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Hva er nytt siden sist?

• Faglig anbefaling om gjenåpning av NAV-kontorene i kommunene

• Ordningen med lønnskompensasjon til permitterte er klar

Nytt fra NAV-kontorene?

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-til-kommunene/faglig-anbefaling-om-gjenapning-av-nav-kontorene-i-kommunene
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/asd/nyheter/2020/na-star-nav-klare-til-a-betale-lonnskompensasjon/id2705722/


Ukens tema:
Utenlandske statsborgere

1. Hovedregel

2. Unntak

3. Lovlig opphold

4. Bopel (tilknytning til Norge)

5. Oversikt over mulige kombinasjoner

6. Håndtering i praksis



Hovedregel

Sosialtjenesteloven § 2 første ledd første punktum

«Lovens bestemmelser om tjenester gjelder for alle som 
oppholder seg i riket.»



Unntak

Sosialtjenesteloven § 2 første ledd andre punktum

«Kongen kan gi forskrifter som begrenser anvendelsen 
av loven til personer som ikke er norske statsborgere, 
eller som ikke har bopel i riket.»



Lovlig opphold

Norske statsborgere

• Alltid lovlig opphold

Nordiske 
statsborgere

• Likestilles med 
norske statsborgere

EØS-borgere (og 
familiemedlemmer)

• Kan ha 
oppholdsrett

Tredjelandsborgere

• Må få 
oppholdstillatelse

• Noen særlige 
grunnlag for 
opphold



Bopel (tilknytning til Norge)

Fast bosted

Vanlig bosted

Fysisk 
opphold



Oversikt

Lovlig opphold +
bopel

Lovlig opphold med 
særlige grunnlag

Lovlig opphold +
ikke bopel

Ikke lovlig opphold + 
ikke bopel

Rett på statlig 
innkvartering

Fulle rettigheter Fulle rettigheter Begrensede rettigheter

• Opplysning, råd og 
veiledning

• Økonomisk stønad
og midlertidig 
botilbud inntil 
søkeren kan 
forventes å få 
bistand fra kilder i 
hjemlandet

Mer begrensede 
rettigheter

• Opplysning, råd og 
veiledning

• I nødssituasjon:
Økonomisk stønad 
og midlertidig 
botilbud i en kort 
periode, inntil 
søkeren i praksis 
kunne forlatt landet

Mest begrensede 
rettigheter

• Opplysning, råd og 
veiledning

Sosialtjenesteloven
§ 2

Forskriften
§ 1 fjerde ledd

Forskriften
§ 1

Forskriften
§ 4

Forskriften
§ 2



Håndtering i praksis

4. Har søkeren bopel i Norge?

Ja: Fulle rettigheter Nei: Begrensede rettigheter

3. Omfattes søkeren av forskriftens § 1 tredje eller fjerde ledd?

Ja: Fulle rettigheter Nei: Se spørsmål 4

2. Har søkeren dokumentert lovlig opphold?

Ja: Se spørsmål 3 Nei: Mer begrensede rettigheter

1. Har søkeren rett på statlig innkvartering?

Ja: Mest begrensede rettigheter Nei: Se spørsmål 2

Følge oppAvgjøreVurdereKartlegge



Q&A om sosiale tjenester

Spørsmål? ☺


