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Om utenlandske arbeidstakere og permitteringer på grunn av Korona 
 
1: Hvordan skal utenlandske arbeidstakere uten norsk personnummer, med d-nummer, logge inn på 
NAV sine nettsider? 
 
Svar: Man kan logge inn på NAV sine nettsider med BankID utstedt av banken, eller gjennom MinID. 
Man kan ikke logge seg inn og registrere seg som arbeidssøker/søke dagpenger uten BankID. 
Bankene kan ikke utstede BankID på d-nummer, men MinID kan opprettes med d-nummer.  
 
Dette betyr at det ikke er mulig for arbeidstakere uten norsk personnummer å registrere seg som 
arbeidssøker, eller søke om dagpenger gjennom NAVs nettsider. Det anbefales at disse kontakter 
NAV så raskt som mulig, om nødvendig med bistand fra sin avdeling i NAF. 
 
2: Har man rett på dagpenger fra Norge? 
 
Svar: Dersom man kommer fra et EØS-land har man som hovedregel rett på dagpenger fra Norge. 
Hovedregelen er at man er medlem av trygdeordningen i det landet man arbeider i.  
 
Unntak: Faglærte arbeidstakere fra land utenfor EØS-området som er i Norge gjennom 
bestemmelsene om faglærte har i utgangspunktet ikke krav på dagpenger. Disse har opphold i 
Norge fordi de har særlige kvalifikasjoner eller høyere utdanning etter utlendingsforskriften § 6-1 
eller § 6-15. For å ha krav på dagpenger må man være reell arbeidssøker for å motta dagpenger. 
Det betyr at man skal kunne ta enhver jobb man er i stand til, hvor som helst i Norge, til lønn minst 
etter tariff eller sedvane.  
Arbeidstakere fra land utenfor EØS-området som har opphold i Norge som faglærte, har fått 
opphold for å jobbe hos en spesifikk arbeidsgiver, eller i en spesifikk bransje. NAV mener i dette 
tilfelle at de ikke er reelle arbeidstakere, og ikke har krav på dagpenger. 
 
3: Kan man motta dagpenger mens man oppholder seg i utlandet? 
 
Svar: I utgangspunktet skal man oppholde seg i Norge når mottar dagpenger. Eventuelle hjemreiser 
bør avtales med NAV. Dersom man reiser hjem uten slik avtale kan man risikere å miste retten til 
dagpenger. NAV sine retningslinjer er at personer som velger å reise til bostedslandet etter å ha 
blitt arbeidsledig, må søke dagpenger fra bostedslandet. 
 
Dersom man er definert som grensearbeider, eller jobber etter rotasjonsordning og reiser til 
hjemlandet ved turnusfri, er man normalt unntatt fra plikten om å oppholde seg i Norge. Dette bør 
om mulig avklares med NAV før hjemreise.  
 
Dersom man jobber i rotasjonsordning og befinner seg i utlandet ved permittering har man i 
utgangspunktet rett på dagpenger fra Norge. Dersom man har BankID anbefales det at man søker 
om dagpenger gjennom NAVs nettsider. Dersom man ikke har norsk personnummer/BankID 
anbefales det at man ringer NAV.  
 
 
 

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/lover-og-forskrifter/lover-og-forskrifter2/utlendingsforskriften/#/kapittel/6/6-1/

