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Vedrørende utenlandske arbeidstakere og NAV 

Arbeidsinnvandrere fra EØS-land omfattes i utgangspunktet av de samme reglene som nordmenn når det 

gjelder dagpenger. Men, gjeldende regelverk og praksis er at permitterte og arbeidsledige EØS-borgere 

må oppholde seg i Norge for å få dagpenger.  

 

Fellesforbundet mener at NAV ikke kan stille et slikt krav i dagens situasjon. Per i dag opplever mange 

EØS-arbeidstakere at de ikke har mulighet til å reise tilbake til Norge på grunn av karanteneregler og/eller 

manglende transport, eller de ble brått sendt ut av Norge. Vi får daglige varsler fra egne medlemmer om 

at de ikke kan reise tilbake, eller at de rett og slett ble sendt tilbake til hjemlandet av arbeids- og 

oppdragsgivere (med eller uten permitteringsvarsler) – og at de ikke får søkt om dagpenger hos NAV 

fordi de ikke er i Norge. Vi får også varsler om at mange utenlandske arbeidere ikke får registrert seg hos 

NAV fordi de mangler bank-id og/eller norsk personnummer, og at de generelt har store problemer med å 

få logget seg inn.  

 

Etter regelverket gjelder ikke kravet om opphold i Norge for EØS-borgere som jobber i en regelmessig og 

tilbakevendende turnus og som reiser til hjemlandet i friperiodene. Men vi får nå rapporter om at også 

disse får beskjed om at de ikke kan søke om dagpenger med mindre de befinner seg i Norge. Dette må det 

ryddes opp i umiddelbart.  

 

Vi ber derfor innstendig om at NAV straks må endre praksis slik at EØS-arbeidstakere med 

dagpengerettigheter i Norge kan søke og få innvilget den stønaden de har krav på, selv om de har blitt 

sittende fast i f.eks Polen. Det er også viktig at NAVs digitale løsninger fungerer for denne gruppa, ikke 

minst fordi normal postgang ikke lenger fungerer i land som Polen.  

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon eller konkrete eksempler.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

 

Jørn Eggum Line Eldring 

(sign.)             (sign.) 
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