etter 
EØS-regelverket .......11
- Bortfall av 
  oppholdsretten .........12
- Utvisning .....................12

Varig oppholdsrett ...12

Familieinnvandrings-
tillatelse etter
EØS-regelverket .......13

Oppholdskort............13

Sjekkliste for
utenlandske 
arbeidstakere 
i Norge .......................14

Huskeliste .................16

Folkeregistrering .... 18
- Registrering 
   ved flytting ..............18
- D-nummer ...............19
- Fødselsnummer .....19

Personlige eiendeler 
ved innflytting ........ 20

Norskopplæring ..... 29

Tolketjenester........ 28Å finne bolig .......... 20

Å leie bolig ............. 21
- Rettigheter som
   leietaker ................. 21
- Leiekontrakt ........... 22
- Innboforsikring ..... 22
- Depositum.............. 22
- Bostøtte .................. 22
- Oppsigelse ............. 23

Å eie bolig .............. 23
- Førstehjemslån ..... 24
- Startlån hos 
   kommunen ............. 24
- Grunnlån fra 
   husbanken ............. 24
- Bostøtte .................. 24
- Boligtilskudd ......... 24
- Bolig/villa-
   forsikring ................ 24
- Innboforsikring ..... 25

Renovasjon ............ 25

Brannsikkerhet 
i boliger ................. 25
- Røykvarslere .......... 25
- Slokkeutstyr 
   er påbudt ............... 26
- Brannøvelser 
   i hjemmet ............... 26
- Sjekk det elektriske
   anlegget ................. 27
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Skille mellom EØS-borgere  
og borgere fra øvrige land Oppholdstillatelse etter det generelle regelverket Permanent oppholdstillatelse

Når du har bodd sammenhengende  

i Norge i tre år, kan du få en permanent 

oppholdstillatelse. Permanent oppholds-

tillatelse gir deg rett til å oppholde deg og 

arbeide i Norge på ubestemt tid. Har du 

først fått innvilget permanent oppholds-

tillatelse, vil du ikke miste denne hvis 

grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen 

skulle falle bort, f. eks. at du ikke lenger 

er i jobb. 

Det er et krav at du da har gjennom-

ført pliktig norskopplæring i henhold til 

introduksjonsloven, eller du dokumenterer 

at kommunen har fattet vedtak om fritak 

fra plikten til norskopplæring. Kravet om 

norskkunnskaper gjelder for alle mellom 

16 og 67 år.

Du må forsørge deg selv økonomisk. Det 

er krav om at du må både ha hatt egen 

inntekt det siste året og at du ikke har 

mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene. 

Det er ikke et krav om at du har hatt 

opphold på samme grunnlag i disse tre 

årene, men alle tillatelsene du har hatt, 

må være av typen som danner grunnlag 

for permanent opphold. 

Det er også et vandelskrav. Ilagt straff 

gir tilleggstid før permanent oppholdstil-

latelse kan innvilges. 

Hvis du er usikker på om de tillatelsene 

du har og har hatt danner grunnlag for 

permanent opphold, kan du lese dette av 

tidligere vedtak du har fått. 

 

Les mer om permanent oppholds-
tillatelse på www.udi.no.

Dersom du har nære familiemedlemmer 

som bor i utlandet, kan de søke om å få 

bo sammen med deg under oppholdet 

i Norge. Dette kalles familieinnvandring. 

Det er familiemedlemmer som bor  

i utlandet som må søke om tillatelse.  

Som hovedregel kan ikke du søke på 

deres vegne. 

HVILKE FAMILIEMEDLEMMER KAN FÅ 

FAMILIEINNVANDRINGSTILLATELSE?

Noen av dine familiemedlemmer har rett 

til å få innvilget tillatelse til familieinnvan-

dring dersom alle vilkår for en tillatelse 

er oppfylt. Også andre familiemedlem-

mer kan få familieinnvandring dersom 

nærmere bestemte vilkår er oppfylt. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil også vurdere 

om det foreligger sterke menneskelige 

hensyn som tilsier at søknaden om  

familieinnvandring skal innvilges. 

Det er ulike typer vilkår og søknads- 

prosedyrer for oppholdstillatelse og for 

familieinnvandring for EU/EØS/EFTA 

borgere, såkalte EØS-borgere, og for 

borgere av alle andre land, såkalte 

tredjelandsborgere. 

Alle tillatelser som gir rett til opphold og 

arbeid i Norge, kalles oppholdstillatelser. 

Avhengig av hvilket land du kommer fra, 

kan du få oppholdstillatelse/oppholdsrett 

etter ett av to regelverk: det generelle 

regelverket eller EØS-regelverket.

DET GENERELLE REGELVERKET  

Gjelder alle utenlandske borgere. 

EØS-REGELVERKET  

Særlige regler for borgere fra  

EU/EØS/EFTA.  

Oppholdstillatelse etter det generelle 

regelverket gir rett til opphold og arbeid 

i Norge. Alle utenlandske borgere kan 

søke om oppholdstillatelse etter dette 

regelverket. 

Det er mange typer tillatelser og det er 

ulike regler, retningslinjer og søknads- 

prosedyrer som gjelder for de ulike 

typene oppholdstillatelse. For fullstendig 
oversikt over tillatelser og informa- 
sjon om de ulike tillatelsene, vilkår og 
fremgangsmåte for å søke, gå inn på 
www.udi.no.

FORNYELSE AV 

OPPHOLDSTILLATELSE

De fleste tillatelser kan fornyes. Søknad 

om fornyelse skal leveres til politiet senest 

en måned før tillatelsen du har løper ut. 

Du kan ta kontakt med politiet i  

kommunen du bor for mer informasjon.  

TAP AV TILLATELSER 

OG UTVISNING 

Du kan miste tillatelsen din hvis du har  

gitt myndighetene feil opplysninger. 

Dersom du mister tillatelsen din, må du 

reise fra Norge. Du kan bli utvist dersom 

du bryter reglene i utlendingsloven eller 

blir dømt for en straffbar handling. Hvis 

du blir utvist, kan du ikke komme tilbake 

til Norge så lenge utvisningen din gjelder. 

Innreiseforbudet gjelder vanligvis også  

for resten av Schengen-området. 

Tillatelser

Familieinnvandringstillatelse  
etter det generelle regelverket
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De familiemedlemmer som har rett til 

oppholdstillatelse når alle vilkår er oppfylt 

er særlig:

• ektefelle eller registrert partner over  

 18 år, når ektefellene skal bo sammen  

 i Norge.

• samboer over 18 år, når paret har   

 bodd sammen i minst to år og vil   

 fortsette samlivet.

• samboer over 18 år, som har barn  

 med personen i Norge, og de skal  

 fortsette samlivet.

• barn når begge foreldrene har eller  

 får oppholdstillatelse i Norge.

• barn som bare har en av foreldrene  

 bosatt i Norge. Det er en forutsetning  

 at personen som bor i Norge  

 (her boende forelder) har foreldre- 

 ansvaret alene eller at den andre 

 av foreldrene samtykker hvis foreldre- 

 ansvaret er delt.

I tillegg kan foreldre besøke sine barn 

(uansett alder på barna) i Norge i inntil 

9 måneder sammen eller hver for seg.    

Det er en forutsetning at foreldrene retur-

nerer til hjemlandet etter tillatelsens utløp. 

Tillatelsen gir ikke rett til å arbeide i Norge. 

Foreldrene kan reise ut og inn av Norge 

så lenge tillatelsen varer. Tillatelsen kan 

ikke fornyes, men etter at foreldrene har 

oppholdt seg i minst ett år utenfor Norge, 

kan de få en ny 9 måneders tillatelse.

KRAV TIL FORSØRGELSE OG BOLIG

For at familien din skal få en familie- 

innvandringstillatelse, stilles det krav til at 

personen som bor i Norge kan forsørge 

de familiemedlemmene som søker om 

familieinnvandring. For noen typer familie-

medlemmer stilles det også krav om at 

personen som bor i Norge kan sikre bolig. 

ØVRIGE VILKÅR OG 

FRAMGANGSMÅTE FOR Å SØKE

Det vil ofte stilles ytterligere krav til vilkår 

som må være oppfylt før en tillatelse om 

familieinnvandring kan innvilges.

FORNYELSE AV 

OPPHOLDSTILLATELSEN 

Du bør søke om fornyelse minst en måned 

før den tillatelsen du har løper ut. Da vil du 

fortsatt ha de samme rettighetene som 

tidligere til å jobbe, studere osv. mens du 

venter på at vi behandler søknaden din, 

selv om tillatelsen din løper ut før du har 

fått svar fra oss. 

Hvis du ikke søker om fornyelse innen 

fristen, har du ikke automatisk rett til å 

oppholde deg i Norge. Hvis du søker om 

fornyelse etter at tillatelsen din har utløpt, 

kan det oppstå en situasjon der du ikke 

har lovlig opphold mens vi behandler 

søknaden din. Å søke for sent kan også 

føre til at du ikke får sammenhengende 

botid, slik at du kanskje må vente lenger 

før du kan få permanent oppholdstillatelse.

Du leverer søknaden om fornyelse til 

politiet der du bor. Politiet fornyer de fleste 

typer tillatelser. Hvis politiet er i tvil om 

søknaden din kan innvilges, sender de  

den til UDI for behandling. 

Du finner mer informasjon om 
familieinnvandring, vilkår og frem-
gangsmåte for å søke på www.udi.no.

RETTIGHETER OG  

PLIKTER SOM FØLGER MED 

FAMILIEINNVANDRINGSTILLATELSE 

En familieinnvandringstillatelse til voksne 

personer gir blant annet rett til å arbeide 

i Norge, reise fritt inn og ut av landet, 

mulighet til fornyelse og mulighet til  

tillatelse på selvstendig grunnlag. Videre 

danner tillatelsen grunnlag for permanent 

opphold i Norge. 

Kontakt UDI dersom det skjer endringer  

i forhold som er relevante for den  

oppholdstillatelsen du har. UDI bistår 

også med spørsmål om rettigheter og 

plikter som følger din tillatelse, eller  

muligheter for permanent opphold eller 

norsk statsborgerskap. 

Skattemyndighetene, helsemyndighetene, 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

og kommunen du bor i har en oversikt 

over rettigheter og plikter knyttet til skatt, 

helse, språkopplæring samt skoler og 

barnehager der du bor. 

Er du EØS-borger og har gyldig  

identitetskort eller pass, har du oppholds-

rett i 3 måneder i Norge. Det samme 

gjelder dine familiemedlemmer som selv 

er EØS-borgere. Familiemedlemmer 

som ikke er EØS-borgere, må ha gyldig 

pass og må kunne dokumentere at de 

er en del av din husstand eller at de blir 

forsørget av deg for å kunne oppholde 

seg i Norge sammen med deg i disse 

månedene.

Hvis du er EØS-borger og ønsker å opp-

holde deg i Norge i mer enn tre måneder, 

må du ha jobb (oppholdsgrunnlag).

Borgere av et EU/EØS/EFTA-land trenger 

ikke søke om oppholdstillatelse, men  

skal registrere seg elektronisk på  
internett (selfservice.udi.no). Etter at 

du har registrert deg på internett, må du 

gå til nærmeste politikontor. Bor du  

i et politidistrikt med et Servicesenter for 

utenlandske arbeidstakere må du møte 

opp her. Her må du vise gyldig identitets-

kort eller pass, og ansettelsesbevis 

eller arbeidsavtale som er i tråd med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Tillatelser

Oppholdsrett etter EØS-regelverket 
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Om vilkårene for registrering er oppfylt, 

vil du få registreringsbevis. Dette beviset 

utstedes gratis og er gyldig på ubestemt 

tid (du trenger altså ikke å fornye det). 

Registreringsbevis er bare gyldig så lenge 

vilkårene er oppfylt, dvs. så lenge du 

oppfyller et oppholdsgrunnlag, f.eks. som 

arbeidstaker eller student. Du har mu-

lighet til å bytte oppholdsgrunnlag f.eks. 

fra å være arbeidstaker til å bli selvstendig 

næringsdrivende. Dette trenger du ikke 

melde fra om. 

Du har imidlertid mulighet til å søke om 

varig oppholdsrett etter fem år.

BORTFALL AV OPPHOLDSRETTEN 

Ved opphold utenfor Norge i mer enn 

seks måneder i løpet av kalenderår faller 

oppholdsgrunnlaget bort. Flytting skal 

meldes til Folkeregistret. Ved et eventuelt 

nytt opphold i Norge vil EØS-borgeren 

måtte registrere seg på nytt. 

Oppholdsrettten vil likevel bestå dersom 

fraværet skyldes gyldig fravær. Ved 

graviditet, fødsel, alvorlig sykdom, studier 

eller yrkesrettet opplæring og utsending til 

et annet land, godtas fravær på maksi-

mum 12 sammenhengende måneder. 

Avtjening av militær eller sivil verneplikt 

anses heller ikke å bryte av oppholdet. 

UTVISNING 

Hvis du er EØS-borger har du et utvidet 

vern mot utvisning. Du kan likevel bli 

utvist hvis myndighetene vurderer deg 

som en aktuell og alvorlig trussel mot 

offentlig orden og sikkerhet. Er du EØS-

borger blir du kun utvist fra Norge og du 

blir ikke innmeldt i Schengen informasjons- 

systemet (SIS).

Les mer om oppholdsrett etter EØS- 
regelverket på www.udi.no. 

Hvis du som EU/EØS/EFTA-borger har 

hatt sammenhengende lovlig opphold 

i Norge i minst fem år, kan du søke om 

varig oppholdsrett. Det varige oppholds-

beviset utstedes etter søknad og gjelder 

for ubestemt tid. I noen tilfeller kan du få 

varig oppholdsrett etter kortere opphold 

i Norge. 

Familiemedlemmene dine som har hatt 

lovlig opphold i Norge i fem sammen-

hengende år kan også søke om varig 

opphold, uansett hvilket statsborgerskap 

de har. Det er et krav at familiemedlem-

mer har bodd sammen med EU/EØS/

EFTA- borgeren i alle fem årene.

Les mer om varig oppholdsrett på 
www.udi.no.

Som EU/EØS/EFTA-borger med opp-

holdsrett etter EØS-regelverket i Norge 

har dine familiemedlemmer rett til å 

komme til Norge for å bo sammen med 

deg. Det er to ulike ordninger som dine 

familiemedlemmer kan benytte seg av  

for å få familieinnvandringstillatelse. 

Hvilken ordning som gjelder for dem,  

er avhengig av hvilket statsborgerskap 

dine familiemedlemmer har. Hvis de også 

er EU/EØS/EFTA borgere, er de omfattet 

av registreringsordningen for EØS-borgere 

og får registreringsbevis. Hvis de ikke er 

EU/EØS/EFTA borgere, må de søke om 

oppholdskort som familiemedlemmer til 

en EØS-borger. 

Les mer om familieinnvandrings- 
tillatelse etter EØS- regelverket på 
www.udi.no.

Alle som har oppholdstillatelse i Norge 

og er fra et land utenfor EU/EØS skal ha 

et oppholdskort. EU/EØS borgere skal 

ikke ha kort. Familiemedlemmer av EØS-

borgere, som ikke selv er EØS-borgere, 

vil få et oppholdskort. 

Kortet, som er på størrelse med et 

kredittkort, erstatter den tidligere ordnin-

gen med etikett i passet eller i reisedoku-

mentet. Oppholdskortet er et bevis på at 

du har oppholdstillatelse i Norge. 

Med mindre noe annet står på kortet, 

viser det også at du har rett til å reise fritt 

i Schengen. Du bør derfor ha med deg 

kortet når du reiser i utlandet, men du må 

fortsatt alltid ha med deg passet ditt.

 

Kortet er gyldig like lenge som opphold-

stillatelsen din. Hvis du har permanent 

oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. 

Kortet inneholder blant annet et foto 

av deg, din signatur og fingeravtrykk. 

Fingeravtrykkene blir ikke lagret noe annet 

sted enn på selve kortet.

Du må vise fram kortet ved kontroll. Hvis 

du ikke har det med deg, kan du bli bedt 

om å hente det.

Etiketten på reisedokumentet ditt er 

gyldig frem til utløpsdato, og du trenger 

ikke få oppholdskort så lenge denne er 

gyldig. Når du eventuelt fornyer tillatelsen 

din, vil du få nytt oppholdskort.

Les mer om oppholdskort på  
www.udi.no

Familieinnvandringstillatelse  
etter EØS-regelverket Varig oppholdsrett Oppholdskort

Tillatelser
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EØS-land – alle EUs medlemsland og Norge, Liechtenstein, Island.
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Sjekkliste for utenlandske arbeidstakere i Norge

Du kan søke om permanent  
oppholdstillatelse i Norge  
(side 9)

Du kan søke om varig 
oppholdsrett i Norge
(side 12)

Arbeidsavtale 
(side 32)

Arbeidsavtale 
(side 32)

D-nummer
(side 19)

D-nummer
(side 19)

Skattekort
(side 42)

AFRIKA, AMERIKA,  
ASIA, AUSTRALIA,
EUROPA UTENFOR EØS

EU/EØS

Fødselsnummer
(side 19)

Fødselsnummer
(side 19)

Oppholdstillatelse 
(side 8)

Skattekort
(side 42)

Kreves ved opphold og arbeid over  

3 måneder. Registrer deg på nett først og 

møtt opp hos politiet eller Servicesenter 

for utenlandske arbeidstakere (SUA). 

Husk nødvendig dokumentasjon.  

Mer på s. 11.  

Planlegger du å bo og jobbe i Norge  

i mer enn 6 måneder, kan du melde flyt-

ting til Norge. Dersom du skal registreres 

som bosatt i Norge får du tildelt fødsels-

nummer. Møtt opp på ett av 42 utvalgte 

skattekontor for å melde flytting og ID-

kontroll. Husk nødvendig dokumentasjon. 

Samtidig kan du søke om skattekort. 

Mer på s. 19.

Skal du arbeide i Norge under 6 måneder, 

får du tildelt D-nummer når du søker om 

skattekort for første gang. Du må møte 

opp på ett av 42 utvalgte skattekontor 

for å søke om skattekort og gjennomføre 

ID-kontroll. Husk å ta nødvendig doku-

mentasjon. Mer på s. 42.

Hvis du kommer fra et EØS-land og skal 

jobbe i Norge, trenger du skattekort.  

Hvis du kommer fra land utenfor EØS-

området må du søke om oppholds- 

tillatelse først. Du må møte opp på ett  

av 42 utvalgte skattekontor for å søke  

om skattekort og gjennomføre ID-kontroll. 

Arbeidsgiveren din kan også søke om 

skattekort elektronisk på dine vegne før 

du møter opp på skattekontoret. Når du 

søker om skattekort første gang får du 

tildelt D-nummer eller fødselsnummer 

avhengig av hvor lenge du skal bo  

i Norge. Husk å ta med nødvendig  

dokumentasjon. Mer på side 42.

Jobber du i Norge, har du rett til skriftlig 

arbeidsavtale, uansett lengden på 

arbeidsforholdet eller størrelse på still-

ingen. Arbeidsgiver skal lage et utkast til 

arbeidsavtale snarest mulig og senest en 

måned etter at arbeidsforholdet startet. 

Mer på side 32.  

Hvis du kommer fra land utenfor EØS-

området, må du søke om oppholdstilla-

telse for å oppholde deg og jobbe  

i Norge. Det er mange typer tillatelser 

og det er ulike regler, retningslinjer og 

søknadsprosedyrer som gjelder for de 

ulike typene oppholdstillatelse.  

Sjekk mer på www.udi.no.

Hvis du kommer fra land utenfor EØS-

området og har bodd sammenhengende 

i Norge i tre år, kan du få en permanent 

oppholdstillatelse. Permanent opphold-

stillatelse gir deg rett til å oppholde deg 

og arbeide i Norge på ubestemt tid. Husk 

kravet om gjennomført pliktig opplæring 

i norsk og samfunnskunnskap og kravet 

om selvforsørgelse. Mer på s. 29. 

Hvis du har hatt sammenhengende  

lovlig opphold i Norge i minst fem år  

og kommer fra EØS-land, kan du søke 

om varig oppholdsbevis som gjelder  

på ubestemt tid.

FØDSELSNUMMER 

SKATTEKORT

D-NUMMER 

ARBEIDSAVTALE 

OPPHOLDSTILLATELSE 

PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE  

VARIG OPPHOLDSTILLATELSE  

REGISTRERINGSBEVIS 

EØ
S-

R
EG

EL
V

ER
K

ET

ETTER 3 ÅR ETTER 5 ÅR

Registreringsbevis
(side 11)

0 – 3 MND 4 – 6 MND 7 MND – 3 ÅR14 15



	Registrer deg/send søknaden på   

 nett og avtal møte hos politiet eller  

 på Servicesenter for utenlandske   

 arbeidstakere for å få:

 • registreringsbevis hvis du  

   er EØS-borger (side 11)

 • oppholdstillatelse hvis du er borger  

   av land utenfor EØS (side 8).

	Søk om skattekort hos et av  

 utvalgte skattekontor eller   

 på Servicesenter for utenlandske   

 arbeidstakere (side 42).

	Meld flytting til Norge hvis du skal  

 bo her lengre enn 6-måneder   

 (side 18).

	Skriv alltid leiekontrakt (side 21).

	Sjekk om boligen er egnet som utleie- 

 bolig og er brannsikker (side 25).

	Sikre dine eiendeler, kjøp innbo- 

 forsikring (side 106).

	Hvis du eier boligen, kjøp bolig- 

 forsikring (side 105).

	Ønsker du å lære deg norsk,  

 ta kontakt med kommunen og få   

 informasjon om deres tilbud. Husk at  

 opplæringen er ikke gratis (side 29).

	Husk å få skriftig arbeidsavtale,   

 behold din kopi av kontrakten  

 (side 32).

	Vurder medlemskap i fagforening,  

 det er flere fordeler ved å være   

 medlem (side 44).

	Ta kontakt med din kommune for  

 å sjekke når og hvordan søke om  

 barnehageplass (side 53).

	Ta kontakt med din kommune for  

 å sjekke hvor ditt barn skal gå på  

 skole og når det kan begynne  

 (side 56).

	Forstår ikke barnet ditt norsk, spør  

 skolen om særskilt språkopplæring  

 (side 58).

	Velg fastlegen din. Du får et brev   

 fra kommunen etter at du blir   

 registrert bosatt i Norge med liste  

 over fastleger (side 66) du kan velge  

 mellom. 

	Det er bare noen få medisiner som  

 du kan kjøpe på dagligvare butikk.  

 De fleste får du tak på resept på   

 apotek (side 68).

	Svangerskapskontroll er fritatt for  

 egenandel (side 66).

Huskeliste for deg/dere som flytter til Norge

	Tannlegetjenester for voksne er ikke  

 gratis, og du velger selv til hos hvilken  

 tannlege du ønsker å få behandling 

 (side 69).

	Undersøkelse og behandling av   

 barn under 16 år er fritatt for egen- 

 andel. (side 65) Tannbehandling av  

 barn opp til 18 år i den offentlige  

 tannhelsetjenesten er gratis (side 69).

	Flyttet du til Norge fra et EØS-  

 land eller Sveits? Ved reise til et av  

 EØS-landene, husk å bestille   

 Europeisk helsetrygdkort til deg  

 og dine familiemedlemmer (side 69).

	Alle kommuner har folkebibliotek   

 (side 77).

	Ta kontakt med din kommune for  

 å få informasjon om kulturtilbud og  

 fritidsaktiviteter for deg og din familie  

 (side 76).

	Sjekk med tollvesenet hvor lenge kan  

 du ta med/kjøre bilen din i Norge   

 (side 84).

	Sjekk med Statens vegvesen hvor  

 lenge kan du bruke ditt utenlandske  

 førerkort (side 84).

	Husk å åpne bankkonto (side 100).

	Merk postkassen din med fullt navn  

 (side 108).

	Skaff deg kart over ditt nærområde  

 og oversikt over transporttilbudet  

 (side 96).

	Før du skal inngå avtale om mobil- 

 telefoni, fasttelefoni eller bredbånd  

 (Internett), undersøk på forhånd   

 priser, abonnementsvilkår og hvilke  

 tilbydere som finnes (side 107). 

REGISTRERING BOLIG HELSE 

HELSE 

BARN OG SKOLE FRITID

SPRÅKOPPLÆRING  
FOR VOKSNE

ARBEID 

BIL

BANK

TRANSPORT OG  
KOMMUNIKASJON
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Folkeregistrering

REGISTRERING VED FLYTTING 

Alle som flytter til Norge fra utlandet eller 

fra Norge til utlandet, mellom norske 

kommuner, eller innen samme kommune, 

plikter å gi melding til folkeregisteret innen 

åtte dager. Folkeregisteret er en del av 

Skatteetaten. Når du flytter til Norge skal 

du møte personlig på skattekontoret og 

levere flyttemeldingen.

Når du melder flytting må du ta med 

følgende dokumentasjon: 

(ved opphold i seks måneder eller mer):

• Pass eller annen godkjent ID for nord- 

 iske- eller EØS-borgere som viser   

 bilde, statsborgerskap og kjønn.

• Dokumentere oppholdsgrunnlag:

 - For EØS-borgere: registreringsbevis 

 - For personer utenfor EØS:  

 Oppholdskort som viser at du har  

 oppholdstillatelse for seks måneder  

 eller mer 

• Dokumentere oppholdstid 

• Flytting med barn under 18 år  

 - spesielt for nordiske borgere

 - Dersom ikke begge foreldre har   

 signert innflyttingsmeldingen,  

 må det medbringes samtykkeerklæring  

 fra den av foreldrene som ikke møter  

 eller dokumentasjon fra hjemlandet  

 som viser foreldreansvar 

• Ved enkelte tilfeller må godkjent   

 vigsels/fødselsattest medbringes

Her er kontorene du kan hen-
vende deg til for å melde flytting 
og å få D-nummer eller søke om 
fødselsnummer:

Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Egersund, 

Førde, Gjøvik, Grimstad, Grålum, Hamar, 

Hammerfest, Harstad, Haugesund, 

Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, 

Leikanger, Leira, Leknes, Lillestrøm, 

Lyngdal, Mo i Rana, Molde, Namsos, 

Narvik, Nordfjordeid, Norheimsund, Oslo, 

Sandnessjøen, Sandvika, Skien, Sortland, 

Stavanger, Steinkjer, Svalbard, Tromsø, 

Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ulstein, 

Vadsø, Ålesund.

Les mer om registrering ved flytting, 
D-nummer og fødselsnummer på 
www.skatteetaten.no/utenlandsk

D-NUMMER

For å få et D-nummer må du ha et be-

grunnet behov for å få det, i tillegg til at 

du ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt 

fødselsnummer. Det er flere offentlige og 

private aktører som kan avgjøre om du 

har behov for et D-nummer.

FØDSELSNUMMER

Fødselsnummer tildeles i utgangs-

punktet personer som fødes i Norge eller 

personer som registreres som bosatt her. 

Fødselsnummer kan også tildeles norske 

statsborgere bosatt i utlandet når fødsels-

nummer er nødvendig for utstedelse  

av norsk pass. Melding om innflytting  

til Norge krever personlig fremmøte  

og gyldig legitimasjon.

Registrering ved innflytting
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Når du flytter til Norge, må du fylle ut  

“flyttegodserklæring”. Du bør også 

lage en liste over gjenstandene du har 

med deg, og skrive om disse er nye eller 

brukte. En slik liste vil gjøre tollkontrollen 

enklere. Du må ta kontakt med toll-

vesenet når flyttegodset ditt ankommer 

Norge. Dersom du kommer før flytte- 

godset, må du ta kontakt med toll- 

vesenet ved din innreise.

Du kan ta med deg flyttegodset toll- og 

avgiftsfritt til Norge dersom visse vilkår  

er oppfylt. Du må blant annet ha opp-

holdt deg i utlandet sammenhengende  

i minst ett år, du må ha eiet eller besittet 

gjenstandene i utlandet og du må ha 

brukt gjenstandene i utlandet. Det er 

videre et vilkår at du fortsatt skal bruke 

dem i Norge. Det er spesielle regler som 

gjelder for å ta med fritidsbåter til Norge. 

Ta kontakt med tollvesenet for nærmere 

informasjon om disse reglene.  

Noen varer må du betale toll og avgifter 

for å ta med inn i Norge, andre kreves  

det spesiell tillatelse for.  

Dette gjelder: 
• Yrkesutstyr

• Motorkjøretøy

• Luftfartøy

• Nye gjenstander

• Matvarer 

• Alkohol- og tobakksvarer

• Våpen

• Planter 

• Dyr 

• Radio- og fjernsynsmateriell

Les mer om toll- og avgiftsregler  
for innførsel av flyttegods til Norge  
på www.toll.no.

Leieboliger annonseres ofte i lokalavisa. 

Det finnes også flere nettsteder hvor du 

kan finne boliger til utleie.

En del eiendomsmeglere tilbyr leieboliger. 

Det finnes også rene utleiemeglere. Husk 

at du må inngå selve leieavtalen direkte 

med utleier – meglerne har ikke ansvar for 

selve boligen.

En del kommuner kan også bistå med 

å skaffe leieboliger, men kommunale 

utleieboliger er som regel forbeholdt de 

som ikke greier å skaffe seg bolig på 

egenhånd.

Kjøp og salg av boliger foregår som  

regel gjennom eiendomsmegler. Meglerne  

annonserer boliger for salg i lokalavisa og 

på ulike nettsteder.

På Husbankens internettside finner 
du informasjon i form av video, 
bilder og tekst om det å bo i Norge. 
Informasjonen finnes på ti ulike 
språk. Se www.husbanken.no.

Leieboliger krever ikke egenkapital med 

unntak av depositum. Mangler du penger 

til depositum, bør du kontakte kommunen 

din. Noen kommuner kan tilby lån til 

depositum, mens andre kan stille garanti 

som en del utleiere aksepterer som et  

alternativ til depositum. Dersom kommunen 

ikke tilbyr lån til depositum, kan deposi-

tumslån i privat bank være et alternativ.

RETTIGHETER SOM LEIETAKER
Dine viktigste rettigheter som leietaker 

fremkommer i leieavtalen og i hus- 

leieloven. Husleieloven inneholder et 

forbud mot diskriminering i husleieforhold. 

Partene (utleier og leietaker) står fritt 

til å avtale størrelsen på husleien ved 

inngåelse av avtalen. Når leieavtalen er 

inngått, kan imidlertid ikke leien endres 

med mer enn konsumprisindeksen de 

første tre årene. Indeksregulering kan 

tidligst skje etter ett år.

Leietaker plikter ikke å betale husleie for 

mer enn én måned på forskudd. Husleien 

skal være et bestemt beløp. I tillegg kan 

man avtale at betaling av strøm etter 

forbruk kommer i tillegg. Det samme 

gjelder for vann- og avløpsavgifter når 

dette utmåles etter forbruk. Andre tillegg 

er ikke tillatt.

Leietaker har rett til å la nærmeste familie 

flytte inn i boligen. Det er forbudt for 

utleier å låse seg inn i boligen uten leie-

takers samtykke.

Husleieloven er ikke til hinder for at ned-

slitte boliger leies ut, men en bygning som 

ikke er godkjent for beboelse, eller som er 

helsefarlig, kan ikke leies ut. Gir utleier feil 

opplysninger om en bolig, vil det være et 

kontraktsbrudd (mangel). Skader, feil eller 

andre forhold ved boligen som leietaker 

kjente til før kontrakten ble underskrevet, 

regnes ikke som mangel. 

Dersom det er mangler ved boligen, er 

utleier forpliktet til å utbedre manglene slik 

at boligen er etter avtale. Dersom utleier 

ikke utbedrer manglene, kan leietaker 

kreve avslag i leien eller holde tilbake 

husleie. Hvis manglene er vesentlige, 

kan leietaker heve avtalen. Kontakt alltid 

utleier først dersom du mener noe er galt.

LEIEKONTRAKT
Du kan alltid kreve at det inngås en skrift-

lig leiekontrakt mellom utleier og leietaker. 

Avtalen bør inneholde: partenes navn 

og adresse, hvilket husrom som leies ut 

og husleiens størrelse. Dersom utleier 

krever depositum, må også det frem-

komme i kontrakten. Oppsigelsestiden 

må komme fram i avtalen, hvis ikke er 

den tre måneder. Gå gjennom boligen når 

avtalen inngås, og beskriv i kontrakten 

hvordan boligen er. Lag liste over møbler 

og andre ting som er i boligen og beskriv 

dets tilstand.

Det kan være lurt å benytte en  
standardkontrakt som utgangspunkt. 
Du finner en standardkontrakt på 
www.forbrukerportalen.no.

Personlige eiendeler ved innflytting Å finne bolig

Bolig

Å leie bolig
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OPPSIGELSE
Det skilles mellom tidsbestemte (”uopp-

sigelige”) og tidsubestemte (”oppsigelige”) 

leieavtaler. En tidsbestemt leieavtale op-

phører uten oppsigelse på et bestemt tid-

spunkt. Av hensyn til leietaker er hoved-

regelen at tidsbestemte leieavtaler ikke 

kan inngås for kortere tid enn tre år. Som 

leietaker er du derfor som hovedregel ikke 

bundet av en tidsbestemt avtale som er 

kortere enn tre år. En tidsbestemt avtale 

kan likevel sies opp med mindre noe 

annet er avtalt.

En tidsubestemt avtale er gjeldende til 

den blir sagt opp av en av partene.  

Er det ikke avtalt noen oppsigelsesfrist  

i leiekontrakten, er oppsigelsesfristen tre 

måneder. Leietaker kan si opp uten noen 

bestemt begrunnelse. Oppsigelsen bør 

være skriftlig. Utleier kan si opp leietaker 

dersom utleier har en saklig begrunnelse. 

Utleiers oppsigelse skal være skriftlig. 

Leietaker kan protestere mot utleiers opp-

sigelse, og oppsigelsen faller da bort hvis 

ikke utleier bringer saken inn for forliks-

rådet/HTU (Husleietvistutvalget i Oslo, 

Akershus, Bergen og Trondheim).

Skal du kjøpe bolig, må du skaffe finan-
sieringsbevis fra en bank før du begynner 
å se på bolig. Du kan søke startlån hos 
kommunen dersom du mangler egen-
kapital eller har problemer med å få finan-
siert boligen gjennom private banker. 

Kjøpesummen på boligen fastsettes 
oftest gjennom budgiving. Husk at avtale 
inngås i det selger aksepterer budet ditt. 
Legg derfor aldri inn bud før du er sikker 
på at du kan finansiere boligkjøpet.

De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av 
hus eller leilighet. Boliglånet skal tilbake-
betales over lang tid, oftest mellom 20  
og 30 år. Ta kontakt med banken for 
å finne ut hvor mye du kan få låne og 
hvilket rentenivå banken kan gi deg. 
Ta med skattemelding og lønnsslipp til 
banken for å vise hvilket inntektsnivå  
du har.

På www.finansportalen.no kan  
du sjekke hvilke banker som tilbyr 
lavest rente.

INNBOFORSIKRING
For å forsikre tingene i leiligheten/

huset ditt, trenger du innboforsikring. 

Forsikringen dekker skader på ting ved 

brann, vannskader, innbrudd etc. Det er 

forsikringsvilkårene som bestemmer hva 

forsikringen dekker. Man trenger innbo- 

forsikring selv om man bare leier bolig.

Les mer innboforsikring på side 106.

www.finansportalen.no er  
en informasjonstjeneste hvor 
forbrukerne kan finne opplysninger 
og sammenlikningstjenester
om bank- og spareprodukter.

DEPOSITUM
Depositum er et pengebeløp som leietak-

er stiller som sikkerhet for skyldig husleie 

eller skader på boligen. Depositumet 

kan ikke være større enn seks ganger 

månedlig husleie. Beløpet skal settes 

på en egen bankkonto (deponeres), og 

verken leietaker eller utleier kan disponere 

over beløpet på egenhånd i leieperioden. 

Krever utleier at leier skal betale inn 

depositum på utleiers egen konto, eller 

at leier skal betale depositumet kontant, 

kan leier alltid nekte det. Eventuelt gebyr 

til banken for opprettelse av deposi-

tumskonto skal betales av utleier. Når 

leieforholdet er avsluttet, gir som regel 

utleier skriftlig samtykke til at leietaker 

kan få utbetalt depositumet fra banken. 

Skjer ikke det, må leietaker skriftlig kreve 

at banken utbetaler depositumet. Banken 

skal da varsle utleieren skriftlig om kravet, 

og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt 

til leieren hvis utleieren ikke innen fem 

uker etter at varselet ble mottatt reiser 

søksmål.

BOSTØTTE
Bostøtte er en statlig økonomisk støtte-

ordning for de som er vanskeligstilte på

boligmarkedet. Bostøtte skal hjelpe 

personer med lave inntekter og høye 

boutgifter til å skaffe seg bolig eller 

bli boende i boligen de allerede har. 

Ordningen blir betalt av staten og admin-

istreres av Husbanken og kommunene.

Alle som har dårlig økonomi, har ikke  

automatisk rett på bostøtte. Dersom 

søker oppfyller alle vilkårene for ordnin-

gen, vil bostøtte kunne gis. Søknadsfrist 

for å søke om bostøtte er den 14. i hver 

måned. Ved positivt vedtak på søknaden, 

er utbetaling den 10. i måneden etter.

Søknad sendes til bostøttekontoret  
i kommunen du bor, eller elektronisk 
på internettadressen www.altinn.no. 
For mer informasjon, ta kontakt med 
bostøttekontoret i din kommune.

Bolig

Å eie bolig
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HUSK
- Test 
 røykvarsleren 
 hver måned

- Bytt batteri  
 i røykvarsleren 
 en gang i året 

Boligforsikring tilbys i mange varianter og 
til ulike priser. Det er forsikringsvilkårene 
som bestemmer hva forsikringen dekker. 
Dersom du ikke eier eget hus eller leilighet, 
trenger du ikke boligforsikring.

Les mer om bolig/villaforsikring på  
side 105.

INNBOFORSIKRING
For å forsikre tingene i leiligheten/
huset ditt, trenger du innboforsikring. 
Forsikringen dekker skader på ting ved 
brann, vannskader, innbrudd etc. Det er 
forsikringsvilkårene som bestemmer hva 
forsikringen dekker. 

Les mer om innboforsikring på  

side 106.

Renovasjonsordningene vil variere 
fra kommune til kommune, så du må 
undersøke nærmere hvordan det er  
i kommunen du bor i.

Mange kommuner har kildesortering, slik 
at man sorterer avfall som for eksempel 
papir og mat i egne beholdere. Avfall som 
ikke kan sorteres er restavfall og legges 
i en egen beholder. Beholderne har ulike 
tømmedager – sjekk dette med renova-
sjonsselskapet i kommunen din.

Ikke alt avfall kan kastes i avfallsbe-
holderne der du bor. Glass, metall og 
farlig avfall er eksempler på avfall som 
bringes til kommunens avfallsstasjoner. 
Elektronisk avfall (EE avfall) kan leveres 
hos butikker som selger slike produkter.

De fleste som dør i brann i egen bolig, 

dør som følge av røykforgiftning. Med 

riktig brannsikring reduseres risikoen for 

at noen skades eller dør ved brann.

RØYKVARSLERE 

Røykvarslere redder liv hvert år. Alle 

boliger skal ha minst en godkjent røyk- 

varsler. Dersom boligen er stor, eller 

består av flere etasjer, bør den ha flere 

røykvarslere. Plasseringen er svært viktig 

for hvor raskt røykvarsleren oppdager 

røyk. Røykvarslerne bør monteres i nær-

heten av trapper og i rømningsveier, på 

høyeste punkt i taket og minimum 50 

centimeter fra vegg, (følg monteringsan-

visningen). Røykvarslerne skal kunne 

høres tydelig på alle soverom med døren 

lukket. Dersom du har flere røykvarslere 

i boligen, bør de være seriekoblet, det vil 

si at de varsler samtidig.

FØRSTEHJEMSLÅN
Personer som ikke har bolig i Norge, vil 
kunne søke om førstehjemslån i banken, 
dvs. med samme rentesats for hele låne- 
beløpet inntil 100 prosent finansiering. 
Dersom banken ikke vil låne deg 100 
prosent av lånebeløpet, er det mulig å 
søke kommunen om startlån. 

STARTLÅN HOS KOMMUNEN
Personer som har problemer med å få 
lån fra banken til å kjøpe egen bolig, eller 
som trenger hjelp til å bli boende i den 
boligen de har nå, kan søke om startlån. 
Lånet kan gis som topp- eller fullfinans-
iering ved kjøp og utbedring av bolig, 
til refinansiering for å kunne bli boende 
i boligen og toppfinansiering ved bygging 
av ny bolig. Retningslinjer og praksis for 
å gi startlån kan variere fra kommune til 
kommune. Det er opp til den enkelte
kommune å vurdere om en person får 
lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.

Søknad sendes til kommunen som 
forvalter ordningen. Ta kontakt med 
kommunen din for mer informasjon 
om hvordan ordningen er organisert 
i kommunen du bor i.

GRUNNLÅN FRA HUSBANKEN
Grunnlån fra Husbanken kan gis til bygg-
ing av ny bolig, eller til utbedring og  
tilpasning av eksisterende bolig. Boligen 
må oppfylle visse kriterier knyttet til 
universell utforming (tilgjengelighet) og 
energi/miljø. Har boligen tilfredsstillende 
kvaliteter, kan Husbanken gi lån på inntil 
80 % av kostnadene eller salgsprisen 
som Husbanken godkjenner.

Søknad sendes til Husbanken som 
forvalter ordningen. Du kan lese mer 
om grunnlån og søknadsskjema for  
å søke på www.husbanken.no.

BOSTØTTE
Du kan ha rett på bostøtte. Les mer  
på side 22.

BOLIGTILSKUDD
Bare de aller mest vanskeligstilte på  
boligmarkedet kan få boligtilskudd.  
Det legges vekt på at husstanden er  
i en økonomisk vanskelig situasjon av 
varig karakter, eller at husstanden har 
behov for spesialtilpasning av boligen.  
En kan få tilskudd til kjøp av bolig,  
utbedring/tilpasning av egen bolig  
og refinansiering av lån for å kunne  
bli boende i boligen.

Søknad om boligtilskudd sendes 
kommunen som forvalter ordnin-
gen. Ta kontakt med kommunen din for 
å undersøke om kommunen har slike 
tilskuddsmidler og for mer informasjon 
om ordningen.

BOLIG/VILLAFORSIKRING
Eier du boligen må du forsikre bygningen 
(bolig/villaforsikring). Du kan også tegne 
en kombinert innbo- og husforsikring. 
Eier du bolig i et sameie eller borettslag, 
er bygningen som regel forsikret gjennom 
sameiet/borettslaget. Da trenger du bare 
å tegne innboforsikring. Sjekk dette med 
sameiet eller borettslaget.

Bolig

Renovasjon Brannsikkerhet i boliger   
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SJEKK DET ELEKTRISKE ANLEGGET 

Huseiere og leietakere oppfordres til å 

være på vakt og sjekke at det elektriske 

anlegget ikke overbelastes. Det kan føre 

til brann.

Det er huseiers ansvar å sørge for at det 

elektriske anlegget er i forskriftsmessig 

stand og tåler den belastningen det ut-

settes for. I kaldt vær brukes mer strøm til 

oppvarming, og dermed øker også faren 

for overbelastning. 

Selv om sikringene skal beskytte det elek-

triske anlegget mot skader kan gjentatt 

overbelastning føre til brann, spesielt hvis 

anlegget er gammelt og ikke er godt nok 

vedlikeholdt. Dersom sikringene går ofte 

er de overbelastet. Da er det nødvendig å 

redusere strømforbruket eller spre varme-

kildene på flere forskjellige kurser.

Huseiere og leietakere kan selv gjen-
nomføre en enkel, men viktig sjekk:
• Sørg for at alle skrusikringer er godt  

 tilskrudd. 

• Sikringer som er så varme at man 

 ikke kan ta på dem er overbelastet.  

 Det samme gjelder dersom sikringene  

 går ofte. 

• Kontroller at stikkontakter, ledninger  

 og koblinger ikke er misfarget brune  

 – det tyder på at de er skadet og må  

 kobles fra og skiftes. Lukt av brent   

 materiale er også et faresignal. 

• Ved mistanke om alvorlige feil eller   

 skader, skal huseier koble fra aktuelle  

 apparater/sikringer og kontakte  

 registrert elektriker.

Andre råd: 
• Elektriske varmeovner skal kobles  

 til kontakten direkte – ikke bruk   

 skjøteledning. 

• Pass på flyttbare varmekilder og   

 avstand til brennbart materiale. Sjekk  

 at elektriske varmeovner ikke dekkes til. 

• Flyttbare varmeovner bør brukes under  

 tilsyn. 

• Sørg for at elektrisk anlegg og utstyr  

 er godt vedlikeholdt og i forskriftmessig  

 stand. Kontakt registrert elektriker for å  

 få en sjekk av anlegget. 

• Når du oppdager feil på det elektriske  

 anlegget må du kontakte eier eller en  

 elektriker slik at feilene kan rettes.

Bolig

Eieren av boligen har ansvar for å mon-

tere røykvarslere. Den som bruker boligen 

har ansvaret for å teste røykvarsleren 

(trykke på testknappen) og bytte batteri. 

Røykvarsleren bør testes hver måned, og 

batteri bør byttes en gang i året.

SLOKKEUTSTYR ER PÅBUDT

Alle boliger skal ha slokkeutstyr. 
Det kan enten være husbrannslange eller 

håndslokker (minimum effekt 21A). Det er 

eieren av boligen som har ansvaret for å 

montere slokkeutstyr. Utstyret skal være 

synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt. 

Eierne er ansvarlig for vedlikeholdt av 

utstyret, beboerne må kunne bruke det.

Dersom det blir brann og situasjonen 

tillater det, kan voksne og store barn 

forsøke å slokke brannen med hus-

brannslange eller håndslokker. Ikke 

utsett deg for stor fare, røyk fra brann  

er svært giftig. 

Det viktigste er å redde liv og tilkalle 

hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis 

situasjonen oppleves truende. Forlat 

heller bygningen og ring brannvesenet på 

nødnummer 110. Alle som bor i Norge 

har plikt til å varsle brann (110). Oppgi 
alltid adressen der det brenner. 

BRANNØVELSER I HJEMMET

Hold jevnlige brannøvelser med familien. 

Lag rutiner for hvordan man skal varsle 

andre, ringe til brannvesenet og evak-

uere bygningen. Tren på det dere har 

blitt enige om når dere har brannøvelse. 

Snakk med barna om brann og hvordan 

en kan forebygge brann.  

Tips for å unngå brann i hjemmet ditt:
• Bruk kun komfyr, vaskemaskin og  

 tørketrommel når du er hjemme og er  

 våken. Sjekk at de er slått av når de  

 ikke er i bruk.

• Slå av TV med av-knappen på appa- 

 ratet, ikke bare med fjernkontrollen.

• Sjekk at levende lys er slokket når du  

 forlater rommet.

• Sjekk at elektriske varmeovner ikke  

 er tildekket.

• Rengjør kjøkkenvifte for fett.

• Undersøk om det er svimerker eller  

 sterk varme i sikringsskap.

• Se etter svimerker i ledninger, støpsler,  

 kontakter og lamper.
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Tolk

Tolketjenester

En tolk er en som oversetter muntlig 

fra et språk til et annet. Dersom du ikke 

forstår norsk, kan det være nødvendig å 

bruke tolk i møte med det offentlige for at 

du skal kunne forklare hva saken gjelder 

og få den informasjonen du trenger. Den 

offentlig ansatte har ansvar for å innhente 

tilstrekkelig informasjon fra klientene/

brukerne av tjenesten til å kunne fatte 

vedtak i en sak. Hun/han har også plikt til 

å gi nødvendig informasjon om tjenesten 

og om de vedtakene som gjøres.  

Språket som brukes i forvaltningen i 

Norge er norsk, men ansatte i forvaltnin-

gen må vurdere om bruk av tolk er nød-

vendig for å kunne gi forsvarlige tjenester. 

Hensynet til rettsikkerhet og likeverd er 

avgjørende i en slik vurdering.

Det offentlige skal bestille og betale for 

tolketjenesten når det er behov for tolk.  

Si derfor ifra til den instansen du skal 
ha møte med, dersom du trenger tolk. 
Oppgi nøyaktig hvilket språk hvilket språk 

du trenger. Det kan ta tid å skaffe god 

tolk, så gi beskjed så lenge før samtalen/

møte som mulig. Dersom du ikke kan 

møte til avtalt tid når det er bestilt tolk,  

er det viktig at du gir beskjed om dette, 

slik at tolketjenesten kan avbestilles. 

Tolken har absolutt taushetsplikt. 

Tolken kan ikke videreformidle noen av  

de opplysningene tolken får kjennskap  

til i forbindelse med tolkeoppdraget.

Norskopplæring

Norskopplæring

Hvis du har opphold etter EØS-regel-

verket eller er nordisk statsborger, har 

du ikke plikt til å gjennomføre norsk-

opplæring. Opplæringen er ikke gratis. 

Kontakt kommunen du bor i for å få vite 

om deres tilbud. Det finnes også mange 

nettbaserte opplæringstilbud.

Hvis du er borger fra land utenfor EU/

EØS og er i Norge som arbeidsinn- 

vandrer, kan du ha en plikt til å 

gjennomføre norskopplæring hvis du 

senere ønsker å søke om permanent 

opphold. Du innfrir plikten hvis du tar 

250 timer opplæring i norsk og 50 timer 

i samfunnskunnskap eller består en 

bestemt norskprøve. Opplæringen er ikke 

gratis. Formålet med ordningen er å sikre 

at alle som kan få permanent opphold  

i Norge, har grunnleggende kunnskaper  

i norsk og om det norske samfunnslivet.

Plikten til opplæring gjelder personer 

mellom 16 og 67 år. 

For mer informasjon om ditt tilfelle  
i forhold til norskopplæring, kontakt 
kommunen du bor i.
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du betaler skatt, og hvordan du kan få godkjent den 

utenlandske utdanningen din. 
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Arbeidsavtale Arbeidstid Lønn

Lønn er som hovedregel ikke lov- 

regulert i Norge, og det finner derfor  

ingen generell minstelønn. Det er dermed  

svært viktig å ha en skriftlig, klar og 

tydelig avtale om lønn.

Et unntak fra hovedregelen gjelder  

i bygg- og anleggsbransen, skip- og 

verftindustrien og i grønn sektor. I disse 

bransjene er det innført allmenngjorte  

tariffer som er en regulering av lønnen 

med mistelønnsatser. 

Mange virksomheter har inngått tariff- 

avtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn  

og andre rettigheter mellom arbeidsgiver-

forening og arbeidstakerforening. For å 

få rettigheter etter en tariffavtale må du 

melde deg inn i arbeidstakerforening 

(være fagorganisert).

Hvis du ikke får den lønnen du skal ha, 

så må du sende rekommandert brev til 

arbeidsgiver med spesifisert lønnskrav.  

Gi frist til en konkret dato minimum en uke 

frem i tid, og skriv at saken vil bli forfulgt 

hvis lønnen ikke utbetales innen fristen.

 

Videre fremgangsmåte avhenger  

av hvorfor lønnen ikke er utbetalt.  

Hvis arbeidsgiver ikke vil betale, bør du  

kontakte Forliksrådet. Hvis arbeidsgiver 

ikke kan betale fordi han har betalings-

problemer, er konkursbegjæring neste 

skritt. Arbeidstilsynet kan gi nærmere 

opplysninger om veien å gå i slike tilfeller. 

Dersom arbeidsgiveren din går konkurs, 

kan NAV Lønnsgaranti dekke din ute-

stående lønn. Dette forutsetter at du 

fremlegger dine lønnskrav på riktig måte 

og innen bestemte frister. Hvis du venter 

med dette kan kravene dine bli for gamle 

til å dekkes av NAV Lønnsgaranti ved en 

etterfølgende konkurs. NAV Lønnsgaranti 

kan gi nærmere veiledning om hvordan 

du skal gå frem, og om hvilke frister  

som gjelder. 

Sørg for å skaffe deg dokumentasjon  

for lønnskravet ved eksempelvis timelister, 

arbeidsavtale, tidligere lønnslipper  

og lignende. 

Du finner mer informasjon om lønn 
på www.arbeidstilsynet.no. 

Alle som utfører arbeid på bygg- og 

anleggsplasser i Norge må ha et spesielt 

identitetskort. Det gjelder både norske 

og utenlandske arbeidstakere samt 

selvstendig næringsdrivende på hel- eller 

deltid, kortvarig eller langvarig oppdrag. 

Kravet om å bære HMS-kort gjelder også 

de som utfører støttefunksjoner når de er 

fast etablert innenfor anleggets område. 

Hensikten med denne ordningen er å 

identifisere hvem arbeidstakeren er og 

hvilken virksomhet de jobber i. Det er 

arbeidsgivers ansvar å sørge for at de 

ansatte har slike HMS-kort. Selvstendig 

næringsdrivende må selv gå til anskaff-

else av denne type kort.

Med bygg- og anleggsvirksomhet menes 

for eksempel oppføring av bygninger,  

innrednings- og installasjonsarbeid,  

montering og demontering av prefa- 

brikkerte elementer, riving, ombygging  

og istandsetting, sanering og vedlikehold  

og grunnarbeid. 

Alle har rett til en skriftlig arbeidsavtale, 

uansett lengde på arbeidsforholdet, eller 

størrelse på stillingen. Arbeidsavtalen 

beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers 

rettigheter og plikter, og skal alltid inne- 

holde opplysninger om: Hvem som 

har inngått avtalen, arbeidsplassen, 

beskrivelse av arbeidet eller stillingen, 

tidspunktet for arbeidsforholdets 

begynnelse, forventet varighet hvis 

arbeidet er midlertidig, rett til ferie og 

feriepenger, prøvetid hvis dette er 

avtalt, oppsigelsesfrister, lønn, lengde 

og plassering av arbeidstiden, pauser 

og eventuelle tariffavtaler som regulerer 

arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeids- 

avtale snarest mulig og senest en måned 

etter at arbeidsforholdet startet.

Du finner mer informasjon om  
arbeidsavtale på  
www.arbeidstilsynet.no. 

Den alminnelige arbeidstiden skal i 

utgangspunktet være maks ni timer i 

løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 

syv dager. Jobber du ulike turnuser, er 

den ukentlige arbeidstiden regulert til 38 

timer eller 36 timer i løpet av syv dager, 

avhengig av hvilken turnusordning du har.

Det er tillatt å avtale en annen fordeling 

av arbeidstiden enn dette, og det kalles 

gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. 

Dette krever en skriftlig avtale, og inne- 

bærer at arbeidstaker kan jobbe mer 

i enkelte perioder og mindre i andre, men 

i gjennomsnitt skal ikke arbeidstaker 

jobbe mer enn grensene for alminnelig 

arbeidstid. Hviletiden skal i utgangspunktet 

være 11 timer i løpet av 24 timer og 35 

timer i løpet av syv dager, og den uken-

tlige fritiden skal som hovedregel legges 

til en søndag eller helligdag. 

Arbeidstakere har krav på en pause hvis 

den daglige arbeidstiden er over fem og 

en halv time, og pausene skal til sammen 

være på en halv time hvis den daglige 

arbeidstiden er mer enn åtte timer.

Arbeid ut over alminnelig arbeidstid skal 

bare forekomme hvis det er et særlig og 

tidsbegrenset behov for det, og da skal 

arbeidet godtgjøres med et overtidstillegg 

på minst 40 prosent av vanlig timelønn. 

Nattarbeid og søndagsarbeid er kun tillatt 

hvis arbeidets art gjør det nødvendig.

Rett til betaling for reisetid mellom hjem-

met og jobb er ikke regulert i loven, derfor 

må dette avtales med arbeidsgiver. 

Du finner mer informasjon om  
arbeidstid på www.arbeidstilsynet.no. 

Arbeidsforhold
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HMS-kort i renholdsbransjen Ferie og feriepenger Permisjon

Du kan kreve å få overført inntil to uker 

ferie neste år, dersom sykdom har 

forhindret deg i å avvikle ferie innen ferie- 

årets utløp. Kravet må fremsettes innen 

utgangen av året. Overført ferie på grunn 

av sykdom kommer i tillegg til eventuelt 

annen avtalt overføring. Overføring av 

ferie grunnet sykdom utgjør også 12 

virkedager. Til sammen kan arbeidstaker 

dermed overføre 24 virkedager med 

feriefritid til neste ferieår.

Ferie som i strid med lovens bestemmel-

ser ikke er avviklet inne ferieårets utløp 

skal overføres til påfølgende ferieår. Ferie 

som ikke er avviklet vil altså ikke falle bort 

dersom arbeidsgiver og/eller arbeidstaker 

forholder seg passiv og ikke tar initiativ til 

å få avviklet lovpålagt ferie. Unntaket er 

dersom manglende ferieavvikling skyldes 

sykdom eller foreldrepermisjon. Da skal 

alle opptjente feriepenger utbetales første 

vanlig lønningsdag påfølgende år. 

Feriepenger opptjenes året før utbetalin-

gen (ferieåret). Det skal utbetales 10,2 

prosent av lønnen som var utbetalt i 

opptjeningsåret i feriepenger. Vanligvis 

utbetales feriepengene i juni måned.  

I denne måneden trekker arbeidsgiver 

deg i lønn. Dette er penger som du får 

utbetalt når du faktisk tar ut feriefritid. 

Du kan kreve å få feriepengene utbetalt 

en uke før ferien avvikles, eller i slutt-

oppgjøret, hvis du slutter i virksomheten. 

Arbeidstakere som er sykemeldt kan  

ikke kreve å få utbetalt feriepenger før  

de enten tar ut ferie eller avslutter 

arbeidsforholdet. Ferie avtales med 

arbeidsgiver og gis beskjed om til NAV, 

slik at sykepengerutbetalingen stanses 

midlertidig, når man får ut feriepengene. 

Det er viktig å huske på at et år består av 

11 måneder med lønn og en måned med 

feriepenger. 

Du finner mer informasjon om ferie 
og feriepenger på www.arbeids-
tilsynet.no. 

Arbeidstaker har krav på permisjon  

i forbindelse med svangerskap, omsorg  

i forbindelse med fødsel, fødsel og fore 

ldrepermisjon. Rettighetene til permisjon 

i forbindelse med det å få barn, gjør at 

foreldrene til sammen har rett til å få fri fra 

jobben fram til barnet er tre år. Det første 

året er lønnet fra NAV. Arbeidsgiver kan 

kreve at permisjonen er sammenheng-

ende. Dette er begrunnet i arbeidsgivers 

behov for forutsigbarhet med tanke på 

bemanning. 

Arbeidstaker har rett til å få fri den tiden 

hun trenger for å amme sitt barn. Denne 

permisjonen er ulønnet.

Arbeidstaker har krav på fri hvis barnet 

eller barnepasser er syk. Retten beg-

renser seg til og med det kalenderåret 

barnet fyller 12 år og gjelder 10 dager 

hvert år, eller 15 dager hvert år hvis 

man har omsorg for mer enn to barn. 

Hvis barnet har en kronisk sykdom eller 

funksjonshemming, har arbeidstaker 

utvidede rettigheter. Arbeidsmiljøloven 

Det er ikke krav til identitetskort når det 

utføres bygg- eller anleggsvirksomhet på 

faste permanente virksomheter, slik som 

på skipsverft eller i fabrikker.

Det er kun en virksomhet som utsteder 

disse identiteskortene og de bestilles på 

www.hmskort.no.

Du finner mer informasjon om HMS-
kort på www.arbeidstilsynet.no. 
 

Alle arbeidstakere, både norske og 

utenlandske, som utfører renholdsarbeid 

må ha HMS-kort fra Arbeidstilsynet. 

Kravet til HMS-kort gjelder også de som 

driver alene (enkeltpersonforetak som ikke 

sysselsetter arbeidstaker) og ansatte som 

er leid ut til renholdsarbeid. Hensikten er 

å identifisere hvem man er og hvem man 

arbeider for. Kortet er gyldig så lenge man 

er ansatt i virksomheten, men maksimalt 

i to år. 

Du skal få HMS-kort fra arbeidsgiver. 

Kortet er knyttet til ansettelsen hos et 

bestemt firma. Hvis du er ansatt mer 

enn ett sted, skal du ha ett HMS-kort 

for hvert ansettelses-forhold. Du skal 

øyeblikkelig melde fra til arbeidsgiver 

dersom du mister eller får stjålet HMS-

kortet. Arbeidsgiver skal melde fra til 

kortutsteder, slik at du kan få nytt kort. 

Hvis du slutter å jobbe for virksomheten, 

skal du levere tilbake kortet til 

arbeidsgiver.

Du finner mer informasjon om HMS-
kort på www.arbeidstilsynet.no.

Alle arbeidstakere som starter i en jobb 

før 30. oktober har krav på 25 virkedager 

ferie innen utgangen av ferieåret (som 

følger kalenderåret), uansett om de har 

krav på feriepenger eller ikke. De som 

starter i en jobb etter 30. oktober har 

krav på seks virkedager ferie. Det er 

seks virkedager i en vanlig uke og det vil 

i praksis si at 25 virkedager utgjør fire uker 

og en dag ferie i løpet av ferieåret. Tre av 

disse ukene kan arbeidstakeren kreve  

å få sammenhengende i hovedferieperio-

den som går fra 1. juni til 30. september. 

Resten av ferien kan du kreve å få ta 

samlet. Feriefastsettelsen skal diskuteres 

på forhånd, men det er arbeidsgiver som 

bestemmer når du får ferie innenfor de 

lovregulerte rammene. 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig 

avtale å overføre inntil to uker ferie til 

neste ferieår. Dette forutsetter at begge 

parter er enige om dette. Forskuddsferie 

kan avtales på samme måte.

Arbeidsforhold
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Egenmelding Sykmelding PermitteringSykepenger

Hvis du mister inntekt på grunn av 

sykdom, kan du ha rett til sykepenger. 

Det er et vilkår at du har vært ansatt 

i minst fire uker før du blir sykmeldt. 

Du kan få sykepenger i maksimum 52 

uker. Du må dokumentere sykdom-

men med egenmelding eller erklæring 

fra lege. Du har rett til sykepenger fra 

første sykefraværsdag. De første 16 

dagene er det arbeidsgiveren din som 

betaler sykepengene, deretter overtar 

folketrygden.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 
 

Arbeidsgiver kan, helt eller delvis, 

midlertidig fritas fra lønnsplikten, og 

arbeidstakeren kan midlertidig fritas fra 

arbeidsplikten, ved permittering. Saklige 

grunner for permittering kan for eksempel 

være ordremangel, fulle lager, ulykker eller 

lignende. Selv om arbeidstaker er permit-

tert, fortsetter arbeidsforholdet.

Permittering skal varsles skriftlig 14 dager 

før den iverksettes, og arbeidstakeren 

skal ha vanlig lønn under varslings-

perioden. Etter varslingsperioden kommer 

det en lønnspliktperiode for arbeidsgiver, 

for tiden er den på fem dager eller 15 

dager hvis arbeidstaker permitteres 

mindre enn 40 prosent. Den maksimale 

grensen for hvor lenge arbeidstaker 

kan permitteres er for tiden 52 uker. 

Lønnspliktdagene og maksimaltiden for 

permittering kan variere. For oppdaterte 

opplysninger, ta kontakt med NAV. 

Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker 

som er permittert, vil permitteringen 

øyeblikkelig opphøre. Arbeidstaker har 

arbeidsplikt, og arbeidsgiver har lønnsplikt 

i avtalt eller lovpålagt oppsigelsestid, selv 

om han ikke har arbeid å tilby. Permittert 

arbeidstaker kan derimot si opp med  

14 dagers oppsigelsestid hvis lønnsplikt-

dagene er over. 

Du finner mer om permittering på  
www.arbeidstilsynet.no.

regulerer rettigheter til å få fri fra jobben. 

Svangerskapskontroll er eneste unntak. 

Her gir Arbeidsmiljøloven rett til lønn ved 

permisjon. Rettigheter rundt stønader i 

forbindelse med slike permisjoner er for 

øvrig regulert i folketrygdloven. Ta kontakt 

med NAV for nærmere opplysninger om 

slike stønader.

Arbeidstaker har krav på ulønnet  

utdanningspermisjon i inntil tre år, hvis  

arbeidstakeren har vært i arbeidslivet 

i minst tre år, og ansatt hos samme 

arbeidsgiver de siste to år. For å ha rett 

til denne permisjonen, må utdanningen 

være en del av et organisert utdannings 

tilbud, men den trenger ikke å være 

relatert til den stillingen arbeidstaker har. 

Denne permisjonen kan likevel ikke kreves 

hvis den er til hinder for arbeidsgivers 

forsvarlige planlegging av driften i virk-

somheten. Arbeidstaker har også rett til 

permisjon ved pleie av nære pårørende i   

livets sluttfase, ved militærtjeneste og  

ved utførelse av offentlige verv.

Som arbeidstaker har du rett til egen-

melding, dvs. selv å melde fra til arbeids- 

giveren om arbeidsuførhet på grunn av 

sykdom uten å legge frem legeerklæring. 

Hovedregelen er at retten til egenmelding 

kan brukes i opptil tre kalenderdager om 

gangen. Deretter må du levere sykmeld-

ing fra lege. Du kan bruke egenmelding 

fire ganger i løpet av en 12-måneders 

periode.

For å ha rett til å bruke egenmelding må 

du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst 

to måneder. 

Egenmeldingsreglene kan variere. For å 

avklare egenmeldingsreglene der du arbei-

der, ta kontakt med arbeidsgiveren din. 

Er du syk utover de dagene du kan levere 

egenmelding for fravær fra jobben, må 

du kontakte lege for å få sykmelding. 

Dersom legen mener at sykmelding er 

nødvendig, skriver legen ut en sykmelding 

til deg for den perioden legen mener det 

er nødvendig. 

Legen skal også vurdere om du trenger 

full sykmelding (100 prosent) eller om 

du kan arbeide noe og trenger gradert 

sykmelding. For eksempel kan du få 50 

prosent sykmelding samtidig som du 

utfører ditt vanlige arbeid 50 prosent av 

tiden. Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge 

arbeidet hvis det er nødvendig, og følge 

deg opp mens du er sykmeldt. 

Arbeidsforhold
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Oppsigelse Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsgiver som vurderer å gå til  

masseoppsigelser, skal drøfte dette med 

arbeidstakernes tillitsvalgte med sikte 

på å komme fra til en avtale for å unngå 

masseoppsigelser eller for å redusere 

antall oppsagte. 

AVSKJED

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeids- 

taker på dagen hvis arbeidstakeren har 

gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller 

annet vesentlig mislighold av arbeids-

avtalen. Dette betyr at arbeidstakeren ikke 

får noen oppsigelsestid og heller ingen 

lønn fra den dagen han blir avskjedighet. 

Arbeidstaker har ikke rett til å bli i stillingen 

under behandlingen av tvisten, med 

mindre retten bestemmer dette ved 

kjennelse. 

Ellers gjelder de samme reglene som 
ved vanlig oppsigelse. 

Du finner mer informasjon om 
oppsigelse, masseoppsigelse  
og avskjed på www.arbeistilsynet.no.

Arbeidsgiver har ansvar for: 
• at arbeidstakeren har et fullt  

 forsvarlig arbeidsmiljø, noe som  

 innebærer at du ikke skal få noen   

 fysiske og psykiske skader eller  

 sykdommer som følge av arbeidet. 

• å systematisk følge med at arbeidet  

 i virksomheten er sikkert og forsvar 

 lig. Det vil si at arbeidsgiver med jevne  

 mellomrom skal vurdere om det er  

 risiko forbundet med arbeidet, lage en  

 plan på hvordan en slik risiko skal   

 unngås og iverksette tiltak deretter. 

• at nødvendig personlig verneutstyr er  

 tilgjengelig og tas i bruk, og at nødven 

 dig opplæring blir gitt.

• at før du settes i arbeid, skal det   

 foretas en risikovurdering av arbeidet,  

 og verneutstyr, sikkerhetsinstrukser,  

 opplæring, og organisering av arbeidet  

 skal tilpasses deretter. 

Arbeidstaker har ansvar for:
• å følge de instrukser og sikker  

 hetsregler som er nedfelt i virksom  

 heten og lovverket. Dette kan for   

 eksemper innebære: 

• å bruke personlig verneutstyr der det  

 er nødvendig.

• å si fra til ledelsen eller verneom  

 budet dersom man oppdager noe 

 i  arbeidsmiljøet som er en risiko for liv  

 og helse. 

• å delta i dialogmøter, og medvirke  

 ved utarbeiding og gjennomføring av  

 oppfølgingsplaner ved fravær.

Alle virksomheter skal ha et verneom-

bud, som er en ansatt med en særlig 

rolle å overvåke og ivareta arbeidsmiljøet 

i virksomheten. Verneombudet skal 

delta aktivt i virksomhetens arbeid med 

sikkerhet, og er den personen du skal 

kontakte hvis sikkerheten ikke er ivaretatt 

i virksomheten. 

Du finner mer informasjon om verne- 
ombud på www.arbeidstilsynet.no.

Arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker 

hvis han har en saklig grunn til det. Den 

saklige grunnen må være knyttet til 

enten arbeidstaker eller arbeidsgivers/

virksomhetens forhold. Eksempel på 

arbeidstakers forhold kan være alvor-

lige brudd på arbeidsavtalen. Eksempel 

på arbeidsgiver/virksomhetens forhold 

kan være nødvendig nedbemanning og 

omstilling. Oppsigelse skal være skriftlig, 

enten den kommer fra arbeidsgiver eller 

arbeidstaker. Oppsigelse fra arbeidsgiver 

skal gis skriftlig, og skal enten leveres 

personlig eller sendes rekommandert i 

posten. Arbeidstaker kan be om en skrift-

lig begrunnelse for oppsigelsen hvis han 

ønsker det. Oppsigelsen skal inneholde 

opplysninger om arbeidstakerens rett 

til å kreve forhandling, retten til å reise 

søksmål og retten til å stå i stillingen hvis 

det kreves forhandling. Dersom du ønsker 

forhandling om en oppsigelse, må dette 

kreves innen 14 dager etter mottakelse 

av oppsigelsen. 

I slike tilfeller bør du søke bistand fra  

advokat eller fagforening, og det er  

domstolene i Norge som avgjør slike 

saker.

Dersom noe annet ikke er avtalt, er 

oppsigelsestiden en måned, og den 

regnes fra den første dag i måneden etter 

oppsigelse. Loven inneholder dessuten 

ufravikelige regler om oppsigelsesfrister 

fra 14 dager til 6 måneder, avhengig av 

arbeidstakerens ansettelsestid og alder.

Arbeidstaker som er helt eller delvis borte 

fra arbeidet på grunn av sykdom, kan 

ikke av denne grunn sies opp i løpet av 

de første 12 månedene. Dersom arbeids- 

giver ikke kan bevise at oppsigelsen ikke 

har sin grunn i sykdomen, er oppsigelsen 

ulovlig.

Etter det første året kan sykdommen 

utgjøre saklig grunn for oppsigelse, men 

dette må vuderes konkret.

En arbeidstaker som er gravid kan ikke 

sies opp av den grunn. Dersom arbeids- 

giver ikke kan bevise at oppsigelsen ikke 

har sin grunn i graviditeten, er oppsigel-

sen ulovlig.

En arbeidstaker som er i svangerskaps- 

permisjon, omsorgspermisjon, fødsels- 

permisjon eller innenfor det første året 

av foreldrepermisjonen kan ikke sies 

opp med virkning i fraværsperioden når  

arbeidsgiver er klar over at fraværet 

skyldes disse grunner. Dersom en  

arbeidsgiver har saklig grunn for opp-

sigelsen, starter oppsigelsestiden å løpe 

når permisjonen er over. Det samme 

gjelder ved adopsjon.

MASSEOPPSIGELSE

Med masseoppsigelser menes opp-

sigelser av minst 10 arbeidstakere 

innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at 

oppsigelsene er begrunnet i de enkelte 

arbeidstakeres forhold. 

ArbeidsmiljøArbeidsforhold

38 39



Personforsikring Arbeidsulykke Yrkesskade

Hvis du ikke kan jobbe så mye som før 

på grunn av helseplager, eller hvis helse-

plagene fører til reduserte muligheter til å 

velge yrke eller arbeidsplass, kan du ha 

rett til spesielle tjenester og tiltak fra NAV 

for å komme tilbake i arbeidslivet.

Hvis du har fått arbeidsevnen din ned-

satt med minst halvparten på grunn av 

sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett 

til arbeidsavklaringspenger. Det sentrale 

er ikke hvor mye helsen din i seg selv er 

svekket, men i hvilken grad det påvirker 

mulighetene dine til å være i inntekts-

givende arbeid.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg 

inntekt i en overgangsperiode hvor du 

på grunn av sykdom eller skade har 

behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk 

behandling eller annen oppfølging fra NAV 

for å komme i arbeid.

Du må som hovedregel ha vært medlem 

i folketrygden i minst tre år før du søker. 

Har du vært arbeidsfør, er det nok at du 

har vært medlem i minst ett år før du 

søker. Det kan gjøres unntak. Du må være 

mellom 18 og 67 år, og som hovedregel 

må du bo eller oppholdet deg her i landet. 

Har du fått inntektsevnen din varig ned-

satt med minst halvparten på grunn av 

sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett 

til uførepensjon. Du må være godtgjort at 

hensiktsmessig behandling og individuelle 

og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak 

ikke kan bedre inntektsevnen din. 

Det er NAV som bestemmer om du fyller 

vilkårene for uførepensjon. Du må som 

hovedregel være medlem i folketrygden 

de siste tre årene frem til du blir ufør. Du 

må være mellom 18 og 67 år, og som 

hovedregel må du fortsatt være medlem  

i folketrygden.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 

Det finnes ulike former for personfor-

sikring. Du kan kjøpe personforsikring for 

død, uførhet, kritisk sykdom, eller bare en 

av delene.

Forsikring som gir erstatning ved dødsfall 

på grunn av sykdom eller ulykke, kalles 

livsforsikring. Dersom man ønsker å sikre 

seg økonomisk ved uførhet eller kritisk 

sykdom, kan man kjøpe egne eller kom-

binerte forsikringer for dette. Ved tegning 

av slike forsikringer, må man fylle ut et 

helseerklæringsskjema.

Er ingen andre avhengige av inntekten  

din, vil det vanligvis være nok med 

forsikring ved uførhet. For samboere er 

personforsikring ofte en bedre løsning 

enn gjeldsforsikring (gjeldsforsikring 

sletter gjeld ved død).

Arbeidsgiver har plikt til, så hurtig som 

mulig, å varsle Arbeidstilsynet hvis det 

skjer en dødsulykke eller en ulykke med 

alvorlig personskade. Eksempler på 

alvorlig skade kan være: hodeskader, 

skjelettskader, indre skader, tap av 

kroppsdel, forgiftning, forfrysning, for-

brenning, etseskader, bevissthetstap og 

skader som krever sykehusbehandling.

Arbeidsgiver har også plikt til å melde 

inn skader og sykdommer til NAV som 

kan gi rett til yrkesskadedekning fra 

folketrygden. Det kan i tillegg foreligge 

rett til yrkesskadedekning etter Lov om 

yrkesskadeforsikring. Slikt krav skal rettes 

til det forsikringsselskapet der arbeids-

giver har tegnet yrkesskaldeforsikring.  

 

Med yrkesskade menes personskade, 

sykdom eller dødsfall, som er følge av 

en arbeidsulykke. Visse sykdommer kan 

også godkjennes som yrkessykdom, 

hvis den skyldes skadelig påvirkning fra 

arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiver har plikt til å melde fra til ditt 

lokale NAV-kontor om yrkesskade eller 

yrkessykdom. Du må selv sørge for at 

arbeidsgiver får vite om skaden. Du kan 

selv melde skaden hvis arbeidsgiver ikke 

oppfyller meldeplikten.

Arbeidsavklaringspenger Nedsatt arbeidsevne Uføretrygd

Arbeidsmiljø
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SKAL DU 
JOBBE I NORGE? 

Sjekk Skatteetatens veiviser  
www.skatteetaten.no/start.  
Her finner du informasjon  

om hva du må gjøre for  
å komme i gang. 

BLI ELEKTRONISK  
BRUKER 

Som elektronisk bruker blir du  
varslet på sms eller e-post når  

skattemeldingen, skatteoppgjøret og 
skattetrekksmeldingen er klar. Les mer 
hvordan du blir elektronisk bruker på  

www.skatteetaten.no/onlineuser

Skattesystemet

Arbeidsgiveren din kan også søke om 

skattekort elektronisk på dine vegne før 

du møter opp på skattekontoret.

Skatteetaten utsteder elektronisk skatte-

kort. Etter at du har søkt om skattekort  

vil du motta en skattetrekksmelding  

som inneholder opplysninger om hvilket 

skattekort du har fått. Arbeidsgiver 

henter skattekortet ditt elektronisk fra 

Skatteetaten etter at du har bestilt det. 

Arbeidsgiver skal trekke skatt fra din  

lønn ut fra opplysningene i skattekortet.

Skattekort for personer med norsk 
fødselsnummer  
De fleste personer som har norsk fødsels-

nummer (personnummer som begynner 

med fødselsdato) får skattekortet for neste 

år automatisk. Hvis du ikke får skatte-

trekksmeldingen automatisk,  

må du søke om skattekortet.

Skattekort for personer med D-nummer
Alle som har D-nummer må søke om  

skattekort hvert år. Vær oppmerksom  

på egne regler dersom du:

• Er utsendt fra en utenlandsk  

 arbeidsgiver

• Arbeider offshore for norsk  

 arbeidsgiver

• Arbeider som sjømann  

 på et norskregistrert skip

Mer informasjon finner du på  
www.skatteetaten.no/utenlandsk

De fleste nye utenlandske arbeidstakere 

omfattes av en forenklet skatteordning 

som kalles kildeskatt på lønn for uten-

landske arbeidstakere. Ordningen inne- 

bærer at du skattlegges med en fast 

prosent som arbeidsgiver trekker ved 

hver lønnsutbetaling. Du kan ikke kreve 

fradrag, og får ikke skattemelding eller 

skatteoppgjør. Du kan velge å skatt- 

legges etter alminnelige regler i stedet.  

Du finner mer informasjon om dette  
og om kildeskattordningen på   
www.skatteetaten.no/kildeskattlonn. 

Dersom du ikke omfattes av ordningen for 

kildeskatt på lønn, vil du motta en skatte-

melding i mars/april året etter inntektsåret. 

Dette er en oversikt over blant annet 

inntekter og fradrag. Du må kontrollere 

opplysningene og korrigere eventuelle 

feil eller mangler. Når skattemeldingen 

din er behandlet, får du et skatteoppgjør. 

Det viser om du har penger til gode eller 

skylder skatt. Du må igjen kontrollere at 

opplysningene er korrekte. Dersom  

skatteoppgjøret ikke er riktig, kan du  

fortsatt rette feil. Du finner mer informa-
sjon om skattemelding og skatteoppgjør 
på www.skatteetaten.no/taxreturn.

I Norge har det offentlige store oppgaver 

som kommer befolkningen til gode, blant 

annet et helsevesen der alle får behand- 

ling, rett til skolegang og stor innsats på 

flere andre områder. Skatten vi betaler, 

brukes til å finansiere offentlige oppgaver 

som helsetjenester, drift av sykehus, ut-

danning og samferdsel. I tillegg til å dekke 

fellesskapets utgifter, skal skattene bidra 

til økonomisk utjevning mellom borgerne.

Skatter og avgifter utgjør størstedelen 

av statens, kommunenes og fylkeskom-

munenes inntekter. Det skilles mellom 

direkte og indirekte skatter. De direkte 

skattene er inntektsskatt og formueskatt. 

Inntektsskatt er skatt som vi betaler av 

penger vi tjener på arbeid, næringsvirk-

somhet, renter på bankinnskudd og  

så videre. 

Ulike avgifter er indirekte skatter som 

blant annet merverdiavgiften (mva). Dette 

er en skatt vi betaler når vi kjøper varer 

og tjenester. Det betyr at en del av det vi 

betaler for varen eller tjenesten betales 

videre til staten. 

Alle som arbeider i Norge må ha skatte-

kort. Skattekortet viser hvor mye skatt 

arbeidsgiver skal trekke før lønnen 

utbetales til deg.

Når du søker om skattekort må du ta 

med følgende :

Nordiske borgere
• Pass eller nasjonalt ID-kort som viser  

 bilde, statsborgerskap og kjønn, eller  

 gyldig førerkort sammen med utskrift  

 fra folkeregistret i det landet du flyttet

 fra som viser statsborgerskap og  

 kjønn. Utskriften må ikke være eldre  

 enn 3 måneder og den må være  

 underskrevet og stemplet.

• Arbeidsavtale, skriftlig arbeidstilbud  

 eller dokumentasjon på norskregistrert  

 næringsvirksomhet skal medbringes

EØS-borgere
• Pass eller godkjent ID-kort som viser  

 bilde, statsborgerskap og kjønn

• Arbeidsavtale, skriftlig arbeidstilbud  

 eller dokumentasjon på norskregistrert  

 næringsvirksomhet skal medbringes

Borgere utenfor EØS
• Pass

• Arbeidsavtale, skriftlig arbeidstilbud  

 eller dokumentasjon på norskregistrert  

 næringsvirksomhet skal medbringes

• Dokumentasjon på at du har oppholds- 

 tillatelse og rett til å arbeide i Norge

Du må møte opp personlig opp på ett av 

følgende skattekontor:

Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Egersund, 

Førde, Gjøvik, Grimstad, Grålum, Hamar, 

Hammerfest, Harstad, Haugesund, 

Kirkenes, Kristiansand, Kristiansund, 

Leikanger, Leira, Leknes, Lillestrøm, 

Lyngdal, Mo i Rana, Molde, Namsos, 

Narvik, Nordfjordeid, Norheimsund, Oslo, 

Sandnessjøen, Sandvika, Skien, Sortland, 

Stavanger, Steinkjer, Svalbard, Tromsø, 

Trondheim, Tynset, Tønsberg, Ulstein, 

Vadsø, Ålesund.

Skatt

Forenklet skatt for nye 
utenlandske arbeidstakereSkattekort
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Plikt til å betale skatt i  Norge Fagforeninger og fagforbund

Personer, som etter norske regler er  

skattemessig bosatt i Norge, er skatte-

pliktige for alle sine inntekter og all sin 

formue. Man blir bosatt i Norge dersom 

man oppholder seg i Norge i mer enn  

183 dager i løpet av 12 måneder, eller 

mer enn 270 dager i løpet av en periode 

på 36 måneder.

Personer som ikke oppholder seg lenge 

nok i Norge til å bli ansett som bosatt her 

etter norske skatteregler, er likevel skatte-

pliktige for blant annet lønnsinntekt og 

inntekt fra virksomhet i Norge.

Plikten til å betale skatt til Norge kan 

være begrenset av skatteavtale mellom 

Norge og ditt hjemland. Det er likevel slik 

at dersom du arbeider i Norge for norsk 

arbeidsgiver, eller er utleid til en norsk 

arbeidsgiver, så vil lønnen alltid være 

skattepliktig i Norge.

Du finner mer informasjon  
om skattesystemet på  
www.skatteetaten.no/utenlandsk

En fagforening er en sammenslutning 

av arbeidstakere innenfor en eller flere 

bedrifter. Den kan ha sitt virkeområde 

både i mindre og større geografiske 

områder. Noen kan ha et helt fylke som 

sitt virkeområde. Fagforeninger i en 

bedrift kalles som regel for en klubb. 

Fagforeningen tar vare på medlemmenes 

interesser. De viktigste oppgavene til 

fagforeningen er å kjempe for bedre 

lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. 

Det finnes også fagforeninger som favner 

litt videre, og omfatter flere klubber i et 

geografisk område. 

De fleste fagforeninger er knyttet til et fag-

forbund. Fagforbund er som regel lands-

omfattende organisasjoner bygd opp av 

lokale fagforeninger. De fleste fagforbund 

er tilsluttet en hovedsammenslutning.  

I Norge er det fire hovedsammenslutninger. 

Fagforening

Landsorganisasjonen (LO) er i dag 

Norges største hovedsammen-

slutning, og har 21 fagforbund som 

medlemmer. Disse forbundene har totalt 

rundt 920.000 medlemmer. Du finner 
mer informasjon om LO på  
www.lo.no. Fellesforbundet er medlem 

av LO og er det største fagforbundet  

i privat sektor i Norge, med i overkant  

av 140.000 medlemmer.

 Andre hovedsammenslutninger er: 
• Akademikerne, 

 www.akademikerne.no
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  

 (YS), www.ys.no
• UNIO, www.unio.no

TARIFFAVTALER

I Norge har fagbevegelsen langt større 

innflytelse enn i mange andre land. 

Fagforbundene inngår landsomfattende 

tariffavtaler med arbeidsgiverne.  

En tariffavtale er en avtale mellom en 

arbeidsgiverforening og et fagforbund 

om lønn- og arbeidsvilkår. Lønns- og 

arbeidsvilkår er som regel bedre på 

arbeidsplasser som er bundet av tariff- 

avtaler enn i de fleste selskaper som ikke 

er bundet av tariffavtaler. Hvor mye lønn 

og andre goder du får, er avhengig av 

hva som står i tariffavtalene. Nivået kan 

variere fra bransje til bransje.  

ALLMENNGJØRING AV 

TARIFFAVTALER

I Norge er flere tariffavtaler delvis all-

menngjort. Det vil si at deler av innholdet 

om lønns- og arbeidsvilkår er gjort om til 

lov. Det betyr at disse bestemmelsene 

skal gjelde for alle arbeidstakere som 

utfører arbeid av den art som avtalen 

omfatter, også for utenlandske 

arbeidstakere og uorganiserte norske 

arbeidstakere. 

Følgende områder har allmenngjorte 

tariffavtaler:

• Byggeplasser for de som utfører   

 bygningsarbeid

• Elektro 

• Skips- og verftsindustrien 

• Godstransport på vei 

• Fiskeindustribedrifter

• Jordbruks- og gartnerinæringene

• Persontransport med turbil

• Renhold 

MEDLEMSKAP

For å være medlem i en fagforening, 

betaler du en viss sum i året, dette 

kalles kontingent. Kontingenten kan 

være noen prosent av brutto lønn eller 

en bestemt sum. I tillegg kan den lokale 

avdelingen/fagforeningen ta en egen 

administrasjonskontingent. 

Du kan bli medlem av en fagforening, 

uansett nasjonalitet og uansett hvor 

selskapet du arbeider for er registrert. 

Hvis du får problemer på arbeidsplassen, 

vil fagforeningens tillitsvalgte kunne hjelpe 

deg. Eksempler på problemer kan være 

en tvist med arbeidsgiver, manglende 

utbetaling av lønn eller feriepenger, en 

usaklig oppsigelse eller yrkesskade. Flere 

fagforeninger tilbyr forsikringsordninger 

som en del av medlemskapet.

Skatt
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Hvem som trenger autorisasjon eller godkjenning

 

Nasjonalt kompetansesenter for uten- 

landsk utdanning i NOKUT informerer 

om de norske godkjenningsordningene. 

Dersom du ønsker godkjenning av uten- 

landsk utdanning og /eller yrkeserfaring, 

veileder kompetansesenteret deg til den 

rette instansen som kan hjelpe deg.

 

NOKUT er også kontaktpunkt for 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for 

regulerte yrker i Norge, som omfattes av 

direktiv 2005/36/EF. Det vil si at NOKUT 

hjelper borgere fra EU/EØS-land med  

opplysninger om godkjenning av yrkes-

kvalifikasjoner i Norge.

 

Godkjenning av høyere utdanning Arbeidsledighet

DagpengerGenerell godkjenning

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT), gir en generell godkjenning 

(nivå og omfang) av høyere utdanning fra 

utlandet. Dvs. at NOKUT kan gi uttelling 

i studiepoeng og eventuelt gi generell 

godkjenning som er likestilt med norsk 

høgskolekandidat, bachelorgrad, mas-

tergrad eller Ph.D. NOKUT gir imidlertid 

ikke faglig godkjenning av utdanningen. 

Norske universiteter og høgskoler avgjør 

søknader om godkjenning av utdanning 

som er faglig likestilt med utdanning som 

de selv tilbyr. NOKUT godkjenner heller 

ikke fagutdanning som ikke er definert 

som høyere utdanning i hjemlandet, og 

gir ikke autorisasjon til regulerte yrker.

Du finner mer informasjon om  
godkjenning av høyere utdanning,  
om krav til dokumentasjon og  
om godkjenningsprosessen på  
www.nokut.no.

For å ha rett til dagpenger, må du som 

hovedregel ha fått arbeidstiden din 

redusert med minst 50 prosent. Du må 

oppfylle de generelle vilkårene for rett til 

dagpenger i Norge og være villig til å ta 

alle typer arbeid. Som hovedregel må du 

bo eller oppholde deg her i landet.

For å få dagpenger, må du først registrere 

deg som arbeidssøker på www.nav.no 

eller ved NAV-kontoret der du bor. Når du 

har gjort det, fyller du ut kravskjemaet om 

dagpenger. Du har som hovedregel ikke 

rett til dagpenger dersom du er skoleelev 

eller student.

Du kan ha krav på dagpenger dersom du 

blir permittert. Arbeidstiden må da være 

redusert med minst 50 prosent. For per-

mitterte i fiskeindustrien, må arbeidstiden 

være redusert med minst 40 prosent.  

Er du grensearbeider, kan du oppholde 

deg i bostedslandet mens du mottar  

dagpenger under permittering fra Norge. 

Som grensearbeidere regnes personer 

som bor i et land og arbeider i et annet 

land og som reiser hjem til bostedslandet 

minst én gang per uke. 

Dagpengerettigheter opptjent i et annet 

EØS-land kan overføres til Norge fra det 

tidligere arbeidslandet. Du må kunne 

dokumentere at du har blitt arbeidsløs 

i Norge. Det vil være tilstrekkelig om du 

kan dokumentere at har blitt uforskyldt  

arbeidsledig etter minst én dags arbeid. 

Det er en forutsetning at de opparbeidede 

rettighetene i landet du flyttet fra også 

gir rett til dagpenger i Norge. Videre må 

du fylle de generelle vilkårene for rett til 

dagpenger i Norge. 

AUTORISASJON/
GODKJENNINGSORGAN

Finanstilsynet
www.finanstilsynet.no

Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet
www.tilsynet.no

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.no

Mattilsynet
www.mattilsynet.no

Sjøfartsdirektoratet
www.sjofartsdir.no

Luftfartstilsynet
www.luftfartstilsynet.noFlyger, flytekniker

YRKE

Helsepersonell

Revisor, regnskapsfører, 
eiendomsmegler,

inkassobevillingshaver

Veterinær og 
fiskehelsebiologer

Advokat

Sjøfart
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Å søke jobb
Rettigheter for 
EØS-borgere ved flytting

På visse vilkår kan du beholde norske 

dagpenger i inntil tre måneder mens du 

søker arbeid i et annet EØS-land. Du 

må da fremme skriftlig krav på søknads-

skjema NAV 04-02.01 om attest PD U2. 

Denne attesten gir deg rett til å oppholde 

deg i et annet land som arbeidssøker 

mens du mottar dagpenger fra Norge.

Skal du søke arbeid i Norge med dag-

penger fra et annet EØS-land, må du 

ha med deg attest PD U2 fra det landet 

du mottar dagpenger fra. Eller NAV må 

få tilsendt SED U008 fra myndighetene 

i det landet du har rett til dagpenger fra. 

Du må registrere deg som arbeidssøker 

så snart du kommer til Norge og følge de 

norske reglene for å være tilmeldt NAV 

som arbeidssøker, det vil si at du må 

levere meldekortet personlig hver 14.  

dag på ditt lokale NAV-kontor.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV  Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 

På www.nav.no finner du Norges største 

database over ledige jobber. Når du regi- 

strerer deg som bruker av tjenestene for 

arbeidssøkere på www.nav.no, vil du få 

din egen side. Her kan du legge inn per-

manent søk etter ledige stillinger og legge 

ut din egen CV. Du kan også bli varslet på 

e-post når det kommer aktuelle jobber. 

Som registrert bruker kan du også motta 

henvendelser fra arbeidsgivere.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 

EØS-reglene legger til rette for at du  

beholder opptjente rettigheter hvis du  

flytter mellom land i EØS-området.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33.  

Alderspensjon Å starte egen bedrift

Du kan få alderspensjon fra folketrygden 

når du ha fylt 62 år hvis du har tilstrek-

kelig høy opptjening. Alle kan få alders-

pensjon fra fylte 67 år. Du får høyere årlig 

alderspensjon jo lenger du venter med  

å ta den ut. Du må  ha bodd i Norge 

i minst tre år etter fylte 16 år, og fortsatt 

være medlem av folketrygden. Hvis 

du har arbeidet i andre EØS-land, kan 

vilkåret om minste botid i Norge fravikes. 

Hvis du flytter til et EØS-land, får du med 

deg alderspensjonen fra folketrygden.

For rett til full pensjon fra Norge kreves  

40 års opptjening.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 

 

Har du en forretningsidé og ønsker å 

starte din egen bedrift? På nettstedet 

www.altinn.no, finner du enkle svar på  

de vanligste spørsmålene om hvilke regler 

som gjelder for å starte og drive din egen 

bedrift.

På www.altinn.no finner du informasjon 

om hva du bør tenke over før du starter 

en bedrift, og svar på de vanligste 

spørsmålene knyttet til registrering av 

bedriften. Du finner også svar på en rekke 

spørsmål knyttet til det å drive din egen 

bedrift, blant annet om dokumentasjons- 

krav, skatter og avgifter og krav til arbeids- 

forhold dersom du skal ansette andre.

På nettstedet vil du få hjelp til å finne 

skjemaer og informasjon om når du er 

pliktig til å sende inn opplysninger om 

bedriften til myndighetene. Du vil også 

finne henvisning til lovdata og til andre 

relevante nettsteder.

Dersom du ikke finner svar på 
spørsmålene dine, kan du sende  
dine egne spørsmål til redaksjonen 
på www.altinn.no. De vil svare deg  
på e-post innen kort tid. 

Alderspensjon EntreprenørskapArbeidsledighet
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Barn & skole

 

Barnehage og 
skolesystemetBarn Skolesystemet

Hjelp til barn 
og familie

Barnehage og 
skolesystemet ....... 54

Gode råd til 
foreldre .................. 55

Svangerskaps-
penger ................... 52

Foreldrepenger ...... 52

Engangsstønad ....... 52

Barnetrygd ............. 52

Kontantstøtte ........ 53

Barnehage .............. 53

Grunnskolen .......... 56

Skolefritids-
ordning .................. 56

Samarbeid 
skole-hjem ............. 57

Videregående 
skole ...................... 57

Skoleskyss ............. 58

Særskilt 
språkopplæring ..... 58

Høyere utdanning ... 58
- Samordna opptak ....59

Lånekassen ............ 59
- Hvem har rett 
 til støtte? ...................59
- Hvilken støtte 
 kan du få? ..................59
- Hvordan kan 
   du søke? .....................60

Familievernet ........ 60 

Barnevernet ........... 60

Mekling .................. 61

Krisesenter ............ 61

I  dette kapittelet finner du informasjon om  
det norske skolesystemet. Du får også vite hvilke 

økonomiske støtteordninger som finnes for deg som 
forelder, og hvor du kan henvende deg for å få råd og hjelp 

dersom det er forhold som er vanskelige i familien din. 
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Svangerskapspenger Foreldrepenger

Dersom du er statsborger i et EØS-land 

og arbeider i Norge mens familien din bor 

i hjemlandet, kan du ha rett til barnetrygd 

etter spesielle regler.

For beløp og for mer informasjon 
se www.nav.no, ta kontakt med ditt 
lokale NAV-kontor eller ring NAV  
Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Kontantstøtte 

Du kan få kontantstøtte for barn mellom 

ett og to år. Vilkåret for å få kontantstøtte 

er at barnet ikke har heltidsplass i barne-

hage med offentlig driftstilskudd. Du kan 

få kontantstøtte maksimalt i 11 måneder. 

Hvis barnet ditt ikke går i barnehage kan 

du få 100 prosent kontantstøtte, hvis 

barnet ditt har deltidsplass, kan du få 50 

prosent kontantstøtte. Kontantstøtten er 

skattefri. 

Foreldrene som barnet bor hos må ha 

minst 5 års medlemskap i folketrygden 

i Norge eller tilsvarende trygdeperioder i 

et annet EØS-land. Du må selv innhente 

dokumentasjon fra ditt EØS-land på dine 

registrert trygdeperioder. Hva som kvali-

fiserer som trygdeperiodene varierer fra 

land til land. Det kan for eksempel være 

bosted, arbeidsperioder eller begge deler.

Som hovedregel må både du og barnet 

bo i Norge. Du beholder kontantstøtten 

hvis du og familien din er utenlands i inntil 

3 måneder. Kravet er at du ikke jobber 

under oppholdet. Dersom du har tenkt å 

være utenlands i mer enn 3 måneder, vil 

kontantstøtten som hovedregel opphøre 

måneden etter du reiser. Hvis oppholdet 

er innenfor EØS kan du har rett til å 

beholde kontantstøtten etter egne regler. 

Du må gi NAV beskjed om hvilket land 

du skal reise til og hvor lenge oppholdet 

skal vare. Hvis oppholdet varer lenger enn 

planlagt, må du også gi beskjed om det.

Det er viktig at du melder fra til NAV hvis 

barnet ditt begynner i barnehage.

For beløp og for mer informasjon 
se www.nav.no, ta kontakt med ditt 
lokale NAV-kontor eller ring NAV  
Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

Barnehage 

Det er kommunen som har ansvaret for 

barnehagene i Norge. Det finnes både 

private og kommunale barnehagetilbud 

som retter seg mot barn i alderen ca. 1-5 

år. Søknad om barnehageplass skrives 

på et eget skjema, som du kan få i den 

aktuelle barnehagen eller hos kommunen. 

Kostnader og opptaksregler kan variere 

fra barnehage til barnehage. Opptak skjer 

hovedsakelig en gang i året.

For mer informasjon om barnehage, 
kontakt kommunen du bor i. 

Hvis du er gravid og det er forhold på 

arbeidsplassen som kan medføre risiko 

for skader på fosteret, kan du ha rett på 

svangerskapspenger. Du må ha vært 

i arbeid i minst fire uker for å ha rett til 

svangerskapspenger. Det er et krav at 

det ikke er mulig med omplassering 

eller tilrettelegging til annet arbeid på 

arbeidsplassen. 

Dette gjelder for eksempel:
• arbeid med kjemiske stoffer 

• fysisk slitsomt arbeid

• arbeid med stressbelastning

• psykososiale forhold

Foreldrepenger skal sikre inntekt for forel-

dre i forbindelse med fødsel og adopsjon. 

Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt 

pensjonsgivende arbeidsinntekt i minst 

seks av de ti siste månedene før stønads-

perioden tar til. Tidligere arbeidsforhold  

i EØS-land kan regnes med, hvis det siste 

arbeidsforholdet er i Norge.

Du kan velge mellom å ta ut 100 prosent 

foreldrepenger i 49 uker, eller 80 prosent 

foreldrepenger i 59 uker. Mor har rett 

til 15 uker (mødrekvote) og 15 uker er 

forbeholdt far (fedrekvoten). Tre uker før 

fødselen og seks uker etter er forbeholdt 

mor. Resten av stønadsukene kan 

foreldrene fritt fordele seg imellom. Hvis 

far skal ha foreldrepenger som ikke er 

fedrekvote, stilles krav til mor. Hun må for 

eksempel være i arbeid eller i utdanning. 

Foreldrepengene er begrenset til seks 

ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

En kvinne som ikke har rett til foreldre- 

penger, kan ha rett til engangsstønad. 

Dette er et beløp som betales ut  

i forbindelse med fødsel eller adopsjon. 

Denne utbetalingen skjer bare en gang.

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33. 

Barnetrygd 

Barnetrygden skal bidra til å dekke 

utgifter i forbindelse med det å ha barn. 

Du kan få barnetrygd fra måneden etter 

at barnet ble født, eller fra måneden 

etter at du og barnet kom til Norge. 

Dersom barnet fødes i Norge etter at 

du er blitt registrert i folkeregisteret, blir 

barnetrygden som hovedregel innvilget 

automatisk. Barnetrygd gis til og med 

måneden før barnet fyller 18 år. Dersom 

du er alene om omsorgen, kan du på 

visse vilkår få barnetrygd for ett barn mer 

enn du faktisk har.

Barn

Engangsstønad
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ca. 1 – 6 ÅR

BARNEHAGE

6 – 12 ÅR

SFO 
(Skolefritidsordning)

6 – 9 ÅR

BARNESKOLE

13 – 15 ÅR

UNGDOMSSKOLE

16 ÅR ++

VIDEREGÅENDE SKOLE

Frivillig tilbud
Egenbetaling

Rett/Plikt
Gratis

Rett/Plikt
Gratis

Rett, ikke plikt
Gratis

Frivillig tilbud
Egenbetaling

Barn fra ca. 1-6 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud 

hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for 

at barnet skal være i barnehage. Barn fra 6-15 år går i grunnskolen. 

Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole 

(13-15 år). Alle barn i Norge har rett og plikt til å gå på grunnskole. 

Grunnskolen er gratis. Barn fra 6-9 år kan gå i Skolefritidsordning 

(SFO) før og etter skoletid. Dette er et frivillig tilbud som foreldre må 

betale en egenandel for. Alle som har fullført grunnskole,har rett til tre 

års videregående opplæring. Videregående opplæring er frivillig.  

Også videregående skole er gratis i Norge. 

GODE RÅD TIL FORELDRE
BARNEHAGE

1. Følg barnet inn i barnehagen og slå av en prat med  

de som jobber der.

2. Spør gjerne om å få være med en dag i barnehagen.

3. Fortell hvis det skjer noe spesielt i familien.

4. Husk klær til all slags vær og matpakke. 

5. Bli kjent med andre foreldre. 
 

 GRUNNSKOLEN

1. Gi beskjed til skolen hvis det skjer noe som  

påvirker barnets liv og helse.

2. Hjelp barna med å komme presis på skolen.  

Følg dem hvis nødvendig.

3. Barna må delta i all undervisning uansett vær,  

husk passende klær og fottøy.

4. Delta på fellesmøter og arrangementer på skolen.

5. Bli kjent i nabolaget.

* Barna er veldig mye ute i naturen, både i barnehagen og på skolen. 
De må kle seg godt, og de får lov til å klatre og løpe.

Barnehage og skolesystemet

GRUNNNSKOLEN
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Grunnskolen Samarbeid skole-hjem Videregående skole

Det er viktig at skolen og foreldre samar- 

beider om barnets læring. I Norge er det 

derfor en tettere dialog mellom foreldre 

og skole enn i mange andre land. Hvert 

år er det normalt to møter mellom lærere 

og foreldrene i en klasse, dette kalles 

foreldremøte. Kontaktlærer/skolen 

inviterer også hver enkelt elevs foreldre til 

en samtale to ganger i året, dette kalles 

foreldresamtale. På en foreldresamtale 

forteller læreren om hvordan det går med 

barnet på skolen, og foreldre blir spurt om 

hvordan de mener barnets utvikling er.

Skolen forventer at foreldrene 
kommer på foreldremøter og for- 
eldresamtaler på skolen. Foreldre 
vil få innkalling på forhånd til slike 
møter. Hvis du har behov for tolk,  
ta kontakt med læreren i forkant  
av møte. 

Ungdom som har fullført grunnskolen 

eller tilsvarende, har rett til tre års 

videregående opplæring. Tre års 

videregående opplæring kan føre til  

studiekompetanse, yrkeskompetanse 

eller kompetanse på lavere nivå. Alle har 

rett til å komme inn på ett av tre alter-

native utdanningsprogram som de har 

søkt på, og til to års videre opplæring 

som bygger på utdanningsprogram-

met. For å komme inn på universitet og 

høgskole må en ha studiekompetanse. 

Yrkeskompetanse gir ikke rett til opptak 

ved universitet eller høgskole. Elever som 

tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg 

studiekompetanse ved å ta et påbygging-

skurs som gir generell studiekompetanse.

Videregående opplæring skal være gratis, 

men elevene kan måtte dekke utgiftene til 

nødvendig utstyr.

Elever i videregående opplæring som har 

et annet morsmål enn norsk og samisk, 

har rett til særskilt norskopplæring. 

Denne retten gjelder helt til eleven kan så  

godt norsk at han klarer å følge ordinær 

undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

opplæringen, har rett til spesialunder 

visning. Dette gjelder uavhengig av  

årsaken til behovet. Elever som har rett  

til spesialundervisning, kan ha rett til vide-

regående opplæring i inntil to år ekstra. 

Det samme vil kunne gjelde elever med 

rett til særskilt norskopplæring. 

Du finner mer informasjon om  
videregående på www.vilbli.no.

Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. 

De første 10 årene av norsk skolegang 

kalles grunnskole. Elevene starter på 

skolen i august måned det kalenderåret 

de fyller seks år. Alle barn som oppholder 

seg mer enn tre måneder i Norge har rett 

og plikt til å gå på skole. Dersom barnet 

ikke har vært tre måneder i Norge, men 

det er sannsynlig at barnet skal oppholde 

seg mer enn tre måneder i landet, har 

barnet rett til å gå på skole. All offentlig 

grunnskoleopplæring er gratis.

Dersom du har barn i grunnskole-
alder, må du kontakte nærmeste 
grunnskole eller kommunen din for  
å melde barnet inn på skolen.

Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. 

De syv første årene av grunnskole (1.-7. 

trinn) kalles barneskole, og de tre neste 

årene (8.-10. trinn) kalles ungdomsskole. 

Elever i grunnskolen som har et annet 

morsmål enn norsk og samisk, har 

rett til særskilt norskopplæring. Denne 

retten gjelder helt til eleven kan så godt 

norsk at han/hun klarer å følge ordinær 

undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

opplæringen har rett til spesialundervis-

ning. Dette gjelder uavhengig av årsaken 

til behovet. 

LEKSEHJELP

Elever på 1.-10- trinn har rett til å delta 

på gratis leksehjelp. Deltakelsen på lekse-

hjelpen er frivillig.

Alle kommuner skal ha et tilbud om 

skolefritidsordning før og etter skoletid for 

1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte 

behov på 1.-7. årstrinn. Det vil si at barna 

kan være på skolen før og etter ordinær 

skoletid, mens foreldrene er på jobb. 

Skolefritidsordningen skal legge til rette 

for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 

utgangspunkt i barnas alder, funksjons- 

nivå og interesser. Barn med funksjons- 

hemminger skal gis gode utviklingskår 

i skolefritidsordningen. Kommunen kan 

kreve utgiftene til skolefritidsordningen 

dekket gjennom foreldrebetaling. Hvor 

mye det koster, varierer fra kommune til 

kommune.

Kontakt kommunen du bor i for 
å finne ut hvor mye det koster og 
hva åpningstidene i skolefritids-
ordningen er. 

Skolesystemet

Skolefritidsordning
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Høyere utdanning LånekassenSkoleskyss

SAMORDNA OPPTAK

Samordna opptak koordinerer opptaket 

til universiteter og høgskoler i Norge. 

Oversikt over de 1229 studiene  
du kan søke på, finner du på www.
samordnaopptak.no. Her kan du lete 

etter studier ved å sette inn egne søke-

ord, velge utdanningsområde, lærested 

og/eller fagområde.

Dersom du har utdannelse fra hjem- 

landet ditt, kan du få informasjon om 

hvilke utenlandske utdanninger som gir 

generell studiekompetanse i GSU-lista  

på www.nokut.no.

Du kan også få utdanningen din vurdert  

av Samordna opptak. De vurderer 

utenlandsk utdanning i forhold til generell 

studiekompetanse, og eventuelt spesielle 

opptakskrav. 

Statens lånekasse for utdanning 

(Lånekassen), er en statlig etat som gir 

økonomisk støtte til utdanning. Støtten 

blir gitt i form av stipend og lån. Stipendet 

er penger du får, mens lånet må du betale 

tilbake.

 

HVEM HAR RETT TIL STØTTE?

Hvis du er utenlandsk statsborger kan  

du ha rett til støtte fra Lånekassen 

dersom du har asyl eller oppholdstillatelse 

av humanitære årsaker, er gift med en 

norsk statsborger eller har kommet til 

Norge gjennom familiegjenforening.  

Du kan også ha rett til støtte dersom du 

har hatt sammenhengende fulltidsarbeid  

i Norge i minst 24 måneder før oppstart 

av utdanningen og har betalt skatt til 

Norge i denne perioden, eller har bestått 

tre års utdanning i Norge uten støtte fra 

Lånekassen.

Er du fra et EØS- eller EFTA-land, har du 

rett til støtte dersom du har status som 

arbeidstaker i Norge, og det er faglig 

sammenheng mellom arbeidet ditti Norge 

og den utdanningen du søker om støtte 

til. Familiemedlemmer til EØS- eller EFTA-

arbeidstakere kan også ha rett til støtte 

fra Lånekassen.

FØR DU KAN SØKE, MÅ DU HA:

• Oppholdstillatelse (gjelder ikke  

 nordiske statsborgere)

• Norsk personnummer

• Skoleplass

• Konto i norsk bank

Du finner mer informasjon på  
www.lanekassen.no

HVILKEN STØTTE KAN DU FÅ?

Støtte fra Lånekassen er stipend og lån 

som skal dekke utgiftene til å studere  

i Norge. Stipendet er penger du får, lånet 

må du betale tilbake. Hvor mye støtte 

(stipend og lån) er avhengig av hvilken 

utdanning du tar og hvor du tar den. 

Støtten kan også være avhengig av din 

egen og/eller dine foreldres inntekt og 

formue. Det er bare lov å tjene opp til 

en viss sum når du mottar stipend fra 

Elever i grunnskolen og videregående 

skole har rett til gratis skoleskyss dersom 

skoleveien er av en viss lengde; over 

• 2 km for elever på 1. årstrinn 

• 4 km for elever på 2.- 10. årstrinn

• 6 km for elever i videregående skole

I grunnskolen (1.-10. trinn) har elevene 

rett til skyss uansett hvor lang skole-

veien er dersom den er særlig farlig eller 

vanskelig. 

Elever i grunnskolen og videregående 

skole har rett til særskilt norskopplæring, 

morsmålsopplæring og/eller tospråklig 

fagopplæring, hvis eleven ikke har  

tilstrekkelige norskferdigheter til å følge 

ordinær undervisning. Særskilt norsk-

opplæring innebærer forsterket opplæring 

i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring 

i morsmålet, mens tospråklig fagopp-

læring betyr at man har opplæring i fag 

på to språk. 

Skolen må kartlegge og vurdere om 

eleven har tilstrekkelige norskferdigheter 

eller ikke, og dermed hva slags under-

visningstilbud eleven har rett til. Rektor 

fatter et enkeltvedtak, der det fremgår om 

eleven har rett til særskilt norskopplæring, 

morsmålsopplæring og/eller tospråklig 

fagopplæring. Hvis du som elev eller 

forelder er misfornøyd med vedtaket,  

kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke.

For nyankomne minoritetsspråklige elever 

med rett til særskilt språkopplæring,  

kan skoleeier velge om den ønsker å 

tilby et særskilt opplæringstilbud organi-

sert i egne grupper, klasser eller skoler. 

Formålet med slike innføringstilbud er 

å lære eleven tilstrekkelig norsk til å 

kunne få utbytte av ordinær opplæring. 

Deltakelse i et slikt innføringstilbud er 

frivillig.

Norge har åtte universiteter, 27  

høgskoler og åtte vitenskapelige høg-

skoler under statlig eierskap. I tillegg 

har Norge også en rekke private høyere 

utdanningsinstitusjoner.

I Norge må studenter betale en  

mindre semesteravgift hvert semester. 

Semesteravgiften betales til den student-

samskipnad utdanningsinstitusjonen  

er knyttet til. Formålet med avgiften  

er å dekke utgifter som knytter seg til  

studentenes velferdsbehov ved det 

enkelte lærestedet. Hva semesteravgiften 

er, varierer noe mellom de ulike studie- 

stedene, og ligger ofte på litt over 500 

norske kroner.

Særskilt språkopplæring 

Skolesystemet

58 59



Familievernet Mekling Krisesenter

en rett alle har. I Norge er loven slik at 

barnevernet kan gripe inn dersom de 

mener at barnet ikke har det bra i hjem-

met. I noen få tilfeller, for eksempel hvor 

barns helse og sikkerhet ikke er ivare-

tatt, må barnevernet flytte barnet ut av 

hjemmet, som regel til en ny familie eller 

barnevernsinstitusjon. Dersom foreldre 

er uenig i at barn tas ut av hjemmet, 

har de rett til advokat på statens regn-

ing. Saken skal da avgjøres av et organ 

som er uavhengig av barneverntjenesten 

(Fylkesnemnda for barnevern).

Barnevernet finnes i alle kommuner 
i Norge. Du finner mer informasjon 
om barnevernet på din kommunes 
hjemmeside og på www.bufdir.no. 

 

Familievernkontorene utfører også  

mekling ved separasjon og samlivsbrudd. 

Alle ektepar med felles barn under 16 år, 

må gå til mekling når paret skal separ-

eres. Samboende foreldre som oppløser 

forholdet, skal også gå til mekling. Dette 

er lovpålagt i Norge.

Formålet med mekling er å hjelpe familier 

når de lager avtaler om foreldreansvar og 

barnas situasjon fremover, hvor barna skal 

bo og hvilket samvær barna får med den 

forelder som de ikke bor sammen med. 

Krisesenter er et sted hvor du kan 

henvende deg dersom du er utsatt for 

vold, eller du kjenner noen som er det. 

Krisesentrene gir råd og veiledning til 

personer som er utsatt for vold, overgrep, 

trusler, tvangsekteskap, menneskehandel 

etc. Både du og barna dine kan bo der 

dersom dere har behov for beskyttelse  

og bistand. 

Det finnes krisesenter i alle fylker,  

og de aller fleste har åpent hele døgnet.  

De som tar kontakt, er sikret full  

anonymitet. De fleste sentrene har  

tilgang på tolketjeneste.

Oversikt og telefonnummer  
til krisesentrene finner du på  
www.krisesenter.com.

Mer informasjon om krisesentrene 
finner du på www.bufdir.no. Her 
finner du også brosjyrer om krise-
sentrene på en rekke ulike språk. 
 

Lånekassen. Dersom du har høy inntekt, 

trygdeytelser eller formue, kan stipendet 

ditt bli gjort om til lån igjen. Har du barn 

som har oppholdstillatelse og bor i Norge 

sammen med deg, kan du få stipend til  

å forsørge barn.

På www.lanekassen.no kan du bruke 
støttekalkulator for å se hvor mye lån 
du kan få.

HVORDAN KAN DU SØKE?

Søknaden leveres på nett via  

www.lanekassen.no ved bruk av 

elektronisk ID.

Krav til dokumentasjon ved 
søknaden, størrelse på støtte  
og søknadsfrister finner du på  
www.lanekassen.no

Familievernet skal hjelpe alle som trenger 

å prate om vanskelige forhold og kon- 

flikter i familien. De fleste som oppsøker 

et familievernkontor, kommer for å få 

rådgivning om hverdagsproblemer. Du 

kan selv ta kontakt med ditt nærmeste 

familievernkontor, du trenger ikke 

henvisning fra lege. Samtalene er gratis, 

og kontorene har tilgang på tolketjeneste.

Familievernet bistår med samtaler og 

rådgivning i alle livets faser. Eksempler her 

kan være par som ønsker å jobbe med 

forholdet, når parforholdet oppleves vans-

kelig, når det er problemer mellom barn 

og foreldre, når det er konflikter mellom 

ulike familiekulturer, ved tvangsekteskap, 

ved fare for eller utført omskjæring, ved 

vold i hjemmet etc. 

Familievernkontorene tilbyr også ulike 

kurs og grupper om aktuelle familie- og 

samlivstemaer, slik som samlivskurs, 

kurs for par som er førstegangsforeldre 

og kurs for foreldre til barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

Alle fylker i Norge har et eller flere 

familievernkontor. 

Kontorene er organisert under  

Barne-,ungdoms- og familieetaten.  

Du kan finne ditt nærmeste kontor  
på www.bufdir.no. 

Barnevernet 

Barnevernet i Norge skal bistå foreldre 

til å gi en best mulig oppvekst for barna 

deres. Barneverntjenesten støtter og 

hjelper barn og familier på en rekke måter. 

Eksempler her kan være rådgivning til 

foreldre slik at de kan ta bedre vare på 

barna sine, formidling av besøkshjem 

for barn og annen avlastning. Over 

40.000 barn i Norge får hvert år hjelp av 

barneverntjenesten.

Barnevernet skal også hjelpe barn som  

er i vanskelige situasjoner. Barnevernet 

vurderer i hver sak om barnet trenger 

hjelp. Hjelp fra barnevernet er altså ikke 

Hjelp til barn og familie
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Helse

I  dette kapittelet får du vite hva folketrygden er, 
hvordan det norske helsevesenet er organisert, hvilke 

regler som gjelder for de ulike helsetjenestene, og hva 
du skal g jøre dersom du er syk og ikke kan gå på jobb. 
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Medlemskap i folketrygden Om helsetjenester

De kommunale helsetjenestene finan-

sieres av staten gjennom trygdeordninger, 

ved kommunale midler og ved egenan-

deler fra pasienter. Helsehjelp i spesialist-

tjenesten finansieres av staten gjennom 

bevilgninger til helseforetakene, trygdefi-

nansiering og egenandeler fra pasienter.

Barn under 16 år betaler ikke egen-

andeler for helsehjelp som går inn under 

egenandelstak 1: godkjente egenandeler 

betalt til lege, psykolog, poliklinikk, rønt-

gen, reise til undersøkelse og behandling 

(pasientreiser) og ved kjøp av medisiner 

og utstyr på blå resept. 

Mer informasjon om norske helse-
tjenester, rettigheter og behandling 
av ulike sykdommer finner man på 
nettstedet www.helsenorge.no

Som medlem i folketrygden betaler man 

bare en bestemt del av utgiftene ved 

helsetjenester fra det offentlige. Dette 

kalles for egenandel. Dersom du har 

betalt egenandeler opp til et visst beløp, 

kan du få frikort. Da slipper du å betale 

egenandel resten av kalenderåret. Det 

finnes to typer frikort. Beløpene for frikort 

blir fastsatt av Stortinget hvert år. 

Du kan følge med på hvilke egenandeler 

som er registrert på deg, utbetalinger  

og frikortvedtak ved å logge deg inn  

på helsenorge.no

Det er to typer frikort (som kalles frikort 

for egenandelstak 1 og 2):

Frikort egenandelstak 1: gjelder for 

godkjente egenandeler betalt til lege, 

psykolog, poliklinikk, røntgen, reise til 

undersøkelse og behandling (pasient- 

reiser) og ved kjøp av medisiner og  

utstyr på blå resept. Frikort for egen- 

andelstak 1 sendes automatisk i posten  

til din folkeregistrerte adresse når du  

har rett på det.  

Frikort egenandelstak 2: gjelder godkjente 

egenandeler betalt for fysioterapeut, 

enkelte former for tannsykdommer, 

godkjente opptreningsinstitusjoner og 

behandlingsreiser til utlandet i regi av 

Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet 

HF. Frikort for egenandelstak 2 sendes 

automatisk i posten til din folkeregistrerte 

adresse når du har rett på det.

FRITAK FRA Å BETALE EGENANDEL

Du er fritatt fra å betale egenandeler ved 

blant annet svangerskapskontroll, under-

søkelse og behandling av barn under 16 

år, psykoterapeutisk behandling av barn 

og ungdom under 18 år, allmennfarlige 

smittsomme sykdommer eller mistanke 

om slike.

For spørsmål om egenandel eller 
frikort, se www.helsenorge.no.  

I Norge kalles den offentlige sosial-

forsikringen for folketrygden. For å ha rett 

til ytelser etter folketrygdloven, er det et 

vilkår at du er medlem i folketrygden.

Dette gjelder:

• alle ytelser fra NAV

• ytelser ved helsetjenester  

 (behandling hos lege, psykolog   

 og utgifter til legemidler ved  

 varig sykdom).

Som hovedregel er alle som er bosatt  

i Norge medlem i folketrygden. Hvis du 

arbeider lovlig i Norge blir du som hoved-

regel medlem i den norske folketrygden 

fra første arbeidsdag selv om du ikke 

regnes som bosatt. Medlemskapet inntrer 

automatisk. 

Som arbeidstaker skal du betale 

trygdeavgift på 8,2 prosent av brutto 

lønn. Avgiften trekkes sammen med 

skatten. Enkelte arbeidstakere kan være 

unntatt fra norsk trygd da de hører inn-

under trygdelovgivningen i det landet de 

kommer fra. Dette må du dokumentere 

med en attest fra trygdemyndighetene  

i landet du kommer fra.

Hvis du har spørsmål om medlem-
skap i folketrygden, ta kontakt med 
NAV-kontoret der du bor. 

Kommunene skal sørge for nødvendig 

helsetjeneste for alle som bor i kommunen 

– også for innvandrere, flyktninger  

og asylsøkere. Kommunene skal blant 

annet tilby:

• helsestasjoner for barn unge og   

 skolehelsetjeneste, svangerskaps-  

 og barselomsorg

• fastlegeordning

• legevakt

• rehabilitering

• helse og omsorgstjenester   

 som hjemmesykepleie, personlig   

 assistanse, sykehjem  

 og avlastningstiltak. 

Fylkeskommunen skal sørge for at tann-

helsetjenester, herunder spesialisttjenester, 

i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor 

eller midlertidig oppholder seg i fylket.

De regionale helseforetakene skal sørge 

for tilgang til helsetjenester på sykehus 

og hos spesialister for alle som bor eller 

midlertidig oppholder seg i helseregionen. 

Helsetjenester

Egenandel/frikort
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Svangerskapsomsorg Fastlege 

Den gravide kan gå til svanger-

skapskontroll på helsestasjon eller 

hos fastlege. Helsestasjonen tilbyr 

svangerskapskontroll hos jordmor.  

Du kan kombinere svangerskapskontroll 

hos helsestasjon og fastlege. I ca. uke 

17-19 av svangerskapet tilbys gratis 

ultralydkontroll ved fødeinstitusjon. 

Svangerskapskontroll er fritatt for 
egenandel. 

FØDSEL

Fødsel foregår som regel på den føde-

institusjonen den gravide er henvist til. 

Det er gratis å ligge på sykehus  

i forbindelse med en fødsel. Vanligvis 

skrives mor og barn ut fra sykehuset  

etter to til fire døgn.

Alle som er bosatt i en norsk kommune, 

har rett til en fast lege som de kan  

gå til. Dette kalles fastlegeordningen.  

Som bosatt regnes de som i folke- 

registret er registrert som bosatt i en 

norsk kommune. I tillegg har også 

asylsøkere og deres familiemedlemmer 

rett til å stå på liste. Retten faller bort  

hvis asylsøknaden blir avslått. 

Dersom du logger deg inn i tjenesten 

“Bytte fastlege” på helsenorge.no, kan du 

bytte fastlege både for deg selv og egne 

barn. Du kan sette de samme personene 

på venteliste. Det er bare mulig å stå på 

én venteliste av gangen. 

Ordningen er frivillig, men velger du å stå 

utenfor må du selv finne en lege som kan 

hjelpe deg dersom du trenger behandling 

og du må også betale en høyere 

egenandel. Det er bare 0,4 prosent av 

den norske befolkning som har valgt  

å stå utenfor fastlegeordningen. 

Fastlegen utreder, diagnostiserer  

og behandler sine listepasienter og  

i dette ligger også utskriving av medisiner 

og sykmeldinger. 

I tillegg har fastlegen ansvaret for 

henvisninger både til sykehus og andre 

legespesialister. Du må betale en 

egenandel når du oppsøker fastlege, 

med mindre du har frikort. Du trenger 

ikke henvisning fra lege til behandling  

hos fysioterapeut.

Som pasient har du rett til å få 

informasjon om din helsetilstand og  

om behandling på et språk du forstår.  

Du har også rett til selv å gjøre deg 

forstått. Ved behov har du derfor rett til 

tolk. Gi beskjed noen dager før du har 

avtale med legen, dersom du trenger 

tolk. Helsepersonellet har ansvar for  

å skaffe tolk hvis det er nødvendig.

Arbeidsinnvandrere som ikke er folke-

registrert bosatt i en norsk kommune,  

har ikke rett på fastlege. Men alle som 

har behov for øyeblikkelig helsehjelp  

(når liv eller helse er i fare) får dette 

uavhengig om de er folkeregistrert  

i Norge.

Ønsker du å finne eller bytte  
fastlege, besøk www.helsenorge.no  
eller ring 800HELSE (800 45 573).

Legen undersøker deg.

Gå til et apotek for å kjøpe medisiner. 

På apoteket viser du resepten og fører 

egenandelen på egenandelskortet.

Ring fastlegen din for å avtale time.  

Kom til avtalt tid, helst fem minutter før.

Betal egenandel hos legen, og registrer 

egenandelen på egenandelskortet.

Er du syk og trenger å besøke lege?

Dersom du trenger medisiner for å bli 

frisk, skriver legen ut en resept til deg.

Hva skjer på et legebesøk?

Helsetjenester
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Fysioterapi Tannhelsehjelp

Fysioterapeuten behandler blant annet 

pasienter med sykdom eller plager  

i muskler og skjelett. For at du skal få 

dekket utgifter, må fysioterapeuten ha 

avtale om driftstilskudd med kommunen. 

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege 

til fysioterapeut /manuellterapeut. 

Du må betale en egenandel for hver 

behandling, men ved enkelte sykdommer 

er det fritak for å betale egenandel. 

Barn under 12 år og personer med 
godkjent yrkesskade er fritatt 
for å betale egenandel. Godkjente 

egenandeler teller med opptjeningen  

til frikort for egenandelstak 2.

Manuellterapeut er fysioterapeut med 

eksamen i klinisk masterstudium i ma-

nuellterapi ved universitet eller tilsvarende. 

Manuellterapeut kan i tillegg til å gi fysi-

oterapi og manuellterapi, også sykemelde 

det i opptil 12 uker. Det er ikke nødvendig 

med sykemelding for behandling hos 

manuellterapeut. 

 

I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis 

tannbehandling i den offentlige tann-

helsetjenesten. Ungdom i alderen 19-20 

år har rett til 75 prosent av tannbehand- 

lingen dekket. Personer med psykisk 

utviklingshemming, og personer som 

har bodd på institusjon eller har hatt 

hjemmesykepleie sammenhengende  

i minst tre måneder, har også rett til gratis 

tannbehandling. 

Voksne personer over 20 år må i all 
hovedsak selv betale for tannhelse-
tjenester. For visse sykdommer og 

tilstander ytes det imidlertid stønad etter 

folketrygdloven også for personer over 

20 år. 

Fylkeskommunene er i gang med  

å etablere et tannbehandlingstilbud til 

personer som har vært utsatt for tortur, 

overgrep eller som har odontofobi.  

Ta kontakt med din fylkeskommune for  

å høre mer om tilbudet.

Europeisk helsetrygdkort gir rett til 

helsetjenester når du oppholder deg 

midlertidig i et annet EU/EØS-land eller 

Sveits. Når du viser fram helsetrygdkort 

hos behandleren, har du krav på 

nødvendig medisinsk behandling i det 

landet du er i, på samme vilkår som de 

som bor der. Da betaler du de samme 

egenandelene som dem. Helsetrygdkortet 

gir ikke rett til dekning av utgifter hvis 

du reiser ut med det formålet for å få 

medisinsk behandling.

Er du medlem av folketrygden i Norge 

eller er statsborger enten her eller i et 

annet EØS-land eller i Sveits, har du 

som hovedregel rett til å få Europeisk 

helsetrygdkort. Ta kontakt med Helfo for  

å sjekke om du har rett til helsetrydkort 

eller dekning av helsetjenester i utlandet. 

Legevakt

Legevakten er bemannet med sykepleiere 

og leger og kan nås hver dag på døgn-

basis. De skal ta i mot pasienter som 

har behov for øyeblikkelig hjelp, det vil 

si behandling av sykdom og skade som 

ikke kan vente til neste dag og da bli tatt 

hånd om av fastlegen. Mange fastleger 

tilbyr også time på dagen og det er viktig 

å sjekke ut dette før en eventuelt ringer 

legevakten. Man kan også søke rådgivning 

via telefonhenvendelse hos legevakten. 

Sykehus 

Pasienter får behandling på sykehus 
etter henvisning fra fastlege eller 
legevakt. Du har rett til selv å velge 

hvilket sykehus du skal behandles på.  

Behandlingen kan gis poliklinisk, det vil 

si at pasienten får hjelp uten å legges inn 

på sykehuset. Dersom legen mener at 

tilstanden til pasienten krever innleggelse, 

blir pasienten lagt inn på sykehuset. 

Innleggelse på sykehus er gratis når du er 

medlem av folketrygden. Ved poliklinisk 

behandling og undersøkelse må du betale 

en egenandel. 

I Norge selges medisiner på apotek. 

Noen medisiner kan du kjøpe fritt, 
men de fleste medisiner får du bare 
kjøpe dersom du har resept fra lege. 
Noen få medisiner kan du kjøpe i vanlige 

butikker. Trenger du livsviktige medisiner 

for langvarig sykdom, vil myndighetene 

betale det meste av prisen. Da betaler du 

bare en liten del av det medisinen koster, 

og legen din skriver medisinen ut på en 

”blå resept”.

Forebyggende helsetjenester 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

tilbyr helsekontroller, vaksinering, forel-

dreveiledning og helseopplysning til barn 

og unge i alderen 0-20 år og deres fore-

satte. Helsestasjon for ungdom gir blant 

annet tilbud om prevensjonsveiledning. 

Alle barn og unge har rett til helse-
kontroll, og helsestasjonstjenestene 
er gratis. Foreldre plikter å medvirke til  

at barna deltar i helsekontroller.

Fastlege: Gå til fastlegen ved generelle helse- 

plager eller for å få henvisninger til spesialister.

Legevakt: Skal ta imot pasienter som har behov 

for øyeblikkelig hjelp. Det vil si behandling av 

sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag.

Akutt - ring 113: ved livstruende og akutte  

skader.

Fastlege, legevakt eller akutt hjelp? Europeisk helsetrygdkortMedisiner 

Helsetjenester
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Helsepersonells taushetsplikt Egenmelding

Som arbeidstaker har du rett til egen-

melding, det vil si selv å melde fra til 

arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på 

grunn av sykdom uten å legge frem 

legeerklæring.

Hovedregelen er at retten til egenmelding 

kan brukes i opptil tre kalenderdager om 

gangen. Deretter må du levere sykmelding 

fra lege. Du kan bruke egenmelding fire 

ganger i løpet av en 12-måneders periode.

For å ha rett til å bruke egenmelding,  

må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren  

i minst to måneder.

Egenmeldingsreglene kan variere.  

For å avklare egenmeldingsreglene  

der du arbeider, ta kontakt med 

arbeidsgiveren din.

Er du syk utover de tre kalenderdagene 

du kan levere egenmelding for fravær 

fra jobben, må du kontakte lege for å 

få sykmelding. Dersom legen mener at 

sykmelding er nødvendig, skriver legen 

ut en sykmelding til deg for den perioden 

legen mener er nødvendig. 

Legen skal også vurdere om du trenger 

full sykmelding (100 prosent) eller om 

du kan arbeide noe og trenger gradert 

sykmelding. For eksempel kan du få 

50 prosent sykmelding samtidig som 

du utfører ditt vanlige arbeid prosent av 

tiden. Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge 

arbeidet hvis det er nødvendig, og følge 

deg opp mens du er sykmeldt. 

Hvis du mister inntekt på grunn av 

sykdom, kan du ha rett til sykepenger. 

Det er et vilkår at du har vært ansatt 

i minst fire uker før du blir sykmeldt. 

Du kan få sykepenger i maksimum 52 

uker. Du må dokumentere sykdom-

men med egenmelding eller erklæring 

fra lege. Du har rett til sykepenger fra 

første sykefraværsdag. De første 16 

dagene er det arbeidsgiveren din som 

betaler sykepengene, deretter overtar 

folketrygden. 

For mer informasjon se www.nav.no, 
ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor 
eller ring NAV Kontaktsenter på  
telefon 55 55 33 33.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort 

på størrelse med et vanlig bankkort.  

Er du medlem av folketrygden,  

og oppholder deg midlertidig i et annet 

EØS-land eller Sveits, bør du ha med  

deg Europeisk helsetrygdkort.

Hvert familiemedlem må ha sitt eget 

helsetrygdkort. Helsetrygdkortet har  

en varighet på tre år, men forutsetter  

at vilkårene for tildeling av helsetrygd-

kortet fremdeles er til stede. Innehaver 

av kortet har plikt til å melde fra om 

endringer som kan få betydning for  

retten til å bruke kortet.

EUROPEISK HELSETRYGDKORT KAN 

BESTILLES PÅ EN AV FØLGENDE 

MÅTER:

• på www.helsenorge.no

• ved å ringe 800HELSE (800 43 573)  

• hvis du har D-nummer, må du ringe  

 800 43 573

Helsepersonell har taushetsplikt.  

Dette betyr at de skal hindre at andre  

får kjennskap til opplysningers om 

pasienters helsetilstand eller andre  

personlige forhold. Taushetsplikten 

gjelder også overfor de nærmeste 

pårørende, men foreldre har rett til  

informasjon om barn under 16 år  

som de har foreldreansvaret for.

Pasienten kan likevel samtykke til at 

helsepersonell gir taushetsbelagte opp-

lysninger videre. Foreldre kan samtykke  

til at opplysninger gis videre når barnet  

er under 16 år. For personer som er over  

16 år, og som ikke er i stand til å sam-

tykke til helsehjelp, for eksempel på 

grunn av bevisstløshet, kan nærmeste 

pårørende samtykke til at helseopplys-

ninger gjøres kjent for andre. 

Helsepersonell kan gi taushetsbelagte  

opplysninger videre til annet helse- 

personell dersom dette er nødvendig  

for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp. 

Uten hensyn til taushetsplikten har 

helsepersonell plikt til å underrette barn-

evernet når det er grunn til å tro at barn 

blir mishandlet hjemme, eller det forelig-

ger andre former for alvorlig omsorgs-

svikt. Helsepersonell har også plikt til å 

underrette politi eller brannvesen dersom 

det er nødvendig for å avverge alvorlig 

skade på person eller eiendom.

Når taushetsplikten settes til side, har 

pasienten i de aller fleste tilfeller rett til 

å bli gjort kjent med hvem som har fått 

opplysninger, og hvilke opplysninger  

som er gitt. 

Sykmelding Sykepenger

Sykdom når du er arbeidstaker
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Fritid

I  dette kapittelet finner du informasjon om fritidsaktiviteter. 
Du får vite om norske forhold innenfor kultur- og fritidstilbud, frivillige 

lag og organisasjoner, regler for jakt og fiske og for ferdsel i natur. 
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Frivillige lag og organisasjoner

Finn ut hvor og når aktiviteten foregår.Få kontaktinformasjon om lag/

organisasjoner som du/barnet ditt  

ønsker å bli medlem i.

Ta kontakt med kulturetaten 

i kommunen din for å få oversikt  

over lag og organisasjoner.

Kom/ta med deg barnet ditt der 

aktiviteten foregår.

Snakk med lederen/treneren. Betal medlemskontingent 

(giro som kommer i posten).

Hvordan bli medlem i et lag/en organisasjon i din kommune?Frivillige lag og organisasjoner

Det finnes over 115 000 organisasjoner 

i Norge. Over 84 % av befolkningen er 

medlem i en eller flere organisasjoner. 

Det er mange ulike typer organisasjoner 

i Norge, alt fra menigheter, speider-

lag, korps, idrettslag og humanitære 

organisasjoner. 

Alle kan bli medlem i et lag eller 
en organisasjon i Norge. I de fleste 
organisasjoner må man betale en 
medlemsavgift.

Frivillighet Norge er en paraplyorganisa-

sjon der over 300 frivillige organisasjoner 

er medlem.

På nettsiden www.frivillighetnorge.no 
finner du mer informasjon om 
frivillige lag og organisasjoner. 

Du kan også ta kontakt med kulturetaten 

i kommunen din dersom du ønsker mer 

informasjon om frivillige lag og organisa- 

sjoner, eller dersom du ønsker å bli 

medlem i et lag eller en organisasjon 

i nærområdet ditt. 

DUGNADSARBEID

Frivillig arbeid er grunnpilaren i de aller 

fleste organisasjonene i Norge. Nesten to 

tredeler av alt arbeid som utføres i frivillige 

organisasjoner, er ubetalt. Over halv-

parten av den voksne befolkningen deltar 

i frivillig arbeid i løpet av et år, noe som er 

rekordhøyt i internasjonal sammenheng. 

Mange lag og organisasjoner finansierer 

noe av driften ved hjelp av loddsalg, salg 

av pølser og kaker på arrangementer osv. 

Som medlem må du være forberedt på  

å delta i dette arbeidet.
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Lokale fritidstilbud AllemannsrettenBibliotek

Folkebibliotek finnes i alle kommuner. 

Biblioteket er til for alle uansett alder, 

språk og funksjonsgrad. På biblioteket 

kan du låne bøker, filmer, musikk, lese 

magasiner og bruke internett. Du får 

tilgang til materiale på mange språk. 

Vil du lære noe og møte mennesker? 

Biblioteket har tilbud som for eksempel 

IKT-kurs, språkkafeer, leksehjelp, 

skaperverkstedet, foredrag, debatter  

og konserter. Tilbud og åpningstider  

vil variere fra kommune til kommune. 

Du finner mer informasjon på 
bibliotekets nettsider.

I Norge har alle rett til å besøke  

naturen i skog og fjell og ved sjø og kyst, 

uavhengig av hvem som eier grunnen. 

Dette kalles allemannsretten, og er en 

viktig forutsetning for friluftslivet i Norge. 

En skiller imidlertid mellom ”utmark” 

og ”innmark”. Eksempel på utmark er 

strender, svaberg, vann, myr, hei, skog 

og fjell. Eksempel på innmark er hustomt 

og gårdsplasser knyttet til boliger og 

fritidshus, all dyrket jord, åker, eng og 

lignende områder. Du kan fritt oppholde 

deg på steder som regnes som utmark, 

men på steder som regnes som innmark 

er det strengere regler.

I tillegg til at allemannsretten gjør at 

du kan gå og oppholde deg i den frie 

naturen, gir den deg også rett til å plukke 

for eksempel bær, sopp og blomster på 

steder som blir regnet som utmark. Det 

er også lov å slå opp telt i naturen. Du 

må da være minst 150 meter borte fra 

nærmeste hus eller hytte. Hvis du ønsker 

å bli mer enn to netter på ett sted, må du 

spørre grunneier om tillatelse. I fjellet eller 

i andre øde områder som regnes som 

utmark, kan du slå opp telt uten tillatelse. 

Du må imidlertid alltid behandle naturen 

med respekt og varsomhet, og du skal 

alltid ta hensyn til eier og andre folk  

i nærheten. 

Med unntak for fiske etter saltvannsfisk 

og jakt på jaktbare arter på sjøen, er jakt 

og fiske ikke en allemannsrett. 

Fritidstilbudet i kommunene består av 

organiserte, mer eller mindre profe- 

sjonelle aktiviteter, underholdningstilbud, 

treningsmuligheter, foreninger, kurs, res-

tauranter og sosiale møteplasser.

Mange norske kommuner legger særlig 

vekt på tilbud til barn og unge for å gi 

dem et godt oppvekstmiljø. Kommuner 

støtter ofte tiltak som skolefritidsord-

ninger, fritidsklubber, idrettslag, kultur-

skoler og foreninger for de yngste.

MUSIKK- OG KULTURSKOLER

Kulturskolene tilbyr barn undervisning  

i dans, musikk, teater og kunst. 

Kulturskolene er som regel kommu-

nale, men kan også være et samar-

beid mellom to kommuner eller flere. 

Kommunene betaler ofte deler av kost-

nadene for aktiviteter i kulturskolen, men 

foreldre må også betale en egenandel. 

Hvor mye det koster varierer fra  

kommune til kommune. 

Ønsker du å vite mer om dette,  
ta kontakt med kulturetaten i den  
kommunen du bor i, eller besøke 
kommunens nettsider. 

LOKALE IDRETTSLAG

Den organiserte idretten er svært godt 

rotfestet i Norge. Mange barn og unge 

er medlem i idrettslag. Rundt 12.500 

lokale idrettslag er medlem av norsk 

idretts paraplyorganisasjon, Norges 

Idrettsforbund og Olympiske og para-

lympiske komité, som er landets største 

barne- og ungdomsorganisasjon. 

Idrettslagene i Norge er åpne for alle. 

Aktivitetene foregår på barnas premis-

ser og alle barn skal inkluderes i miljøet, 

uavhengig av ambisjoner og behov. 

Målet er at barna skal trives og ha det 

gøy sammen med venner. Foreldre må 

betale en egenandel for at barna deres 

skal være medlem i et idrettslag.

Ønsker du å vite mer om hvilke  
lokale idrettslag som finnes i din 
kommune, ta kontakt med kultur- 
etaten i kommunen.

KULTUR

De fleste kommuner har også et variert 

kulturtilbud til voksne. Det kan være 

teater, foredrag, debatter, kino etc. 

Tilbudet varierer fra kommune til kom-

mune. Mange kommuner utarbeider en 

”kulturkalender” for en bestemt tidspe-

riode, som f.eks. kan være tre eller seks 

måneder.

Ønsker du å vite mer om kultur- 
tilbud i din kommune, ta kontakt med  
kulturetaten i kommunen.

Lokale fritidstilbud Allemannsretten
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Dette bør du passe på:
Husk flytevest! Båtfører og den som 

låner/leier ut båten er begge ansvarlige 

for at båten er i orden og at det finnes 

flytevest eller andre godkjente flyte- 

anordninger til alle om bord. Dersom 

dette mangler kan båtføreren ilegges  

500 kr i forelegg per person som mangler 

flytevest. 

Er du født etter 1. januar 1980 må du ha 

båtførerbevis for å føre fristidsbåter over 

8 meter eller med motor større enn 25 

hk. Fører av fritidsbåt som kan gå over 10 

knop eller har større motor enn 10 hk må 

være over 16 år. 

Hold avstand til oppdrettsanlegg. Ferdsel 

med båt skal ikke skje nærmere enn 20 

meter fra anlegg og det er ikke lov å fiske 

nærmere enn 100 meter fra slike anlegg. 

Overtredelser kan føre til forelegg. 

Fartsgrenser i havnebassenget  

er fem knop.

Fiske

TENK SIKKERHET:
Kunnskap og planlegging 
reduserer risikoen og øker 
trivselen.

Båtvettreglene

1

BRUK REDNINGSVEST  
ELLER FLYTEPLAGG:  
Det er påbudt med godkjent 
flyteutstyr til alle om bord.

5

VIS HENSYN:
Sikkerhet, miljø og trivsel  
er et felles ansvar.

7

FØLG SJØVEISREGLENE:
Bestemmelsene om vikeplikt, 
hastighet og lanterneføring 
må overholdes.

4 VÆR UTHVILT OG EDRU:
Promillegrensen er 0,8  
når du fører båt.

6

RESPEKTER VÆR 
OG FARVANN:
Båten må bare benyttes  
under egnede forhold.

3TA MED NØDVENDIG UTSTYR:
Utstyret må holdes i orden og 
være lett tilgjengelig.

2

Gode råd til båtførere

Fiske

Sportsfiske i saltvann er en del av alle-

mannsretten og er gratis. Fiske i vassdrag 

og ferskvann er ikke gratis. 

Fiskerettighetene i elver og innsjøer  

tilhører grunneier og du kan bare fiske 

med dennes tillatelse, f eks. ved at du 

kjøper et fiskekort. Fiskekort kan kjøpes  

i nærheten av fiskeplassen, hos grunneier, 

sportsforretninger, turistkontor, camping-

plasser osv. 

For barn under 16 år er det imidlertid 

gratis å fiske etter innlandsfisk i perioden 

1. januar til 20. august, men for fiske etter 

laks, sjøørret og sjørøye må også de løse 

fiskekort. Fiskekortet gir ofte de opplys-

ningene man trenger om hvor og når du 

kan fiske. Vanligvis kan man velge mellom 

døgn-, todagers, uke- eller sesongkort. 

Det er innført minstemål i fritidsfiske.  

Sett deg inn i målene som gjelder for 

regionen du skal fiske i. Full oversikt  

finner du på www.fiskeridir.no.  
Du kan laste ned en app om fritidsfiske 

for smarttelefoner og nettbrett med 

minstemål. Appen heter Fritidsfiske.

FISKERAVGIFT

Alle som har fylt 16 år og skal fiske  

etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag,  

eller fiske etter disse arter med fast-

stående redskap i sjøen, skal i tillegg  

til å kjøpe fiskekort, betale fiskeravgift.  

Du kan betale fiskeravgift på

fiskeravgift.miljodirektoratet.no. 

 

* Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan 
du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.
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Fjellvettreglene

Værforholdene i fjellet endrer seg raskt og det er viktig å være forberedt 
på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven 
fjellvandrer er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis.

Planlegg turen og meld fra 
hvor du går.

1 Tilpass turen etter evne  
og forhold.

2

Ta trygge veivalg. 
Gjenkjenn skredfarlig 
terreng og usikker is.

6

Ta hensyn til vær- og 
skredvarsel.

3

Bruk kart og kompass, 
vit alltid hvor du er.

7 Spar på kreftene,  
og søk ly om nødvendig.

9

Vær forberedt på uvær og 
kulde, selv på korte turer.

4

Vend i tide – det er ingen 
skam å snu.

8

Jakt

Jakt

I Norge er det bare noen få arter det er 

lov til å jakte på. Det er spesielle tider på 

året det er tillatt å jakte på disse artene. 

Du må derfor sjekke når dette er tillatt for 

den arten du vil jakte på. Du finner jakt-
tider på www.miljodirektoratet.no. 
Dersom du skal jakte andre plasser enn 

på fjorden og havet, må du ha tillatelse  

fra grunneier for å jakte. 

Det er ikke lov å jakte i Norge hvis du ikke 

har bestått en jegerprøve først. Dersom 

du har bestått jegerprøven, må du regis-

trere deg i Jegerregisteret i Norge. Bare 

jegere som er registrert i Jegerregisteret 

og har betalt jegeravgift for gjeldende år, 

har lov å jakte det året. 

JEGERPRØVE

Jegere fra andre land som har kurs 

og eksamen som tilsvarer den norske 

jegerprøven, kan få norsk jegeravgiftskort 

og bli registrert i Jegerregisteret. For 

å bli registrert i Jegerregisteret må du 

sende ditt utenlandske jegeravgiftskort 

eller lignende til Jegerregisteret med 

opplysninger om navn, fødselsdato og 

postadresse. Dette må være oversatt til 

norsk. Hvis du oppfyller vilkårene for å 

drive tilsvarende jakt i Norge som i ditt 

hjemland, så trenger du ikke avlegge 

skyteprøve ved storviltjakt på nytt.

kilde: ut.no/fjellvettreglene

Ta med nødvendig utstyr  
for å kunne hjelpe deg  
selv og andre.

5
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I  dette kapittelet finner du informasjon om regler og lover 
knyttet til bruk av utenlandsk førerkort og utenlandsregistrert 

bil.  Du får vite om bilkjøring og bilhold og hvordan offentlig 
transport er organisert. Det er også beskrevet en rekke 

finans- og kommunikasjonstjenester. 

  

Transport og tjenester
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Bruk av utenlandsk førerkort Bruk av utenlandsregistrert bil Bilforsikring Billån

EØS/EU
Førerkort fra EØS/EU-land kan brukes  
i Norge.

Dersom du ønsker å bosette deg i Norge 
og kommer du fra et land utenfor EØS/EU, 
er det ulike regler for innbytte av førerkort 
avhengig av hvilke land du kommer fra.

Australia, Canada, Hong Kong, Israel, 
Monaco, New Zealand, San Marino, 
Sør-Korea, USA
Hvis du kommer fra et av disse landene: 
Australia, Canada, Hongkong, Israel, 
Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-
Korea eller USA, kan du bytte inn fører-
kortet ditt til et norsk førerkort etter at du 
har bestått en praktisk førerprøve. Du må 
bytte inn det utenlandske førerkortet innen 
ett år etter du er registrert bosatt i Norge. 
Søker du for sent, må du gjennomføre 
obligatorisk opplæring og bestå teoretisk 
og praktisk førerprøve. Innbyttet må være 
gjennomført senest innen to år fra du fikk 
fast bopel i Norge.

Japan, Sveits
Har du førerkort fra Japan eller Sveits kan 
du bytte til norsk førerkort uten å ta en 
praktisk prøve. Du må bytte inn det uten-
landske førerkortet innen ett år etter du er 
registrert bosatt i Norge.  

Øvrige land utenfor EØS
For alle andre land utenfor EØS-  
området får du ikke byttet inn et 
utenlandsk førerkort til norsk førerkort.  
For å få norsk førerkort må du gjennomføre 
obligatorisk opplæring ved en trafikkskole 
og deretter bestå teoretisk og praktisk 
førerprøve. Du kan bare bruke ditt 
utenlandske førekort i 3 måneder før du 
eventuelt kan bytte til norsk førekort.  

Ta kontakt med Statens vegvesen for 
nærmere opplysninger om innbytte 
av førerkort.

Hovedregelen er at biler som skal benyt- 
tes i Norge må registreres i det sentrale 
motorvognregisteret og at avgiftene må 
betales. På nærmere bestemte vilkår er 
det gjort noen unntak for midlertidig innfør-
sel og bruk av utenlandskregistrert kjøretøy 
i Norge. 

Det er meget viktig at du setter deg inn  
i regelverket før du innfører eller bruker en 
utenlandsregistrert motorvogn i Norge. 
Dersom du overtrer regelverket vil du bli 
pålagt å betale avgifter på bilen. 

Du finner mer informasjon om dette 
regelverket på www.skatteetaten.no.  
Her finner du også aktuelle 
søknadsskjema. 

En bilforsikring kan være sammensatt av 
flere enkeltforsikringer. 

ANSVARSFORSIKRING 
Ansvarsforsikring er en forsikring som alle 
bileiere må kjøpe (tegne), det vil si at det 
ikke er valgfritt å ha denne forsikringen. 
Forsikringen dekker alle skader bilen kan 
påføre andre mennesker og ting. 

DELKASKO 
Delkasko dekker brann, tyveri og hærverk 
i forbindelse med tyveri og glasskader.  
I tillegg dekker den også det samme som 
ansvarsforsikringen dekker. Denne for-
sikringen benyttes helst på bruktbil som 
er over 10 år. 

KASKO 
Kasko er en forsikring som i tillegg 
til delkasko også omfatter skade på 
egen bil ved kollisjon, utforkjøring etc. 
Vær oppmerksom på at det kan være 
begrensninger i forsikringsdekningen for 
tilleggsutstyr (for eksempel skiboks,  
dyrt stereoanlegg m.m.). 

RETTSHJELPFORSIKRING 
Rettshjelpforsikring er knyttet til alle bilfor-
sikringer. Øvre grense på utbetaling ligger 
på ca. kr 80 000.

Mer informasjon om forsikringsvilkår 
og pris for bilforsikring kan du finne 
på www.finansportalen.no.

De fleste finansieringsinstitusjoner vil 
kunne gi billån til en noe høyere rentesats 
enn ved boliglån og med bilen som sik-
kerhet. For å få lån, vil det ofte kreves 
at 35 prosent av kjøpesummen betales 
kontant. 

Ønsker du billån? Ta kontakt med  
banken din.

NB! Enkelte banker kan stille krav med 
hensyn til botid i Norge ved søknad om 
billån.

Bil

NB! 

Enkelte banker kan stille krav 
med hensyn til botid i Norge 
ved søknad om billån.
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Dette er en sjekkliste for deg som skal ta 

med kjøretøy til Norge for førstegangs- 

registrering. Det gjelder ikke i tilfeller hvor 

man har midlertidig opphold og kan kjøre 

avgiftsfritt i Norge.

TRINN FOR TRINN VED 

FØRSTEGANGSREGISTRERING:

Trinn 1: Før innførsel til Norge
Du bør undersøke med en av Statens 

vegvesens trafikkstasjoner hvilke tekniske 

krav som stilles til kjøretøyet for at det 

skal bli godkjent i Norge.

Du bør undersøke med myndighetene  

i landet du henter kjøretøyet om:

• eventuelle eksportrestriksjoner  

 og eksportklarering

• kjøretøyet har gyldige skilt og  

 forsikring for å kunne kjøres  

 til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift  

er en sak mellom kjøper og selger,  

og vedkommer ikke Statens vegvesen 

eller Tollvesenet.

Trinn 2: Ved ankomst norsk grense
• benytt betjent grenseovergang

• meld deg på rød sone

Dersom ikke Tollvesenet i landet du 

henter kjøretøyet fra allerede har utstedt 

et transittdokument (et tolldokument som 

gir deg tillatelse til å disponere det uten-

landske kjøretøyet fra norsk grense til ditt 

lokale tollsted innen en gitt tidsfrist),  

vil Tollvesenet på grensen utstede dette.

Tollstedet der du skal fortollet kjøretøyet 

i Norge blir oppgitt i transittdokumentet. 

Gyldige utenlandske kjennemerker 

(bilskilt) kan du benytte fram til dette toll-

stedet, dersom kjøretøyet er forsikret.

Trinn 3: Kjøp dagsprøvekjennemerker 
(dagprøveskilt) hos Statens vegvesen
Du kan bruke kjøretøy importert fra 

utlandet i Norge med utenlandske kjen-

nmerker (bilskilt) i inntil 30 dager etter 

kjøretøyet er fortollet. Da må kjøretøyet ha 

gyldige kjennemerker (bilskilt), vognkort 

og forsikring.

Dersom kjøretøyet ikke har gyldige uten-

landske kjennemerker (bilskilt), vognkort 

eller forsikring, kan det bare brukes 

dersom det har gyldige dagsprøvekjenne-

merker (dagsprøveskilt).

Trinn 4: Fortoll og betal merverdi-
avgift hos Tollvesenet
Innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager 

etter at du ankommer Norge) må du 

melde deg på tollstedet der du skal 

fortolle kjøretøyet. Dersom fristen ikke 

overholdes, kan Tollvesenet ilegge 

tilleggsavgifter. Du skal betale merverdi-

avgift og eventuell avgift for klimagass 

for kjøretøyet. Dette kalles fortolling selv 

om du ikke betaler toll. Etter fortolling 

utleverer Tollvesenet registreringskortet 

(blankett NA-0221).

Ta med følgende dokumenter:

• Transittdokumentet 

• Faktura eller kjøpskontrakt som   

 viser  den faktiske kjøpesummen samt  

 eventuell fraktfaktura og dokumen- 

 tasjon på eventuelle andre utgifter  

 som er påløpt kjøretøyet før passering  

 norsk grense (f.eks. forsikring)

• Originalt utenlandsk registrerings-  

 dokument, eventuelt    

 Samsvarssertifikat (COC). Ved import  

 av nye biler der Samsvarsdokumentet  

 fremlegges, kan du i de fleste tilfeller  

 betale engangsavgiften samtidig med  

 merverdiavgiften

Dersom du oppfyller vilkårene for å kjøre 

med utenlandske kjennemerker (bilskilt) 

etter fortolling, må du la registrerings-

kortet (blankett NA-0221) være  

i kjøretøyet frem til registrering.

Trinn 5: Godkjenn kjøretøyet
Statens vegvesen sine trafikkstasjoner 

godkjenner kjøretøy som tas inn til landet 

etter det er fortollet og merverdiavgift er 

betalt. Kjøretøyet må være godkjent før 

engangsavgiften og vrakpantavgiften kan 

beregnes av Skatteetaten.

Alle kjøretøy som importeres må Statens 

vegvesen først godkjennes og så 

registreres.

Trinn 6: Betal engangsavgiften
Når du har fått bilen godkjent ved trafikk-

stasjonen må du betale engangsavgiften 

hos Skatteetaten før kjøretøyet kan 

registreres.

Trinn 7: Registrer kjøretøyet
Når kjøretøyet er godkjent må det 

registreres på en av Statens vegvesens 

trafikkstasjoner eller hos en forhandler 

som har tilgang til systemet Autoreg. 

Også tilhengere er, med visse unntak, 

registreringspliktige.

Dokumenter som må legges frem ved 

registrering er:

Det utenlandske vognkortet

• Hvis det utenlandske vognkortet   

 består av 2 deler (EU-modell), skal  

 begge delene leveres inn

• Kravet om innlevering av utenlandsk  

 vognkort gjelder uavhengig av hvilket  

 land kjøretøyet importeres fra

• Ved import fra land utenfor EU/EØS  

 må eierforholdet dokumenteres ved  

 offentlig dokument

Registreringskortet (blankett NA-0221)

• Registreringskortet skal være stemplet 

 av Tollvesenet eller godkjent speditør

• Det skal være underskrevet av eieren  

 eller person med gyldig fullmakt

Legitimasjon

• For personlig eier og medeiere kreves  

 det gyldig legitimasjon

• Vi godtar førerkort, pass samt   

 annen legitimasjon utstedt av offentlig  

 myndighet og som inneholder navn,  

 fødselsnummer og foto. Også bank 

Førstegangsregistrering av bruktimportert bil

Bil
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 kort med fødselsnummer og foto   

 godtas. For firmaer, bedrifter og andre 

 foretak godtas utskrift fra Enhets-  

 registeret med organisasjonsnummer.

I tillegg må du ha ordnet med trafikk- 

forsikring. Forsikringserklæringen over-

føres elektronisk fra forsikringsselskapet 

til Statens vegvesen. Dette gjelder ikke for 

tilhenger som er unntatt forsikringsplikt.

For visse kjøretøy så som løyvevogn, 

ambulanser osv. må du også legge fram 

andre dokumenter (løyve, ambulanse-

godkjenning osv.)

Når Statens vegvesen har registrert 

kjøretøyet, får du et midlertidig vognkort. 

Det originale vognkortet (2 deler) sender 

vi i posten. Du kan ikke kjøre utenlands 

med det midlertidige vognkortet.

Om du innfører et kjøretøy med utenland-

ske skilt (kjennemerke), må disse innle-

veres før norske skilt (kjennemerker) kan 

utstedes. Har du levert inn de utenland-

ske skiltene (kjennemerkene) til norske 

myndigheter på et tidligere tidspunkt, 

må du dokumentere dette. Dette gjelder 

ikke for kjøretøy som innføres uten skilt 

(kjennemerker).

Bruktimporterte kjøretøy vil ikke bli innkalt 

til periodisk kontroll (EU-kontroll) i de 

første 12 måneder etter registrering, selv 

om de har oppnådd en alder som med-

fører at kravet om kontroll har inntrådt.

Når et kjøretøy skifter eier, skal eierskiftet 

meldes til Statens vegvesen. Dette kan 

gjøres ved oppmøte på en trafikkstasjon 

eller papirene kan sendes inn.  

Kun personer med norsk fødselsnummer, 

D-nummer eller norsk organisasjonsnum-

mer, kan få kjøretøyet omregistrert i Norge.

Når salgsmeldingen er sendt inn og 

registrert, er det den nye eieren på salgs-

meldingen som vil få tilsendt årsavgiften, 

bompengekrav og eventuelle bøter. 

Mottar ikke Statens vegvesen riktig utfylt 

salgsmelding vil tidligere eier fortsette å få 

slike krav tilsendt, selv om vedkommende 

ikke har kjøretøyet lenger. Det er også 

viktig at legitimasjon på både tidligere og 

ny eier blir riktig fylt inn, da feilregistre-

ringer her vil gjøre at eierskiftet ikke kan 

registreres.

Omregistrering ved kjøp 
av bruktbil i  Norge 

Husk ved 
omregistrering

1. Salgsmelding
2. Vognkort
3. Forsikring
4. Legitimasjon
5. EU-kontroll

Tidligere eiers ansvar

• Fyll ut salgsmelding sammen med  

 ny eier og send eller lever den til en  

 trafikkstasjon.

• Send inn vognkort del 2 slik at   

 kjøretøyet kan omregistreres

• Hvis du har AutoPASS-brikke i bilen,  

 må du flytte den til ditt nye kjøretøy. 

Du må også melde fra til bompenge-

selskapet om at du har skiftet kjøretøy

Hvis du har mistet vognkortets del 2, last 

ned og fyll ut tapsmelding og send den til 

en trafikkstasjon.

Ny eiers ansvar

• Fyll ut salgsmelding sammen med  

 tidligere eier

• Husk at legitimasjon som inneholder  

 fødselsnummer (11 siffer) eller organ- 

 isasjonsnummer må vises ved  

 registrering

• Bestill ny forsikring. Betal  

 omregistreringsavgift på giroblankett  

 som tilsendes etter at salgsmelding  

 er meldt

Hvis fristen for EU-kontroll (periodisk 

kjøretøykontroll) er gått ut, må kontrol-

len gjennomføres før kjøretøyet kan 

omregistreres.

Du finner mer informasjon om  
omregistrering av kjøretøy på  
www.vegvesen.no.

Bil
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Trafikkforsikringsavgiften erstattet 

det som tidligere ble kalt årsavgift. 

Trafikkforsikringsavgiften skal betales 

sammen med forsikringen for kjøretøyet 

ditt, uavhengig av hvilket forsikringsselskap 

du har. Trafikkforsikrings avgiften går 

likevel fortsatt i sin helhet til staten, 

og gjelder per kjøretøy. Når du betaler 

avgiften sammen med bil forsikringen 

din, kan du dele opp avgiften over like 

mange terminer som du har forsikringen 

din. Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle 

kjøretøy med tillatt totalvekt opptil 7 500 

kg som skal ha ansvars forsikring.

Kilde: gjensidige.no

 

Norge har ingen forpliktelse til å utføre 

“EU-kontroll” på utenlandske kjøretøy 

som oppholder seg i Norge, men som 

ikke er registrert her. Det er landet hvor 

kjøretøyet er hjemmehørende (registrert) 

som har ansvaret for at kontrollplikten  

er oppfylt.

FOR KJØRETØY SOM ER  

REGISTRERT I NORGE GJELDER 

FØLGENDE:

Om kontrollen
Biler med tillatt totalvekt 3500 kg eller 

mindre skal kontrolleres første gang 

i det fjerde kalenderåret etter 1. gangs 

registrering. Deretter skal kjøretøyet kon-

trolleres hvert annet år. Biler og tilhengere 

med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle 

biler som er registrert for 10 personer 

eller flere, samt drosjer og ambulanser, 

skal kontrolleres første gang i det andre 

kalenderåret etter 1. gangs registrering. 

Deretter skal kjøretøyet kontrolleres hvert år.

Hvem kontrollerer
Kontrollen kan foretas hos godkjente 

kontrollorganer. Bilverksteder og NAF 

testestasjoner er godkjent som kontroll- 

organer. Du må selv avtale tid for kontrol-

len. På Statens Vegvesens side kan du 

sjekke når bilen din skal inn til kontroll. 

Her kan du også se når bilen sist ble god-

kjent, det kan være nyttig å vite dersom 

du skal kjøpe bruktbil. Du kan også få  

opplysninger om kjøretøy ved å sende 

SMS til 2282 med REGNR registrerings-

nummeret på bilen (pris kr. 3,- pr. meld-

ing), og ved oppslag i Statens Vegvesen 

app for mobil Bil og henger.

Det er lurt å være tidlig ute med å bestille 

time for å kontrollere kjøretøyet ditt, slik at 

du er sikker på at det blir godkjent innen 

utgangen av kontrollmåneden.

Viktige datoer for deg som har bil

Trafikkforsikringsavgift Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll)

Bil
1. JANUAR
- nye satser omregistreringsavgift

SOMMERDEKK
- frist Nord-Norge: 1 mai
- frist resten av landet:  
1. mandag etter påske

16. OKTOBER
- piggdekk kan tas   
  på i Nord-Norge

1. NOVEMBER
- piggdekk kan tas på  
  i resten av landet
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Trafikkregler

Under kjøring skal fører ha 
med seg førerkort, vognkort, 
varseltrekant og refleksvest.

Dekkene skal ha godt mønster: sommerdekk minimum 1,6 mm og 
vinterdekk minimum 3 mm. Piggdekk kan benyttes i perioden 1. 
november og fram til og med mandagen etter 2. påskedag. I fylkene 
Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk nyttes i perioden 15. 
oktober og frem til 1. mai. Piggdekk kan også benyttes utenom disse 
datoene, dersom føreforholdene gjør det nødvendig. I enkelte stor-
byer må det betales et gebyr for å kjøre med piggdekk. Med AutoPASS-avtale og 

AutoPASS-brikke i kjøretøyet 
kan du enkelt betale for 
pasering.

Skilt for bomstasjon med 
AutoPASS-felt.

Se etter dette skiltet hvis  
du ønsker å betale for enkelt 
passering.

Uten AutoPASS-brikke kan du 
betale på ulike måter avhengig 
av hvilken bomstasjon du 
passerer.

Det er påbudt å bruke bilbelte, 
også i baksetet. Barn må sikres 
på egen måte, i bag, i egen 
barnestol eller på pute i forhold 
til barnets alder og størrelse.

Dersom veien ikke er skiltet 
med fartsgrense, er øvre 
fartsgrense 80 km/t utenfor 
tettbebygde områder.

Innenfor tettbebygde områder 
uten skiltet fartsgrense er øvre 
fartsgrense 50 km/t.

Det er ikke lov å snakke  
i håndholdt mobiltelefon 
mens du kjører.

Det er påbudt å kjøre med  
lys hele døgnet.

Promillegrensen for å kjøre bil 
i Norge er 0,2. Ikke kjør bil når 
du har drukket alkohol.

Det er forbudt å parkere 
nærmere enn fem meter fra 
veikryss, gangfelt og togover-
gang.

Det er forbudt å parkere på  
taxi- og bussholdeplass og 20 
meter fra disse i begge retninger.

Det er forbudt å parkere på  
vei merket som motorvei eller 
på forkjørsvei med fartsgrense 
høyere enn 50 km/t.

Ellers må du følge lokale bestemmelser og oppsatte trafikkskilt som regulerer parkering.

min. 
5 meter 
avstand

min. 
20 meter 
avstand

Parkering

Bomveier

Bil
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I Norge fins det en del bompengefinan-

sierte veier. Det vil si at du må betale en 

viss sum (bompenger) for å passere en 

bomstasjon/anlegg. Takster og rabatter  

i de forskjellige anleggene varierer.

HVORDAN BETALE BOMPENGER?

Med AutoPASS-avtale får du faktura 

tilsendt fra bompengeselskapet 

som du har inngått avtalen med. 

Bompasseringene registreres automatisk 

på avtalen din. 

Det finnes to måter å betale på: enten 

ved å betale inn et beløp på forskudd 

eller ved å betale tilsendt faktura på 

etterskudd. Noen bompengeselskap  

tilbyr begge betalingsmåter, mens  

andre tilbyr én av disse. 

Dersom du har henvendelser angående 

din avtale, faktura eller andre spørsmål 

om ditt kundeforhold, bes du kontakte 

bompengeselskapet som du har  

avtale med. 

Kjører du uten brikke-avtale, tas det 

bilde av bilens registreringsnummer 

og du får faktura i posten på ordinær 

passeringsavgift uten rabatt fra 

bompengeselskapet.

Hvis du har fått en regning du ikke er 

enig i, må du først klage til bomselskapet. 

Dette anbefales å gjøre skriftlig. Dersom 

det ikke hjelper, kan du klage til Statens 

vegvesen. Husk at du i mellomtiden må 

betale det selskapet krever, men at du vil 

få tilbake pengene hvis det viser seg at 

du får medhold på klagen.

Les mer om det norske systemet  
for innkreving av bompenger på  
www.autopass.no.  

I Norge er det et svært strengt regelverk 

for vegtrafikk. Det er høy kontrollaktivitet, 

både av politikontroller og automatisk 

fartskontroll. Det legges spesiell vekt 

på fartskontroller, ruskontroller (både 

alkohol og andre rusmidler), adferd i 

trafikken og bruk av verneutstyr, som 

bilbelte, barnesete etc. Overtredelse av 

vegtrafikkloven, for eksempel dersom 

du kjører for fort eller kjører i ruspåvirket 

tilstand, kan føre til strenge reaksjoner 

som høye bøter, tap av førerrett og i 

alvorlige tilfeller fengselsstraff.

Feilhandlinger og lovbrudd i trafikken 

straffes på ulike måter:

GEBYR

Kan ilegges hvis du har glemt å bruke 

bilbelte, snakket i mobiltelefon uten 

handsfree, feilparkert etc. Giro må betales 

innen 3 uker.

FORENKLET FORELEGG

I de tilfeller der fører innrømmer å ha 

gjort feilen eller lovbruddet på stedet. 

Personen slipper politianmeldelse. 

Eksempel: kjørt noe for fort, kjørt mot 

enveiskjøring etc. Giro må betales innen 

3 uker.

FORELEGG

For grovere lovbrudd ilegges føreren en 

bot og blir politianmeldt. Eksempel: kjørt 

mye over fartsgrensen, kjørt på rødt lys, 

farlig forbikjøring, kjøretøyet er trafikkfarlig 

etc. Ved en eventuell domfellelse, mottar 

vedkommende resultatet og giro i posten.

UBETINGET/BETINGET FENGSEL

For særdeles grove lovbrudd. Eksempel: 

kjørt med promille, skadet andre på grunn 

av for høy fart etc. Blir dømt av rettsap-

paratet, og blir i tillegg bøtelagt. 

FØRERKORTBESLAG

Politiet kan inndra førerkortet dersom 

kjøringen har vært uforsvarlig eller 

ved svært grove lovbrudd. Eksempel: 

promillekjøring, høy fart, påkjørsel, 

trafikkulykke.

• Ved innblanding i trafikkulykke skal  

 fører stanse og hjelpe, samt sikre   

 skadestedet. 

• Personer som er involvert i trafikk-  

 ulykke, har plikt til å opplyse om navn,  

 adresse og bilnummer.

• Ved dødsfall eller alvorlig personskade,  

 skal politiet varsles på nødnummer  

 112. Kjøretøy innblandet i slike ulykker  

 må bare flyttes med politiets samtykke.

Bomveier Brudd på regel- og lovverk Ved trafikkulykke

Bil
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Norge har et godt utbygget system for  

offentlig kommunikasjon, og et stort 

rutenett for buss, ferger, tog og fly. Det 

finnes en rekke ulike transportbedrifter 

i Norge. Noen har spesialisert seg på 

lokaltrafikk, mens andre driver med 

langtransport.

På kortere avstander innad i et fylke kan 

du reise med tog, buss, T-bane, trikk og 

ferge – alt avhengig av det lokale tilbudet 

der du befinner deg. På en-tur.no kan du 

søke etter reiser og få alternativer basert 

på hele Norges kollektivtilbud. 

På www.ruter.no finner du infor- 
masjon om all trafikk med tog/ 
T-bane/buss/trikk innen fylkene 
Akershus, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Oslo, Vestfold, Telemark  
og Østfold. Tjenesten er tilgjengelig 
på norsk, engelsk og tysk.

I Oslo er det også et velutbygget buss-, 

trikke- og T-bane-nett, drevet av Ruter.

På tog, trikk, buss og T-bane lønner det 

seg å kjøpe billett på forhånd ettersom 

det koster mer å kjøpe billett om bord. 

Billetter til T-bane, tog, båt og buss  

i Stor-Oslo kan kjøpes i kiosker, som  

bl.a Narvesen, MIX og Deli de Luca, fra  

billettautomater og/eller egne betjente  

skranker på stasjonene. Det finnes en 

rekke ulike billettyper; enkeltbilletter, 

24-timersbilletter, 7-dagersbilletter, 

30-dagersbilletter og 365-dagersbilletter 

mm. Mer informasjon om  
billettsystemer og priser finner  
du på www.ruter.no.

Vær oppmerksom på at du selv er 

ansvarlig for at du har gyldig og/eller 

stemplet billett for hele reisen når du 

reiser med offentlige transportmidler  

i Norge. Uten gyldig billett ved billett-

kontroll på tog, t-bane eller buss, må du 

betale et gebyr på kr 950,- hvis du betaler 

på stedet eller kr 1150,- ved betaling med 

giro. Forsøk på forfalskning av billetter  

er straffbart, forfalskningsgebyret er på  

kr 1 500,-. Ugyldige billetter inndras.

Lokaltrafikk

Offentlig kommunikasjon

Skal du forflytte deg over lengre avstand-

er mellom fylker, kan tog, ekspressbuss 

og fly være gode alternativer.

TOG

For ruteopplysning, bestilling av togbil-

letter eller informasjon om togtrafikk og 

eventuelle avvik i togtrafikken, kan du 

få opplysninger på norsk og engelsk på 

www.nsb.no. 

EKSPRESSBUSS Norway Bussekspress 

og Nettbuss er de største busselskapene 

som driver med langtransport innad  

i Norge. 

Priser, billetter og mer informasjon  

finner du på www.nor-way.no eller  

www.nettbuss.no. Nettsiden  

www.en-tur.no gir også god informa-

sjon over trafikktilbudet på norsk,  

tysk og engelsk. 

FLY

Informasjon om flyavganger, 

billettpriser og billettbestilling: 

www.norwegian.no 
www.wideroe.no
www.sas.no 

Langtransport
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For å få opprettet en bankkonto, må 

man underskrive en kontoavtale og vise 

gyldig legitimasjon når man møter opp 

i banken. Man må også kunne forklare 

hva man skal bruke bankkontoen til og 

hvordan du vil benytte den. Det kan være 

at du vil sette inn lønn eller annen inntekt, 

og da skal banken spørre hvor pengene 

kommer fra. Banken kan kreve f.eks. 

arbeidsavtale som dokumentasjon for 

inntekt. Det finnes forskjellige typer konti, 

bl.a. spare- eller kapitalkonti med variabel 

rente, avhengig av hvor stort beløp som 

står på kontoen.

I Norge har alle rett til å opprette 

innskuddskonto i banken og å benytte 

bankenes betalingssystem. For personer 

som mottar lønn, vil det som regel være 

nødvendig å opprette en lønns- og bruks- 

konto som lønnen kan settes inn på.

Vanlige betalingskort (debetkort) er knyttet 

til lønns- og brukskonto. Bruken av kortet 

vil ikke kunne overstige innestående 

beløp på kontoen. Det kan avtales med 

banken at det skal knyttes en begrenset 

kreditt til betalingskortet.

Kunder med tilstrekkelig sikkerhet, det vil 

si de som har fast inntekt eller som har 

eiendeler som kan pantsettes, vil også 

kunne bli tilbudt kredittkort, det vil si 

betalingskort som ikke er knyttet til konto. 

Kunden gis da en forhåndskreditt ved 

at bruken av kortet belastes i etterhånd. 

Dette er som et lån hos banken. De fleste 

banker har ca. 45 dager gratis kreditt. 

Det vil si at du slipper å betale renter på 

det du har lånt på kredittkortet, dersom 

du betaler tilbake hele beløpet innen 45 

dager. Dersom du ikke betaler tilbake hele 

beløpet innen ca. 45 dager, begynner det 

å løpe renter for det som er utestående 

på kredittkortet. Renten på kredittkortlån 

er ofte høye, og er en dyrere låneform enn 

mange andre lånetyper. Sett deg derfor 

inn i hvilke vilkår som gjelder for  

ditt kredittkort før du tar det i bruk.

Bank

Konto Bankkort Betalingstjenester 

Bankene tilbyr sine kunder å benytte nett-

bank ved betaling av regninger og over-

føring av beløp til andre konti. Alternativt 

kan kundene velge å inngå avtale om 

bruk av brev- eller telegiro. Regninger 

kan også betales kontant eller via mo-

biltelefon. Fordelen ved betaling via bl.a. 

nettbank og mobiltelefon, er at tjenestene 

normalt er tilgjengelig hele døgnet.

Det kan være lurt å inngå avtale om bruk 

av e-faktura, det vil si at regningene blir 

sendt til og lagret elektronisk i nettbanken. 

E-faktura er ferdig utfylt med KID-, konto- 

nummer og beløp, noe som gjør det 

enkelt å betale. Kunden må godkjenne 

regningen og vil kunne foreta endringer 

før den blir betalt. 

Det kan også inngås avtale med kredi-

torer og anken om betaling av regninger 

via autogiro, det vil si at beløpene be-

lastes konto direkte på forfallsdato. Dette 

er vanlig med regninger som skal betales 

jevnlig, for eksempel strøm, telefon og 

lignende. Fordelen med dette er at reg-

ningene blir betalt innen forfall slik at man 

unngår purregebyr.

Både ved bruk av autogiro og e-faktura 

slipper du å betale fakturagebyr. 
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Overføring av penger til utlandet kan 

skje gjennom banker, (bl.a. nettbank), 

ved bruk av pengeoverføringsselskaper, 

ved hjelp av internettaktører, eller for 

eksempel Posten. De forskjellige bankene 

og selskapene tilbyr overføringstjenester 

til ulike land, og pris og effektivitet varierer. 

Det billigste er oftest å bruke nettbank  

til å overføre penger til utlandet. 

På www.finansportalen.no kan  
du finne den beste måten å sende 
penger fra Norge til utlandet. 

Ved alle typer lån krever bankene enten 

at det stilles en eller annen form for 

sikkerhet eller at den som søker lån har 

betalingsevne, det vil si inntekt. De fleste 

lån vil ha flytende rente, det vil si at den 

følger markedets utvikling. Det kan også 

avtales fast rente for å sikre kundens 

økonomiske forutsigbarhet fremover. Fast 

rente er som oftest dyrere enn flytende 

rente i lengden, og anbefales i hovedsak 

dersom husstanden ikke kan tåle en 

renteøkning. Ved alle lån vil det bli foretatt 

en kredittvurdering.

FORBRUKSLÅN

Mange finansinstitusjoner tilbyr forbruks-

lån ved kjøp av tjenester og varer. Slike 

lån er som regel kortsiktige og med høy 

rente. Forbrukslån vil normalt være dyre lån.

De fleste banker tilbyr boliglån til kjøp av 

hus eller leilighet. Boliglånet skal tilbake-

betales over lang tid, oftest mellom 20 

og 30 år. For personer som ikke har 

bolig i Norge, er det mulig å søke om 

førstehjemslån, det vil si med samme 

rentesats for hele lånebeløpet inntil 100 

prosent finansiering. Ta kontakt med 

banken for å finne ut hvor mye du kan få 

låne og hvilket rentenivå banken kan gi 

deg. Ta med skattemelding og lønnslipp 

til banken for å vise hvilket inntekstnivå 

du har.

På www.finansportalen.no kan  
du sjekke hvilke banker som tilbyr 
lavest rente.

For å åpne en konto i banken  
må du ha med deg pass, passfoto  
og dokumentasjon på at du har  
D-nummer eller fødselsnummer  
og inntekt f.eks. arbeidsavtale.

I banken må du underskrive kontoavtalen. Etter besøket i banken vil du motta 
bankkort og PIN-kode separat i posten.

Hvordan opprette bankkonto? Overføring av penger til utlandet Banklån Boliglån 

Bank
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De fleste finansieringsinstitusjoner vil 

kunne gi billån til en noe høyere rent-

esats enn ved boliglån og med bilen som 

sikkerhet. For å få lån vil det ofte kreves 

at 35 prosent av kjøpesummen betales 

kontant. Ønsker du billån? Ta kontakt 
med banken din.

NB! Enkelte banker kan stille krav med 

hensyn til botid i Norge ved søknad om 

billån.

Dersom betaling av regninger for kjøp 

av varer eller tjenester, eller avdrag på 

lån, ikke skjer innen avtalt frist, vil kravet 

kunne bli sendt til inkasso for innkrevning. 

Inkasso fører til økte renter og andre kost-

nader, og vil til sist kunne føre til realiser-

ing eller tvangssalg av for eksempel bolig, 

bil etc. Det er derfor viktig å kontakte 

kreditor/ långiver så tidlig som mulig når 

betalingsproblemer oppstår for å forsøke 

å inngå en realistisk tilbakebetalingsplan. 

Dersom den økonomiske situasjonen 
er svært vanskelig, kan det inngås en 
avtale om gjeldsordning.

Det er også lurt å kontakte inkasso-

selskapet direkte for å informere om at 

du er i kontakt med kreditor/långiver for 

å få til en tilbakebetalingsplan, og be 

om at innkrevingen stanses inntil videre. 

Ytterligere innkassokostnader kan ved 

dette unngås. 

GJELDSORDNING

Gjeldsordning skal gi personer med alvor-

lige gjeldsproblemer en mulighet til å få 

kontroll over økonomien sin. En avtale om 

gjeldsordning kan for eksempel gå ut på 

at en som skylder penger får utsettelse av 

betaling av hele eller deler av gjelden, at 

de som personen skylder penger helt eller 

delvis gir avkall på renter eller omkost-

ninger, eller at gjelden skal falle helt eller 

delvis bort.

Det mest vanlige er at personen som 

skylder penger i løpet av fem år skal 

betale så mye han kan av gjelden sin. 

I denne perioden må den som skylder 

penger avsette den del av nettoinntek-

ten (inntekt etter skatt) som overstiger 

de utgifter personen har til å bo og til å 

forsørge seg selv og familien sin. Beløpet 

som er til overs hver måned, skal fordeles 

på de som personen skylder penger. 

Etter denne femårsperioden er en som 

hovedregel gjeldsfri.

Det er namsmannen som adminis-
trerer denne ordningen. I følgende 

kommuner fungerer namsfogden som 

namsmann: Oslo, Bergen, Stavanger, 

Trondheim, Fredrikstad, Skedsmo, 

Asker, Bærum, Tønsberg, Nøtterøy, 

Kristiansand, Sandnes, Tromsø og 

Karlsøy. I resten av landet er det lensman-

nen eller det lokale politiet som fungerer 

som namsmann.

Billån Gjeld

Bank
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Skadeforsikring er et samlebegrep for 

forsikringer av ting. Boligforsikring, 

bilforsikring, innboforsikring, båtforsikring 

og husdyrforsikring er eksempler på 

tingforsikring. Prisen på forsikringene er 

avhengig av hvor mye forsikringen dekker. 

Noen forsikringer dekker mer enn andre, 

og er da ofte dyrere. 

En bilforsikring kan være sammensatt av 

flere enkeltforsikringer. 

ANSVARSFORSIKRING 

Ansvarsforsikring er en forsikring som alle 

bileiere må kjøpe (tegne), det vil si at det 

ikke er valgfritt å ha denne forsikringen. 

Forsikringen dekker alle skader bilen kan 

påføre andre mennesker og ting. 

DELKASKO 

Delkasko dekker brann, tyveri og hærverk 

i forbindelse med tyveri og glasskader.  

I tillegg dekker den også det samme som 

ansvarsforsikringen dekker. Denne for-

sikringen benyttes helst på bruktbil som 

er over 10 år. 

KASKO 

Kasko er en forsikring som i tillegg 

til delkasko også omfatter skade på 

egen bil ved kollisjon, utforkjøring etc. 

Vær oppmerksom på at det kan være 

begrensninger i forsikringsdekningen for 

tilleggsutstyr (for eksempel skiboks,  

dyrt stereoanlegg m.m.). 

RETTSHJELPSFORSIKRING 

Rettshjelpsforsikring er knyttet til alle 

bilforsikringer. Øvre grense på utbetaling 

ligger på ca. kr 80 000.

Bolig/villaforsikring dekker skader på 

huset ditt som ikke er resultat av  

slitasje eller manglende vedlikehold. Den 

dekker også vannskader og skader som 

oppstår på grunn av brann. Forsikringen 

dekker også som regel det erstat-

nings- ansvar du kan pådra deg for 

skade på annen person eller andres ting 

(ansvarsforsikring).

Boligforsikring tilbys i mange varianter og 

til ulike priser. Det er forsikringsvilkårene 

som bestemmer hva forsikringen dekker. 

Dersom du ikke eier eget hus eller  

leilighet, trenger du ikke boligforsikring.

Du kan også tegne en kombinert innbo- 

og husforsikring. Eier du bolig i et samleie 

eller borettslag, er bygningen som regel 

forsikret gjennom sameiet/borettslaget. 

Da trenger du bare å tegne innbofor-

sikring. Sjekk dette med sameiet eller 

borettslaget. 

Det finnes ulike former for personfor-

sikring. Du kan kjøpe personforsikring for 

død, uførhet, kritisk sykdom, eller bare en 

av delene.

Forsikring som gir erstatning ved dødsfall 

på grunn av sykdom eller ulykke, kalles 

livsforsikring. Dersom man ønsker å sikre 

seg økonomisk ved uførhet eller kritisk 

sykdom, kan man kjøpe egne eller kom-

binerte forsikringer for dette. Ved tegning 

av slike forsikringer må man fylle ut et 

helseerklæringsskjema.

Er ingen andre avhengige av inntek-

ten din, vil det vanligvis være nok med 

forsikring ved uførhet. For samboere er 

personforsikring ofte en bedre løsning 

enn gjeldsforsikring (gjeldsforsikring  

sletter gjeld ved død).

Skadeforsikring Bilforsikring Bolig-/villaforsikring 

Forsikring

Personforsikring
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For å forsikre tingene i leiligheten/

huset ditt, trenger du innboforsikring. 

Forsikringen dekker skader på ting ved 

brann, vannskader, innbrudd etc. Også 

ved innboforsikring er det forsikrings-

vilkårene som bestemmer hva forsikrin-

gen dekker. Man trenger innboforsikring 

selv om man bare leier bolig.

Denne forsikringen dekker blant annet  

reisegods, og sykdom/ulykke når du er 

på reise. Noen reiseforsikringer gjelder 

også på småturer, for eksempel til og  

fra butikken.

Oppstår en tvist mellom deg og  

forsikringsselskapet vedrørende et for-

sikringsforhold, kan saken bringes inn  

til Finansklagenemda for behandling.  

Se www.finansklagenemda.no  
for mer informasjon. 

Finansportalen er en tjeneste fra 

Forbrukerrådet som sammenlikner tilbud 

i markedet innen bank og forsikring, 

investering og pengeoverføringstjenester 

i utlandet. Denne informasjonen gjør det 

mulig for deg å sammenligne priser og 

tilbud fra ulike banker og forsikrings-

selskap. Siden inneholder også egne 

funksjoner som kan hjelpe deg med  

å bytte bank eller å sende penger hjem. 

Det kan derfor være lurt å sjekke infor-

masjonen som finnes her før du inngår 

avtale om forsikrings- eller banktjenester. 

Se finansportalen.no  
for mer informasjon. 

Innboforsikring Reiseforsikring Finansportalen Kjøp av mobiltelefon 

Forsikring Telekommunikasjon

Før du kjøper mobiltelefon, bør du gjøre 

deg opp en mening om hva som er viktig 

for deg. Velg telefon ut fra det. Sjekk også 

hvordan telefonen har kommet ut i test. 

De fleste telefoner som selges, er sub-

sidiert av teleselskapene. Det vil si at du 

ved kjøpet bindes opp mot en teletilbyder 

og et spesielt abonnement. Se nedenfor 

for informasjon om inngåelse av abonne-

mentsavtale. I butikken blir du gjerne 

tilbudt såkalt ”trygghetsforsikring”, som 

skal dekke uhell om telefonen blir ødelagt 

eller får en skade uforskyldt. Sjekk hva 

forsikringen dekker. Kanskje er du alle-

rede dekket gjennom andre forsikringer.

Mer informasjon om reglene  
for kjøp av varer finner du på  
www.forbrukerportalen.no. 

Når du skal inngå avtale om mobiltelefoni, 

fasttelefoni eller bredbånd (Internett), 

bør du gjøre noen enkle undersøkelser 

på forhånd, blant annet sjekke priser, 

abonnementsvilkår og hvilke tilbydere 

som finnes. 

www.mobilborsen.no og  

www.tek.no/mobilabonnement 
sammenligner priser for mobiltelefoni 

basert på ditt forbruk. 

 

Det er spesielt viktig å sette seg godt inn 

i avtalevilkårene før man inngår en avtale. 

Blant annet vil vilkår om bindingstid og 

oppsigelse være relevant for deg som 

kjøper. Sjekk også hva totalprisen blir  

for det aktuelle abonnementet. 

På www.bredbandsguiden.no finner 

du nyttig informasjon om bredbånd 

(Internett).

På www.nettvett.no finner du informa-

sjon, råd og veiledning om sikker bruk  

av Internett.

Telefon-/internettabonnement 
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Kringkastingsavgiften, ofte kalt TV-

lisensen, er en offentlig avgift som alle 

som har et TV-apparat er pliktig til å 

betale. Plikten til å betale kringkastings-

avgift er uavhengig av hvilket TV-apparat 

du har, og hvilke TV-kanaler du velger  

å se på.

For 2019 har Stortinget fastsatt TV-

lisensen til kroner 3038,56. TV-lisensen  

er fordelt på to terminer per år:

• Lisenstermin 1 gjelder for perioden  

 1. januar til 30. juni, med forfallsdato  

 31. januar.

• Lisenstermin 2 gjelder for perioden  

 1. juli til 31. desember, med forfalls 

 dato 31. juli.

Posten Norge AS har ansvar for 

postgangen i Norge. Posttjenester og 

grunnleggende banktjenester skal være 

tilgjengelig i alle kommuner i Norge. 

Postkontorer organiseres forskjellig fra 

sted til sted, enten som et postkontor 

eller som Post i Butikk. 

Blant tjenestene som leveres av Posten er:

• Salg av konvolutter.

• Salg av frimerker til brev, postkort  

 og småpakker.

• Sending av rekommandert brev.

• Sending av brev, postkort og pakker.

• Sending av internasjonal svarkupong  

 eller forhåndsbetaling av svarporto.

• Sending av verdibrev.

• Henting av pakker og rekommanderte  

 brev.

• Henting av bestilte billetter til kulturelle  

 arrangement. 

Åpningstidene for Posten varierer fra sted 

til sted. De stedene hvor det er Post  

i Butikk, har Posten de samme åpnings-

tider som butikken.

For informasjon om åpningstider, ditt 
nærmeste postkontor og om tjeneste 
til Posten Norge AS se www.posten.no.

Kringkastingsavgiften Post Nettbaserte offentlige tjenester 

Telekommunikasjon

NORGE.NO

Norge.no er en inngangsport og en 

veiviser til offentlige tjenester på nett, 

på tvers av sektorer og nivå. De digitale 

tjenestene er tilgjengelige via søk og en 

temameny, og ut fra aktuell livssituasjon. 

Vi har definert åtte slike livssituasjoner så 

langt, og samlet tjenester som er aktuelle 

å bruke i den enkelte livssituasjonen.

Statlige virksomheter og de fleste 

kommunene er klare til å sende post 

digitalt til innbyggerne. Som innbygger 

kan du velge å få posten din i Posten sin 

postkasse, Digipost, eller i e-Boks. For  

å opprette en slik postkasse, må du ha 

en elektronisk ID og ha oppdatert infor-

masjonen din i kontaktregisteret.  

Les mer om digital postkasse på  
www.norge.no.

ANSVAR FOR VEILEDNING

Det er den virksomheten eller kommunen 

som eier den aktuelle tjenesten, som har 

ansvar for å veilede brukeren i gjennom-

føring av ærendet sitt, til å gi utdypende 

informasjon og til å finne tilgrensende 

tjenester.

Dersom du har spørsmål om innlogging  

til offentlige tjenester eller digital 

postkasse, kan du kontakte brukerstøtte 

på telefon 800 30 300 eller e-post 

brukerstotte@difi.no.

ID-PORTEN

ID-porten er en felles infrastruktur  

for innlogging til offentlige tjenester.  

Med ID-porten kan du velge selv den 

elektroniske IDen du foretrekker.  

Det er mulig å logge inn med elektronisk 

ID fra MinID, Buypass og Commfides.

Mer informasjon finner du på  
www.difi.no.

Husk
• Merk postkassen din  
 med fullt navn
• Brev fra offentlige etater  
 i Norge kommer ikke som  
 rekommandert post.   
• Åpne alle brevene.  
 De kan inneholde viktig  
 informasjon.
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Verdt å vite

I  dette kapittelet finner du fakta om Norge og hvordan 
det norske rettssystemet er bygd opp. Du får også vite 

om hva de ulike offentlige etatene har ansvar for og 
hvor du finner kontaktinformasjon til etatene, slik at 

du kan ta kontakt dersom du har spørsmål. 
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Offisielt navn: Kongeriket Norge

Hovedstad: Oslo 

Innbyggertall:  5 312 434 (2. kvartal 2018)

Areal (km²):  385 199 

Nasjonaldag: 17. mai (grunnlovsdag)

Valuta: Norske kroner (NOK) 

  (1 kr = 100 øre)

STATSFORM

Konstitusjonelt monarki med en parla-

mentarisk styreform. Det norske parla-

mentet kalles Stortinget. Stortinget har 

169 medlemmer. Norge er ikke medlem 

av Den europeiske Union (EU), men av 

Det europeiske økonomiske samarbeidet 

(EØS).

VALG

I Norge er det to ulike valg:
1. Stortingsvalg – avholdes hvert fjerde  

 år. Alle personer som fyller 18 år  

 i valgåret og har norsk statsborger

 skap, har stemmerett ved   

 Stortingsvalg.

2. Kommunestyre- og fylkestingvalg  

 (kalles også lokalvalg) – avholdes   

 hvert fjerde år.

Du har stemmerett ved kommune-
styre- og fylkestingsvalg dersom:
• Du fyller 18 år valgåret og har norsk  

 statsborgerskap.

• Du er statsborger fra et land utenfor  

 Norden og har vært registrert i folke- 

 registeret som bosatt i Norge de tre  

 siste årene før valgdagen.

• Du er statsborger i et annet nordisk

 land og er blitt folkeregistrert som

 bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Det er to år mellom stortings- og lokalvalg.

RELIGION

Religionsfrihet. Protestantisk kristendom, 

80 %, øvrige kristne religioner 5,5 %, 

islam ca. 2,2 %, ca. 2,3 % andre  

religioner og livssyn. 10 % ikke medlem 

av trosamfunn.

GEOGRAFISK ORGANISERING

Sentralstat som består av 18 fylker,  

som igjen er inndelt i 422 kommuner.  

Den største kommunen er Oslo.  

Norge har to særstatusområder,  

Svalbard og Jan Mayen.

Fakta

Fakta om Norge

OFFISIELT/OFFISIELLE SPRÅK

Norsk (bokmål og nynorsk). Samisk er 

likestilt med norsk i noen kommuner i 

fylkene Troms og Finnmark. I Norge har 

dialekt en høyere status enn i mange 

andre land. Det finnes ikke et normert 

talemål, og de fleste bruker dialekt i 

både privat og offentlig sammenheng. 

Bruken av ens egen dialekt er akseptert 

både på fjernsyn, på radio og i politikken. 

Dialektene i Norge varierer når det gjelder 

uttale, grammatikk og ordforråd, men er 

stort sett innbyrdes forståelige.

KLIMA

Klimaet ved kysten av Norge er preget 

av nærheten til havet, noe som gir milde 

vintre og relativt kjølige somre. I innlandet 

er temperaturen mer direkte påvirket av 

sol, og her får man derfor varme somre 

og kalde vintre.  

Kilde: Meteorologisk institutt

Når du bor i Nord-Norge kan du oppleve 

to fenomen: nordlys om vinteren og mid- 

nattssol om sommeren. 

PRISNIVÅ

Norge har et av Europas høyeste prisnivå 

for varer og tjenester til personlig forbruk. 

I 2017 lå prisnivået på 43 prosent over 

gjennomsnittet i EU.

æ(g)

i

e, eg, 
æ, æg

je, jeg

æi, ai

ei

«JEG»
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TIDLIG HISTORIE 

Mesteparten av Skandinavia har vært 

dekket av is minst tre ganger, og den siste 

isen smeltet for om lag 14 000 år siden. 

De første sporene etter mennesker i Norge 

kan dateres til ca. 10 000 f.Kr., og men-

neskene kom fra både sør og nordøst.

VIKINGTIDEN (793-1066 E.KR.) 

I over tre århundrer dro vikingene på tokt 

og invaderte nabolandene. Etter hvert 

utviklet de egen nasjonal identitet og ble 

svensker, dansker og nordmenn. Lokale 

høvdinger administrerte sine egne områder 

inntil Harald Hårfagre samlet Norge til ett 

rike og ble landets første konge rundt år 

885 e.Kr. 

UNION MED DANMARK

Norge gikk i union med Danmark som 

følge av et kongelig bryllup på 1300-tallet. 

Kongeriket ble kalt “Danmark-Norge”, og 

hovedstaden var København.  Dansk ble 

det offisielle språket for offentlige  

tjeneste menn fra 1450, og det fant sted 

en betydelig kulturell integrering. 

UNION MED SVERIGE

1814 er et bemerkelsesverdig år i norsk 

historie. Da Napoleonskrigen var over, ga 

de allierte Norge til Sverige. En grunnlov 

ble utformet og undertegnet, og svenske 

kong Karl Johan kom til Norge. Unionen 

med Sverige varte i mindre enn 100 år 

og opphørte i 1905 etter en folkeavstem-

ning. Det var en rent formell union, og det 

fant ikke sted noen kulturell integrasjon 

mellom de to landene. 

NORSK UAVHENGIGHET

Norge erklærte seg som et nøytralt land 

under både første og andre verdenskrig, 

men ble likevel invadert og okkupert av 

tyskerne 9. april 1940. Med hjelp fra de 

allierte styrkene ble Norge frigjort i mai 

1945 etter å ha kjempet hardt mot den 

tyske okkupasjonen.  Norge takket ja til 

Marshall-hjelpen fra USA og bygget opp 

landet igjen i løpet av fem år. Etter krigen 

ble Norge medlem av Nato, og i 1952 ble 

Nordisk råd dannet. Det sterke ønsket 

om å være “uavhengig” er muligens en  

av flere forklaringer på det komplekse  

forholdet Norge har til Europa og det 

faktum at nordmenn to ganger har stemt 

nei til EF/EU, både i 1972 og 1994. 

MODERNE TIDER 

Levestandarden har økt betydelig etter 

at råolje ble funnet på norsk kontinental-

sokkel i 1969, og Oljefondet utgjør  

i dag ca. 350 000 kroner per innbygger.  

Petroleumsindustrien er fortsatt av vesen-

tlig betydning for norsk økonomi, og den 

ekspertisen som Norge har opparbeidet 

seg i denne perioden, er blitt en viktig 

eksportartikkel.

Den norske arbeidskulturen kjenneteg-

nes av en flat organisatorisk struktur der 

de ansatte har relativt stor innflytelse. 

For en nykommer kan det være vans-

kelig å skille sjefen fra de andre ansatte. 

Beslutningstakingen er ofte konsensus-

basert. Arbeidstakerne har en høy grad 

av selvstendighet med hensyn til hva 

de skal gjøre og hvordan, og man har 

generelt tillit til at alle bidrar til oppnåelsen 

av felles mål. Kleskoden er uformell i de 

fleste bransjer.

Nordmenn motiveres gjerne mer av 

personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø 

og trivelige kolleger enn av penger eller 

andre materielle goder. Det forventes i 

høy grad at ansatte arbeider for det felles 

beste, og i mindre grad at de arbeider for 

å oppnå egen berømmelse og rikdom. 

Du vil imidlertid også finne arbeidskulturer 

der personlige prestasjoner verdsettes 

høyere, særlig innen salg og finansielle 

tjenester.

Et annet kjennetegn ved yrkeslivet i Norge 

er den viktige balansen mellom arbeid og 

fritid. Det er en generell oppfatning om at 

man skal arbeide for å leve, ikke leve for å 

arbeide. Den norske livsstilen er fokusert 

rundt familieverdier, idrett og friluftsliv. 

Nordmenn har et nært forhold til naturen, 

og mange familier har hytter ved sjøen 

eller på fjellet. Så du må ikke bli overras-

ket om kollegene dine går tidlig fra jobb 

om fredagen for å dra på hytten.

Barn verdsettes høyt i samfunnet, og 

dette påvirker også arbeidskulturen. Det 

aksepteres at småbarnsforeldre går tidlig 

fra jobben for å hente barn i barnehagen.

I Norge er de aller fleste innbyggerne 

medlemmer i tros- eller livssynssamfunn. 

Noen deltar aktivt i barne-, ungdoms- eller 

voksenarbeid, bønnesamlinger, møter eller 

gudstjenester. Andre deltar bare i mer ritu-

elle handlinger som navne-seremoni, dåp 

og konfirmasjon eller gifter seg og blir grav-

lagt i regi av sitt tros- eller livssynssamfunn.

Tradisjonelt har det offentlige Norge et 

aktivt forhold til religion og livssyn og støt-

ter tros- og livssynssamfunn økonomisk. 

Det er vanlig både å diskutere, støtte 

og kritisere tro og livssyn i den offentlige 

debatt. De aller fleste internasjonalt kjente 

religioner, kirkesamfunn og livssynssa-

mfunn er representert i Norge. Du finner 

mer informasjon på: 

www.trooglivssyn.no  
STL - Samarbeidsrådet for tro og livssyn

www.norgeskristnerad.no  

Norges Kristne Råd 

www.kirken.no Den norske kirke 

www.katolsk.no Den katolske kirken

www.irm.no Islamsk Råd Norge

www.buddhistforbundet.no 

Buddistforbundet

www.dmt.oslo.no  

Det Mosaiske Trossamfunn

Norges historie Arbeidskultur Tros- og livssynssamfunn 

Fakta om Norge
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Norge har et statlig politi med nesten  

16 000 ansatte, fordelt på 12 politi- 

distrikter. Hvert politidistrikt har flere politi-

stasjoner og lensmannskontor. Det betyr 

at politiet er til stede i alle lokalsamfunn  

i hele landet. Politiet skal drive fore-

byggende arbeid for å hindre lovbrudd  

og passe på at det er ro og orden.  

Politiet skal beskytte folk som bor  

i Norge, og etterforske lovbrudd.

Den viktigste oppgaven til politiet er å 

forebygge straffbare handlinger. Politiet 

samarbeider med andre offentlige myn-

digheter som barnevern, skoler og helse- 

tjenester for å forhindre at barn, unge og 

andre begår straffbare handlinger. Politiet 

er særlig opptatt av å forhindre vold, både 

den volden som skjer på offentlig sted,  

og vold i hjemmet. På disse områdene 

har Norge en streng lovgivning, noe som 

blant annet gjør at det ikke er tillatt å gå 

med kniv på offentlig sted. Loven i Norge 

er særlig streng når det gjelder vold mot 

kvinner og barn.

Norge har et nært samarbeid med politiet 

i andre europeiske land, noe som gjør at 

det lett kan innhentes opplysninger om 

borgere fra andre land hvis de er innblan-

det i kriminalitet i Norge.

Politiet har som oppgave å yte hjelp og 

veilede alle som oppholder seg i landet, 

enten de er fast bosatt eller er på besøk.

Norge har en streng alkohol- og narkoti-

kalovgivning i forhold til mange andre land 

i Europa. Det betyr for eksempel at det 

ikke er tillatt å drikke alkohol på offentlig 

sted, som på gaten og i parker, og at det 

ikke er tillatt å kjøre bil når du har drukket 

selv små mengder med alkohol. Det kan 

reageres med strenge straffer for å være 

i besittelse av selv små mengder med 

narkotika. Khat, hasj og marihuana, som 

kan være lovlig i andre land, regnes som 

narkotika i Norge.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som 

tilbyr megling som metode for å løse eller 

håndtere konflikter. Tjenesten er gratis  

og tilbys over hele landet. Konfliktrådet 

behandler sivile saker som partene 

bringer inn av eget initiativ som f. eks  

nabosaker, familietvister, økonomiske 

saker, andre konflikter. Påtalemyndigheter 

kan også overføre noen saker til megling  

i konfliktrådet. 

 

Megling er en metode for konflikthånd-

tering. Gjennom forhandling og samtale 

søker man å finne frem til en avtale som 

begge partene er fornøyd med. Det 

er partene som avgjør om avtale skal 

inngås. 

Konfliktrådsmegling har kort saksbehand-

lingstid. Det tar i gjennomsnitt bare noen 

uker fra en sak meldes inn for megling 

til den er avsluttet. I mer enn 90 % av 

sakene blir konflikten løst ved at partene 

er enig om en avtale.  

Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet 

for informasjon, råd og veiledning om  

en aktuell sak. Alle henvendelser er  

uforpliktende for dem som tar kontakt  

og konfliktrådet har taushetsplikt.

Mer informasjon om konfliktrådet 
finner du på www.konfliktraadet.no. 

 

Forliksrådet er det laveste leddet i 

rettssystemet for sivile saker. Det er 

en meklingsinstitusjon med begrenset 

domsmyndighet. Forliksrådets hoved-

oppgave er å legge til rette for at partene 

ved mekling eller dom får løst saken 

enkelt, hurtig og billig. De fleste sakene 

i forliksrådet dreier seg om uenighet om 

gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet 

til kjøp av varer og tjenester.

Alle kommuner har forliksråd. 
Forliksrådet består av tre lekfolk og like 

mange varamedlemmer, som velges blant 

kommunenes innbyggere for fire år om 

gangen. Forliksrådets sekretariats- 

oppgaver ivaretas av politiet. En forliks-

klage behandles vanligvis av forliksrådet  

i den kommunen hvor klagemotparten 

bor eller har forretningssted.

Den som ønsker å få en sak behandlet  

for forliksrådet, må betale et rettsgebyr. 

Den som taper saken blir som regel dømt 

til å betale sakens kostnader. 

Mer informasjon om forliksrådet 
finner du på www.forliksradet.no. 

Politi og kriminalitet Alkohol og narkotika Konfliktrådet Forliksrådet

Lover og lovbrudd
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HUSK
Legg inn nødnumrene 
på din mobil

Domstolene utøver den dømmende 

myndighet i Norge. I tillegg har dom-

stolene en kontrollfunksjon overfor de 

øvrige statsmaktene (storting og regjer-

ing). Domstolene prøver også om lover 

er innenfor de grenser som Grunnloven 

setter, og de prøver lovligheten av vedtak 

i forvaltningen.

Tingretten er den første instansen  

i rettssystemet i Norge. Tingretten be-

handler straffesaker og sivile saker som 

ikke behandles i forliksrådet. Avgjørelser 

som blir fattet i tingretten kan klages inn 

for lagmannsretten, som er den andre 

instansen i rettssystemet.

Høyesterett er landets øverste domstol. 

Du kan anke dommer som er avsagt på 

lavere nivå i rettsystemet (tingrett og lag-

mannsrett) til høyesterett. Det er imidlertid 

ikke alle saker som blir behandlet her selv 

om de blir anket til høyesterett. Før en 

sak kommer opp i høyesterett, må det 

gjennom høyesteretts ankeutvalg, som 

bestemmer hvilke saker som skal opp. 

Avgjørelser som blir tatt i høyesterett er 

endelig, og kan ikke ankes videre.

Rettshjelp følger ofte med ulike typer 

forsikringer og medlemskap i ulike  

organisasjoner, deriblant fagforeninger.  

Enkelte vil også kunne få dekket sine  

utgifter til rettshjelp gjennom den offen-

tlige rettshjelpsordningen.

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet 

av det offentlige for å hjelpe personer som 

har dårlig økonomi med å få nødvendig 

juridisk hjelp. Tilbudet går ut på at staten, 

helt eller delvis, dekker utgifter og om-

kostninger i forbindelse med advokatbi-

stand, i og utenfor rettergang. Formålet  

er å hindre rettstap fordi en ikke har råd  

til advokat.

Alle personer som har dårlig økonomi får 

imidlertid ikke fri rettshjelp, dette gjelder 

bare i visse typer saker som blir sett på 

som spesielt viktige for folks velferd. 

Dette blir vurdert i hver enkelt sak. Det 

er strenge vilkår for å få innvilget søknad 

om fri rettshjelp, blant annet er det 

strenge krav til inntekts- og formuesg-

renser. Inntektsgrensen for å kunne få fri 

rettshjelp er kr 246 000 for enslige og  

kr 369 000 for ektefeller/samboere.

Mer informasjon om fri rettshjelp 
finner du på www.fri-rettshjelp.no. 

BRANN OG STØRRE ULYKKER – 110

• Sørg for å varsle andre i huset.

• Varsle brannvesenet på 110.

• Prøv å slokke brannen, men risiker  

 ikke liv og helse.

• Orienter brannvesenet når de kommer,  

 gi beskjed hvis det er noen som ikke  

 har kommet seg ut.

POLITI OG REDNINGSSENTRAL – 112

Ved kriminelle handlinger der det er 

fare for liv, bevisforspillelse eller andre 

henvendelser som ikke kan vente, ring 

Politiets nødtelefon på 112.

AMBULANSE – MEDISINSK 

NØDTELEFON – 113

• Tilkall hjelp på 113.

• Sikre skadestedet og de skadede.

• Gi livreddende førstehjelp. 

LEGEVAKT – 116 117

Legevakten skal hjelpe dersom fastlegen 

ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

GIFTINFORMASJONEN  

– 225 91 300

Giftinformasjonen gir deg hjelp og råd ved 

forgiftninger og forgiftningsfare. Vi forteller 

deg hva som er giftig, hvilke symptomer 

man får og hvilken behandling som er 

nødvendig.

 

 

Domstolene Fri rettshjelp Nødnummer Andre nyttige nummer

Nyttige nummer

BRANN

110
POLITI

112
AMBULANSE

113

Lover og lovbrudd

LEGEVAKT

116 117
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Norsk utlendingsforvaltning består av 

flere aktører som arbeider sammen. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sen-

trale og utøvende forvaltningsorganet på 

innvandrings- og flyktningfeltet i Norge. 

Direktoratet er underlagt Justis- og  

beredskapsdepartementet. UDI skal på 

den ene siden legge til rette for lovlig  

og ønsket innvandring, herunder ved  

å sikre beskyttelse til flyktninger, og på 

den annen side bidra til å hindre ulovlig 

og uønsket innvandring. UDI har også en 

rolle som sentralt fagorgan på innvan-

drings- og flyktningfeltet, og skal bidra til 

å utvikle regjeringens innvandrings- og 

flyktningpolitikk. Klager på UDIs vedtak 

behandles av Utlendingsnemnda (UNE), 

som er et politisk uavhengig organ. 

UDIs hovedoppgave er å behandle 

søknader om ulike oppholdstillatelser  

i Norge. For å kunne behandle enkelt-

saker på en god og effektiv måte, 

samarbeider UDI med politiet og 

utenriksstasjonene. 

KONTAKT MED UDI

Internett: www.udi.no/kontakt

Telefon: 23 35 15 00  

mellom kl 8-15.45, mandag til fredag.

 

Servicesenter for utenlandske  
arbeidstakere (SUA)
Politiet, Utlendingsdirektoratet, 

Skatteetaten og Arbeidstilsynet 

har etablert flere servicesentre for 

utenlandske arbeidstakere i Norge.  

Her får du veiledning og rask behandling 

av søknader om opphold og flytting  

til Norge. Senteret hjelper EU/ EØS 

borgere, andre lands borgere som  

søker arbeidstillatelse som faglært,  

samt familiemedlemmene til disse 

to gruppene. For å få hjelp, kreves 

det personlig oppmøte. Du finner 

servicesenter i Oslo, Stavanger,  

Bergen, Trondheim og Kirkenes.  

Internett: www.sua.no  

SUAs besøksadresser: 

Oslo, Schweigaards gate 17 

Stavanger, Lagårdsveien 46 
Bergen, Nonnesetergaten 4

Trondheim, Prinsens gate 1

Kirkenes, Rådhussvingen 1 (Politiet), 

Pasvikveien 2 (Skatt)

Skatteetaten er en etat underlagt 

Finansdepartementet. Etaten omfatter 

Skattedirektoratet og fem skatteregioner. 

Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert 

folkeregister og at skatter og avgifter blir 

fastsatt og innbetalt på riktig måte.

KONTAKTINFO

Telefon: 800 800 00

Fra utlandet: +47 22 07 70 00

Internett: www.skatteetaten.no

Tollvesenets oppgave er å verne 

samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av 

varer gjennom effektiv kontroll. 

Etaten er underlagt Finansdepartementet, 

og er organisert i et sentralt direktorat 

med seks underliggende tollregioner. 

KONTAKTINFO

Telefon - Infosenter: 22 86 03 12

Internett: www.toll.no

 

Husbanken er en pådriver i gjennom-

føringen av regjeringen sin boligpolitikk, 

og bistår kommunene i arbeidet med 

bostedsløse og andre som har 

vanskeligheter med å komme inn på 

boligmarkedet. 

Husbanken har låne– og støtteordninger 

for personer som har problemer med å 

etablere seg i egen bolig, eller som har 

behov for bistand for å kunne bli boende 

i boligen.

KONTAKTINFO

Telefon: 22 96 16 00

Internett: www.husbanken.no

Utlendingsdirektoratet Skatteetaten HusbankenTollvesenet

Offentlige etater
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Forbrukerrådet er en interesseorgani-

sasjon for alle forbrukere av varer og 

tjenester i Norge. Forbrukerrådet driver 

påvirkningsarbeid og forsøker å dyktig-

gjøre forbrukere gjennom informasjon,  

råd og veiledning. I tillegg gir rådet  

bistand til enkeltforbrukere. 

Alle tjenestene er innrettet som ”hjelp 

til selvhjelp”. Det betyr at du selv, via 

Forbrukerrådets hjelpemidler, skal kunne 

finne en løsning på saken. Dersom saken 

ikke løser seg etter kontakt med selger, 

har du mulighet til å sende saken inn til 

ditt regionale Forbrukerråd, som vil kunne 

behandle klagen.

Forbrukerrådet behandler klagesaker 
på disse områdene:
• Kjøpsloven  

 (f.eks. kjøp mellom privatpersoner)

• Forbrukerkjøpsloven  

 (f.eks. kjøp fra butikk)

• Håndverkertjenesteloven  

 (f.eks. bruk av rørlegger i hjemmet)

• Angrerettloven (f.eks. angre kjøp  

 foretatt over Internett/telefon)

På områder utover disse, kan 

Forbrukerrådet bare gi generelle råd  

og veiledning.

Har du kjøpt en vare eller tjeneste fra en 

næringsdrivende i et EU/EØS-land og det 

oppstår en tvist, kan Forbruker Europa 

hjelpe deg videre. Se www.forbrukere-

uropa.no for mer informasjon. 

KONTAKTINFO

Telefon: 23 400 500

Internett: www.forbrukerportalen.no

               www.forbrukereuropa.no

Statens vegvesen er en fagetat

under Samferdselsdepartementet. 

Hovedoppgavene til Statens vegvesen  

er å utvikle og ta vare på et sikkert,  

miljøriktig og effektivt transportsystem.

Statens vegvesen har ansvar for planleg-

ging, bygging, drift og vedlikehold av riks- 

og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy 

og trafikanter. Etaten utarbeider bestem-

melser og retningslinjer for vegutforming, 

vegtrafikk, trafikantopplæring og kjøretøy. 

Etaten har også ansvar for ferjetilbud på 

riks- og fylkesveger.

KONTAKTINFO

Internett: www.vegvesen.no

Her finner du adresse og åpningstidene  

til de forskjellige trafikkstasjonene. 

Politidirektoratet er underlagt Justis-  

og beredskapsdepartementet. Hoved-

oppgaven til Politidirektoratet er faglig 

ledelse, styring og utvikling av norsk politi, 

innenfor de rammer departementet gir. 

Politidirektoratet har ansvar for ledelse, 

styring, oppfølging og utvikling av de  

12 politidistriktene og politiets særorgan 

med til sammen ca 16 000 ansatte.

I tillegg har Politidirektoratet en sentral 

rolle i arbeidet mot internasjonal- og 

organisert kriminalitet.

Oppgavene til Politidirektoratet fordeler 

seg på:

• samordning av politidistriktenes og  

 særorganenes mål, planer og arbeid

• støtte- og tilsynsoppgaver

• beredskap

• behandling av klagesaker

Hvert av de 12 politidistriktene ledes av 

en politimester som har ansvaret for alle 

polititjenester. Hvert politidistrikt har egen 

administrasjon og felles operasjonssentral. 

Operasjonssentralen tar imot alle opp-

dragsmeldinger om ulykker, nødssitua-

sjoner, andre farlige situasjoner og når  

det ellers er behov for øyeblikkelig hjelp.

KONTAKTINFO

Telefon: 02 800

Nødnummer: 112

Internett: www.politi.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) har følgende 

virksomhetsidé:

DSB skal ha oversikt over risiko- og  

sårbarhet i samfunnet. Vi skal være 

pådriver i arbeidet med å forebygge  

ulykker, kriser og andre uønskede hend-

elser. Vi skal sørge for god beredskap  

og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB er nasjonal myndighet for brann-

sikkerhet og forvalter lover og forskrifter 

som regulerer brannsikkerheten i alle 

eksisterende boliger i Norge. Utøvende 

myndighet vil være kommunalt eller 

interkommunalt brannvesen i din 

kommune.

KONTAKTINFO

Telefon: 33 41 25 00

E-post: postmottak@dsb.no

Internett: www.dsb.no

Forbrukerrådet Statens vegvesen Politidirektoratet
Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap

Offentlige etater
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NAV skal bidra til at flere kommer ut  

i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. 

Gjennom ordninger som dagpenger ved 

arbeidsledighet, barnetrygd, kontant-

støtte, sykepenger og pensjoner gir NAV 

økonomisk trygghet for den enkelte.

Det er NAV-kontor i alle norske kom-

muner. I de største byene er det NAV-

kontor i alle bydeler. NAV-kontoret er et 

samarbeid mellom den statlige arbeids- 

og velferdsetaten og kommunenes 

sosialtjeneste.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er under-

lagt Arbeids- og sosialdepartementet. 

Direktoratet arbeider med oppgaver innen 

hele NAVs politikkområde, og har også 

støttefunksjoner som skal bistå NAV på 

landsbasis.

På www.nav.no finner du informasjon om 

ledige stillinger, samt alle ytelser og tjen-

ester i NAV. Her finner du søknadsskjema, 

oversikt over satser og utbetalingsdatoer, 

samt informasjon om hva slags doku-

mentasjon du må legge ved når du søker 

ytelser fra NAV.

Når du søker stønad fra NAV, er det viktig 

at du gir korrekte opplysninger. Dersom 

du gir mangelfulle eller uriktige opplys-

ninger, kan du miste retten til stønad og 

NAV kan kreve pengene tilbake. Du kan 

også bli politianmeldt. NAV kontrollerer  

utbetaling av stønader og samarbeider 

med andre etater for å avdekke feil-

utbetalinger og misbruk. 

KONTAKTINFO

NAV Kontaktsenter: 55 55 33 33

Internett: www.nav.no

Her finner du adresse og kontaktinfor-

masjon til ditt lokale NAV kontor. 

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt 

Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens 

oppgave er å føre tilsyn med at virksom-

hetene følger arbeidsmiljølovens krav. 

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven 

gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet 

i forhold til tilsyn med lønns- og arbeids-

vilkår for utenlandske arbeidstakere. 

Arbeidstilsynet har også oppgaver i 

forhold til enkelte andre lover, hvorav 

ferieloven og deler av tobakkskadeloven 

er de viktigste, og etaten har tilsyn med 

elevers og studenters læringsmiljø ved 

fagskoler, universitet og høgskoler. 

Arbeidstilsynet består av en overordnet 

enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet,  

og 7 regioner med underliggende tilsyns- 

kontor spredd over hele landet. 

Direktoratet er lokalisert i Trondheim. 

Det overordnede mål for Arbeids- 

tilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø for alle, med trygge tilset-

tingsforhold og meningsfylt arbeid for  

den enkelte. 

KONTAKTINFO

Telefon: 73 19 97 00

E-post: svartjenesten@arbeidstilsynet.no

Internett: www.arbeidstilsynet.no

Barne-, ungdoms- og familieetaten 

(Bufetat) er et forvaltningsorgan under 

Barne- og likestillingsdepartementet 

(BLD). Bufetat jobber for vekst og  

utvikling for barn, unge og familier.

Bufetat har blant annet oppgaver  

på områdene:

• Barnevern

• Enslige, mindreårige asylsøkere

• Familievern

• Foreldreveiledning

• Krise- og incestsenter

• Adopsjon

• Ungdomsinformasjon

KONTAKTINFO

Internett: www.bufdir.no

Her finner du kontaktinformasjon  

til ditt lokale kontor. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- 
og familieetaten 

Offentlige etater
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Utdanningsdirektoratet er under-

lagt Kunnskapsdepartementet. 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for 

grunnskole- og videregående opplæring 

i Norge. Utdanningsdirektoratet har et 

overordnet ansvar for å sikre at alle barn 

og unge får oppfylt sine rettigheter til en 

likeverdig opplæring av høy kvalitet. 

Utdanningsdirektoratets hovedoppgaver 

er å fremme kvalitetsutvikling, kvalitets-

vurdering, analyse og dokumentasjon  

i grunnopplæringen, utføre forvaltning-

soppgaver knyttet til grunnopplæringen, 

samt lede tilsynet med grunnopplæringen 

fra nasjonalt nivå.

Utdanningsdirektoratet har også ansvaret 

for en rekke oppgaver på barnehage-

området, herunder dokumentasjon  

og analyse av tilstanden, kvalitets-  

og kompetanseutvikling, tilskudds- og 

regelverksforvaltning, tilsynsoppgaver  

og veiledning.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 30 12 00

E-post: post@utdanningsdirektoratet.no

Internett: www.udir.no

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi) er et kompetansesenter og en 

pådriver for integrering og mangfold  

i Norge. Direktoratet samarbeider med 

kommuner, statlige etater, innvandrer- 

organisasjoner og innvandrergrupper  

og privat sektor.

Direktoratet er underlagt 

Kunnskapsdepartementet (KD),  

og skal iverksette integrerings- 

og mangfoldspolitikken på KDs 

ansvarsområde.

 

IMDis viktigste oppgaver er:

• Å bosette flyktninger

• Å bidra til kvalifisering av innvandrere  

 til arbeid og utdanning

• Å følge opp introduksjonsloven

• Å bidra til dialog mellom majoritet  

 og minoritet

• Å forebygge og bekjempe   

 tvangsekteskap

• Å bidra til kunnskapsutvikling  

 på integreringsfeltet.

IMDi har også en rekke økonomiske 

virkemidler, som tilskudd til kommuner 

og tilskudd til frivillige organisasjoner som 

arbeider for mangfold og inkludering.

IMDi har kontorer i Narvik, Trondheim, 

Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo.

KONTAKTINFO

Telefon: 24 16 88 00

E-post: post@imdi.no

Internett: www.imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratetUtdanningsdirektoratet

Offentlige etater
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Her finner du en oversikt over nyttige linker i hvert kapittel. Du får også vite hvilke 
temaer du kan finne mer informasjon om på de forskjellige linkene.

Nyttige linker

Her kan du låne PC

FLYTTING TIL NORGE
www.udi.no – oppholdstillatelse, 
oppholdsrett, permanent oppholds-
tillatelse, permanent oppholdsrett, 
familieinnvandring.

www.skatteetaten.no/utenlandsk  
– folkeregistrering, D-nummer, 
fødselsnummer, skatte-systemet, 
skattekort, skattemelding, skatteoppgjør, 
skatteplikt i Norge.

www.toll.no – personlige eiendeler  
ved innflytting.  

www.forbrukerportalen.no – leiekontrakt, 
kjøp av varer.

www.husbanken.no – grunnlån 

ARBEID
www.arbeidstilsynet.no – arbeids-
avtale, arbeidstid, lønn, HMS-kort  
i byggebransjen og renholdsbransjen, 
ferie og feriepenger, permittering, 
oppsigelse, usaklig oppsigelse, avskjed, 
HMS (helse, miljø og sikkerhet).

www.hmskort.no – HMS-kort  
i byggebransjen og renholdsbransjen

www.nav.no – permisjon, egenmelding, 
sykmelding, sykepenger, arbeidsulykke, 
yrkesskade, nedsatt arbeidsevne, 
arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, 
jobbsøking, dagpenger, alderspensjon. 

www.lo.no – fagforeninger  
og fagforbund.

www.akademikerne.no – fagforeninger 
og fagforbund.

www.ys.no – fagforeninger  
og fagforbund.

www.unio.no – fagforeninger  
og fagforbund.

www.nokut.no – godkjenning av høyere 
utdanning.

www.altinn.no – entreprenørskap 

 
 
 
 

BARN OG SKOLE
www.nav.no – svangerskapspenger, 
foreldrepenger, engangsstønad, 
barnetrygd, kontantstøtte.

www.samordnaopptak.no – høyere 
utdanning. 

www.lanekassen.no – økonomisk støtte 
til utdanning.  

bufdir.no – barnevernet,  
familievern, mekling. 

www.krisesenter.com – krisesenter

www.vilbli.no – videregående opplæring.

HELSE

www.nav.no – medlemskap  
i folketrygden.

www.helsenorge.no – helsetjenester, 
selvbetjeningsløsninger i helsesektoren, 
fastlege.

FRITID

www.frivillighetnorge.no – frivillige lag 
og organisasjoner.

www.kulturskolen.no – musikk- og 
kulturskoler. 

www.www.miljodirektoratet.no 
 – jakt, jakttider.

TRANSPORT OG TJENESTER

www.vegvesen.no – førstegangs-
registrering av bil, omregistrering ved 
kjøp av brukt bil, årsavgift, periodisk 
kjøretøykontroll.

www.norge.no – veiviser til offentlige 
tjenester på nett.

www.en-tur.no – ruteopplysning i Norge.

www.ruter.no – tog/T-bane/busstrafikk 
innenfor fylkene Akershus, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold, 
Telemark og Østfold.

www.nsb.no – informasjon om 
togtrafikk, ruteopplysning, billettbestilling.

www.nor-way.no – busselskap, 
informasjon om bussavganger, 
billettbestilling.

www.nettbuss.no – busselskap, 
informasjon om bussavganger, 
billettbestilling.

www.norwegian.no – informasjon om 
flyavganger, billettpriser, billettbestilling.  

www.sas.no – informasjon om 
flyavganger, billettpriser, billettbestilling.  

www.wideroe.no – informasjon om 
flyavganger, billettpriser, billettbestilling.  

www.mobilborsen.no  
– prissammenligningstjeneste  
for mobiltelefoni. 

www.bredbandguiden.no – informasjon 
om bredbånd (internett).

www.nettvett.no – informasjon, råd og 
veiledning om sikker bruk av internett.

www.posten.no – posttjenester, 
åpningstider for postkontor, sporing av 
pakker og brev. 

www.finansportalen.no  
bankkonto, banklån. 

VERDT Å VITE

www.konfliktraadet.no – konfliktrådet

www.forliksradet.no – forliksrådet

www.fri-rettshjelp.no – fri rettshjelp

www.hallonorden.org – informasjons-
tjeneste for nordiske borgere som skal 
flytte, arbeide eller studere i et av de 
nordiske landene. 
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FLYTTING TIL NORGE  
EU-land – EUs medlemsland: Belgia, 
Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, 
Kroatia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Polen, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, 
Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn 
og Østerrike.  

EØS-land – alle EUs medlemsland 
og Norge, Liechtenstein, Island.

EFTA-land – Norge, Liechtenstein, Island  
og Sveits.

Tredjeland – land utenfor EØS/
EFTA-området.

Oppholdstillatelse – tillatelse til å opp-
holde seg i Norge utover tre måneder. 

Permanent oppholdstillatelse – gir 
tillatelse til fast opphold i Norge. Ikke alle 
typer oppholdstillatelser danner grunnlag 
for permanent oppholdstillatelse.

D-nummer – identifikasjonsnummer  
som gis til utlendinger som bor i Norge 
under seks måneder

Fødselsnummer – tildeles i utgangs-
punktet personer som fødes i Norge eller 
personer som registreres som bosatt her.
 
Depositum – et pengebeløp  
som leietaker stiller som sikkerhet  
for skyldig husleie.

ARBEID
Arbeidsavtale – beskriver arbeidstakers 
og arbeidsgivers rettigheter og
plikter, og skal alltid inneholde opp-
lysninger om hvem som har inngått 
avtalen, arbeidsplassen, beskrivelse av 
arbeidet eller stillingen, tidspunktet for 
arbeidsforholdets begynnelse, forventet 
varighet hvis arbeidet er midlertidig, rett 
til ferie og feriepenger, prøvetid hvis dette 
er avtalt, oppsigelsesfrister, lønn, lengde 
og plassering av arbeidstiden, pauser 
og eventuelle tariffavtaler som regulerer 
arbeidsforholdet.

Tariffavtale – en avtale mellom en arbeids-
giverforening og en arbeidstakerforening 
(fagforening) om lønns- og arbeidsvilkår. 
Lønns- og arbeidsvilkår er som regel 
bedre på arbeidsplasser som er bundet av 

tariffavtaler enn i de fleste selskaper som 
ikke er bundet av tariffavtaler. Hvor mye 
lønn og andre goder du får, er avhengig 
av hva som står i tariffavtalene. Nivået kan 
variere fra bransje til bransje.

Sosial dumping – situasjon på arbeids-
plassen når utenlandske arbeidstakere 
som utfører arbeid i Norge, får vesentlig 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn 
norske arbeidstakere. Det er også sosial
dumping dersom utenlandske arbeids-
takere gis vesentlige dårligere arbeids-
vilkår for øvrig, for eksempel i form 
av belastende arbeidstidsordninger, 
manglende sikkerhetsopplæring, dårlig 
ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet 
under utførelse av arbeidet m.m.

Permittering – en midlertidig ordning der 
arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og 
arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønns-
plikt. Hel permittering fritar arbeidstaker 
helt for arbeidsplikt. Delvis permittering 
betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin 
stillingsprosent og er permittert resten.
 
HMS – forkortelse for helse, miljø og sikker-
het, fellesbetegnelse for det arbeidet som 
skal gjøres på den enkelte arbeidsplass for 
å forbedre arbeidsmiljøet samt, å redusere 
skader på det ytre miljø. 

Skattekort – viser hvor mye skatt arbeids-
giver skal trekke før han betaler ut lønn 
til deg. Alle som arbeider i Norge må ha 
skattekort.  

Skattemelding – gir en samlet oversikt 
over din inntekt, formue og fradrag, slik  
at Skatteetaten kan beregne riktig skatt 
for deg.  

Skatteoppgjør – inneholder opplysninger 
om hvilken inntekt det er beregnet skatt av, 
hvor mye arbeidsgiver har trukket i skatt,
og om du har betalt for mye eller for lite
skatt. Dersom du mottar skattemelding  
vil du få et skatteoppgjør når skatte-
meldingen din er behandlet.

NOKUT – forkortelse for Nasjonalt 
organ for kvalitet i utdanningen, gir en 
generell godkjenning (nivå og omfang) 
av høyere utdanning fra utlandet. Organ 
for godkjenning av utenlansk fag- og 
yrkesopplæring.

Dagpenger – ytelser fra folketrygden  
ved arbeidsledighet. 

BARN OG SKOLE
SFO – forkortelse for Skolefritidsordning, 
frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn 
i 1.–4. klassetrinn i grunnskolen som har 
behov for opphold ved skolen utover 
ordinær undervisningstid (snl)

Lånekassen – en statlig etat som  
gir økonomisk støtte til utdanning.

HELSE
Folketrygden – den offentlige 
sosialforsikringen i Norge. Som hovedregel 
er alle som er bosatt i Norge, medlem  
i folketrygden. Hvis du arbeider lovlig  
i Norge blir du som hovedregel medlem 
i den norske folketrygden fra første 
arbeidsdag. Dette skjer automatisk. 

Fastlegeordning – retten til en fast lege 
for alle som er registrert bosatt i en 
norsk kommune.

Egenandel – en bestem del av utgiftene 
ved helsetjenester fra det offentlige. Dette 
gjelder blant annet for legebehandling. 

Frikort – dersom du har betalt egenandel 
opp til et visst beløp, kan du få frikort.  
Da slipper du å betale egenandel resten 
av året.

Europeisk helsetrygdkort – gir rett 
til helsetjenester når du oppholder deg 
midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. 
For å ha rett på europeisk helsetrygdkort, 
er det et primærvilkår at du er medlem av 
norsk folketrygd, og i tillegg er enten norsk 
statsborger eller statsborger i et annet 
EØS-land eller Sveits.

TRANSPORT OG TJENESTER
Gjeldsordning – skal gi personer med 
alvorlige gjeldsproblemer en mulighet 
til å få kontroll over økonomien sin. En 
avtale om gjeldsordning kan for eksempel 
gå ut på at en som skylder penger, får 
utsettelse av betaling av hele eller deler av 
gjelden, at dem personen skylder penger, 
helt eller delvis gir avkall på renter eller 
omkostninger, eller at gjelden skal falle 
helt eller delvis bort.

Begrepsforklaring
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Januar

01.01 1. nyttårsdag 

21.01 H.K.H Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

31.01 Forfall TV-lisens termin 1 

Februar

01.02 Frist for å søke videregående skole – særskilt grunnlag

06.02 Samefolkets dag

10.02 Morsdag

21.02 H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

Vinterferie ............................... Skriv inn dato for din kommune

Mars

01.03 Søknadsfrist for videregående skole – ordinært inntak
Søknadsfrist for høyere utdanning – spesielle søkegrupper

31.03 Sommertid start

April

14.04 Palmesøndag

15.04 Søknadsfrist for høyere utdanning - ordinært inntak

18.04 Skjærtorsdag

19.04 Langfredag

21.04 1. påskedag

22.04 2. påskedag

29.04 Sommerdekk på (utenom i Nord-Norge)

Mai

01.05 Off. høytidsdag 
Sommerdekk på i Nord-Norge

08.05 Frigjøringsdag

17.05 Grunnlovsdagen

30.05 Kristi Himmelfartsdag

Juni

07.06 Unionsoppløsningen

09.06 1. pinsedag

10.06 2. pinsedag

23.06 Sankthans

Skole slutt ............................... Skriv inn dato for din kommune

Juli

04.07 H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

8. – 26.07 Fellesferie  

20.07 H.K.H Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag

29.07 Olsokdagen

31.07 Forfall TV-lisens termin 2

August

19.08 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit fødselsdag

Skolestart ............................... Skriv inn dato for din kommune

September

9.09 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Oktober

16.10 Piggdekk på i Nord-Norge

27.10 Sommertid slutt

Høstferie ............................... Skriv inn dato for din kommune

November

01.11 Piggdekk på i resten av landet

10.11 Farsdag

Desember

24.12 Julaften

25.12 1. juledag

26.12 2. juledag

31.12 Nyttårsaften

Viktige datoer
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Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa
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Konfliktrådet .............................................. 117
Kontantstøtte ................................................ 53
Konto ................................................................. 98
Kringkastingsavgiften ............................ 108
Krisesenter ..................................................... 61
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Giftinformasjonen 225 91 300
NSB Kundesenter 61 05 19 10
Skatteetaten 800 800 00
Skatteetaten (fra utlandet) + 47 22 07 70 00
Arbeidstilsynet 73 19 97 00
Tollvesenet – infosenter 22 86 03 12
Politi (kontakt til lokalt politi) 02 800
Forbrukerrådet 23 400 500

Telefonliste

BRANN

110
POLITI

112
AMBULANSE

113
LEGEVAKT

116 117

Hvordan bruke dette heftet?

Informasjonsheftet er delt inn i sju 

kapitler, for å gjøre det enkelt for deg 

å fi nne fram til ønsket informasjon.

Vi håper vi har ivaretatt ditt 

informasjonsbehov. Lykke til!

I dette heftet fi nner du informasjon som 

skal gi deg svar på spørsmål innenfor 

disse temaene.

Der det er mulig, vil du også fi nne 

telefonnummer, som du kan ringe for å få 

mer informasjon eller få direkte svar på 

dine spørsmål. 

Har du spørsmål om opphold, arbeid, 

skole, helse eller fritid i Norge?

Til de fl este tema vil du fi nne internett-

adresse hvor du kan få mer utfyllende 

informasjon om temaet du lurer på.

2

L
Langtransport ............................................... 97
Legevakt .......................................................... 68
Leie bolig ........................................................ 21
Lokale fritidstilbud .................................... 76
Lokaltrafi kk..................................................... 96
Lover og lovbrudd  .................................. 116
Lønn ................................................................... 33
Lønnsslipp ...................................................... 43
Lånekassen .................................................... 59

M
Medisiner ........................................................ 68
Medlemskap i folketrygden................... 64
Mekling ............................................................ 71
Mobiltelefon ............................................... 107

N
Nedsatt arbeidsevne ................................. 41
Nettbaserte off entlige tjenester ...... 109
Norges historie.......................................... 114
Norskopplæring ........................................... 29
Nyttige linker ............................................. 128
Nyttige nummer ....................................... 119
Nødnummer  .............................................. 119

O
Off entlig kommunikasjon  ...................... 96
Off entlige etater  ..................................... 120
Omregistrering ved kjøp av
bruktbil i Norge ............................................ 88
Oppholdskort ................................................ 13
Oppholdsrett etter 
EØS-regelverket ........................................... 11
Oppholdstillatelse etter 
det generelle regelverket .......................... 8
Oppsigelse ..................................................... 38
Overføring av penger til utlandet ... 101

P
Parkering ......................................................... 93
Periodisk kjøretøykontroll 
(EU-kontroll) .................................................. 90
Permanent oppholdstillatelse ................ 9
Permisjon ........................................................ 35
Permittering ................................................... 37
Personforsikring ....................................... 105
Personlige eiendeler ved innfl ytting ..20
Plikt til å betale skatt i Norge ............... 44
Politi og kriminalitet ............................... 116
Politidirektoratet ...................................... 123
Post ................................................................. 108

R
Registrering ved innfl ytting .................. 18
Reiseforsikring .......................................... 106
Renovasjon .................................................... 25
Rettigheter for EØS-borgere 
ved fl ytting ..................................................... 48

S
Samarbeid skole-hjem ............................. 57
Sjekkliste for utenlandske 
arbeidstakere i Norge ............................... 14
Skadeforsikring ......................................... 104
Skatt ................................................................... 42
Skatteetaten ............................................... 121
Skattekort........................................................ 42
Skattesystemet ............................................ 42
Skille mellom EØS-borgere 
og borgere fra øvrige land ........................ 8
Skolefritidsordning .................................... 56
Skoleskyss ...................................................... 58
Skolesystemet .............................................. 56
Statens vegvesen ..................................... 122

Svangerskapsomsorg ................................ 66
Svangerskapspenger ................................. 52
Sykdom når du er arbeidstaker  .......... 71
Sykehus............................................................ 68
Sykepenger .................................................... 71
Sykmelding .................................................... 71
Særskilt språkopplæring ......................... 58
Søke jobb ........................................................ 48

T
Tannhelsehjelp ............................................. 69
Telefon-/internettabonnement ........ 107
Telekommunikasjon ............................... 107
Tillatelser ........................................................... 8
Tolk  .................................................................... 28
Tollvesenet .................................................. 121
Trafi kkforsikringsavgift ............................. 90
Trafi kkregler ................................................... 92
Tros- og livssynssamfunn  ................... 115

U
Uføretrygd ...................................................... 41
Utdanningsdirektoratet ........................ 126
Utenlandsregistrert bil ............................. 84
Utenlandsk førerkort ................................. 84
Utlendingsdirektoratet ......................... 120

V
Varig oppholdsrett ..................................... 12
Videregående skole ................................... 57
Viktige datoer for deg som har bil ..... 91
Yrkesskade ..................................................... 40
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Ny i Norge er utarbeidet av:Ny i Norge er utarbeidet av:Ny i Norge

NY I NORGE
Er du ny i Norge? Har du utenlandske ansatte? 
Har du kolleger, venner eller andre du vil informere om norske forhold? 
Ny i Norge inneholder praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan være nyttige for deg.Ny i Norge inneholder praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan være nyttige for deg.Ny i Norge

• Hvor må jeg registrere meg som ny i Norge?

• Hvor lenge kan jeg kjøre med utenlandsregistrert bil i Norge?

• Hvor får jeg norskopplæring, og hva koster det?

• Hva bør arbeidskontrakten min inneholde?

• Når har barn rett og plikt til å gå på skole?

• Hva er fastlege? 

• Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Ny i Norge gir deg svar på disse, og mange fl ere spørsmål. Ny i Norge gir deg svar på disse, og mange fl ere spørsmål. Ny i Norge
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Praktiske opplysninger fra offentlige etater
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