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VIKTIG INFORMASJON OM DAGPENGER FOR 
UTENLANDSKE BORGERE PÅ SVALBARD 

  
  

Følgende regelverk for dagpenger gjelder utenlandske borgere på 

Svalbard. 

  
Nordiske borgere; Nordisk konvensjon er gjeldende på Svalbard slik at 

nordiske borgere vil likestilles med norske ved behandling av 

dagpengekrav. Se nav.no for mer informasjon 

  
Generelt: Hvem kan få dagpenger? 

 

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du: 

 har fått redusert arbeidstiden din med minst 50%, fra 13.03.20 

gjelder 40 prosent ihht. regjeringsbeslutning 

 har redusert arbeidsinntekt 

 er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag 

 er reell arbeidssøker 

 er medlem i folketrygden og oppholder deg lovlig i Norge 

 har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 

kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 
ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 
G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene. 

  
NAV Tromsø avd. Svalbard viser til følgende lovtekst: 

 

§ 1-1.(utbetaling av dagpenger på Svalbard) 

Det ytes dagpenger til medlem som oppholder seg på Svalbard. Det 
er et vilkår at vedkommende er villig til å ta arbeid på 
fastlandet. Dagpenger under opphold på Svalbard utbetales likevel ikke 

http://nav.no/
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/hva-vil-det-si-a-vaere-reell-arbeidssoker
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/arbeid-og-opphold-i-norge/relatert-informasjon/medlemskap-i-folketrygden
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/nynorsk/krav-til-minsteinntekt
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden


 

til medlem som har vært ansatt i åremålsstilling, når åremålstiden er 
utløpt 

 

I praksis betyr dette at ingen som har kontrakter som 

utløper/tilkallingskontrakter som ikke benyttes lenger, har krav på 

dagpenger under Svalbardopphold. Den  innebærer at kun de som blir 

sagt opp fra et fast arbeidsforhold eller permittert fra en gjeldende 

kontrakt kan motta dagpenger, samt at øvrige vilkår er oppfylt. 
 

 

  
Vi ønsker å spesifisere 2 av vilkårene: 

  
Vilkår 1: Medlemskap: Ikke-nordiske borgere som ankommer Svalbard 

blir KUN medlem av norsk folketrygd ved å ta seg arbeid for en norsk 

arbeidsgiver på Svalbard. Når et arbeidsforhold avsluttes, vil 

medlemskapet avsluttes. De som får avsluttet sine kontrakter, mister 

sitt medlemskap i folketrygden etter 1 måned. 

  
Vilkår 2: Er reell arbeidssøker og oppholder seg lovlig i Norge: 

Dette innebærer konkret at man trenger en gyldig oppholdstillatelse i 

Norge. 

Uten en gyldig arbeidstillatelse i Norge får man ikke registrert seg 

som arbeidssøker. 

EØS borgere trenger ikke en gyldig oppholdstillatelse. 

Man må være villig til å ta ethvert arbeid i hele Norge og søke jobber i 

hele Norge for å kunne motta dagpenger. Der er altså et vilkår at man 

har en gyldig oppholdstillatelse knyttet til denne ytelsen. 

  
For øvrig vil alle krav behandles individuelt. 
 
For ytterligere informasjon, kontakt: 
Anne-Margrethe Krogseth // rådgiver NAV Tromsø avd.Svalbard // tlf. 920 23 894  
Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093  
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