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Þær upplýsingar sem fram koma í þessari handbók hafa verið samdar og uppfærðar í 

náinni samvinnu við innlenda hliðstæðu Hins Gagnkvæma upplýsingakerfis ESB um 

félagslega vernd (Mutual Information System on Social Protection - MISSOC).  

Frekari upplýsingar um MISSOC tengslanetið má nálgast hjá: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Handbókin er almenn lýsing á almannatryggingakerfum viðkomandi landa. Frekari 

upplýsingar fást í öðru efni sem MISSOC hefur gefið út og er allt fáanlegt gegnum 

framangreindan tengil. Þér er einnig heimilt að hafa samband við til þess bær yfirvöld 

og stofnanir sem taldar eru upp í Viðauka við þessa handbók. 

 

Hvorki framkvæmdastjórn Evrópusambandsins né nokkur fulltrúi á vegum hennar 

verður gerður ábyrgur fyrir notkun upplýsinga sem fram koma í riti þessu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Evrópusambandið, 2012 

Afritun er leyfð sé heimildar getið. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815


 
Atvinnu, félagsmál og nám án aðgreiningar 

 Félagsleg réttindi þín í Noregi 

júlí 2012  3 

Efnisyfirlit  

I. Kafli: Inngangur, skipulag og fjármögnun .......................................................... 4 
Inngangur ...................................................................................................... 4 
Skipulag félagslegrar verndar ........................................................................... 4 
Fjármögnun ................................................................................................... 5 

II. Kafli: Heilsugæsla ......................................................................................... 6 
Hvenær átt þú rétt á heilsugæslu? .................................................................... 6 
Hvaða þættir eru tryggðir? ............................................................................... 6 
Hvernig fær maður heilsugæslu?....................................................................... 7 

III. Kafli: Sjúkrabætur í peningum ....................................................................... 8 
Hvenær átt þú rétt á sjúkrabótum í peningum? .................................................. 8 
Hvaða þættir eru tryggðir? ............................................................................... 8 
Hvernig fást sjúkrabætur í peningum? ............................................................... 8 

IV. Kafli: Bætur til mæðra og feðra vegna meðgöngu og fæðingar ........................... 9 
Hvenær átt þú rétt á bótum til mæðra og feðra vegna meðgöngu og fæðingar? ...... 9 
Hvaða þættir eru tryggðir? ............................................................................... 9 
Hvernig á að fá bætur vegna mæðraorlofs og feðraorlofs? ..................................10 

V. Kafli: Örorkubætur ........................................................................................11 
Hvenær átt þú rétt á örorkubótum? ..................................................................11 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................12 
Hvernig fær maður örorkubætur? ....................................................................13 

VI. Kafli: Ellilífeyrir og bætur til aldraðra ..............................................................14 
Hvenær átt þú rétt á bótum til aldraðra? ...........................................................14 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................15 
Hvernig fást bætur aldraðra? ...........................................................................16 

VII. Kafli: Bætur fyrir eftirlifendur .......................................................................17 
Hvenær átt þú rétt á bótum fyrir eftirlifendur? ...................................................17 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................17 
Hvernig á að fá bætur fyrir eftirlifendur? ...........................................................18 

VIII. Kafli: Bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma .......................................19 
Hvenær átt þú rétt á bótum? ...........................................................................19 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................19 
Hvernig á að fá bætur? ...................................................................................20 

IX. Kafli: Fjölskyldubætur ..................................................................................21 
Hvenær átt þú rétt á fjölskyldubótum? .............................................................21 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................21 
Hvernig á að fá fjölskyldubætur? .....................................................................22 

X. Kafli: Atvinnuleysi .........................................................................................23 
Hvenær átt þú rétt á atvinnuleysisbótum? .........................................................23 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................23 
Hvernig á að fá atvinnuleysisbætur? .................................................................24 

XI. Kafli: Lágmarksframfærsla ............................................................................25 
Hvenær átt þú rétt á bótum vegna lágmarksframfærslu? ....................................25 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................25 
Hvernig er hægt að fá bætur vegna lágmarksframfærslu? ...................................26 

XII. Kafli: Langtíma umönnun ............................................................................27 
Hvenær átt þú rétt á langtíma umönnun? .........................................................27 
Hvaða þættir eru tryggðir? ..............................................................................27 
Hvernig er langtíma umönnun fengin? ..............................................................28 

Viðauki: Hagnýt póstföng og vefsíður ..................................................................29 



 
Atvinnu, félagsmál og nám án aðgreiningar 

 Félagsleg réttindi þín í Noregi 

júlí 2012  4 

I. Kafli: Inngangur, skipulag og fjármögnun  

Inngangur 

Meginkerfi þau sem snerta almannatryggingar í Noregi eru almannatryggingakerfið, 

fjölskyldugreiðslukerfið og kerfi það sem greiðir bætur í peningum handa fjölskyldum 

með lítil börn. 

Hverjir eru tryggðir samkvæmt almannatryggingakerfinu í Noregi? 

Almennt þá eru allir sem annað hvort eru með fasta búsetu eða stunda launað starf í 

Noregi eða á varanlegri stöð á landgrunni Noregs eru skyldutryggðir samkvæmt 

almannatryggingakerfinu. Ákveðnir flokkar norskra ríkisborgara sem starfa erlendis 

(opinberri þjónustu, ofl.) eru einnig skyldutryggðir. 

 

Sjómenn sem eru ríkisborgarar evrópska efnahagssvæðisins (EES) og sem starfa um 

borð í skipum sem sigla undir norskum fána eru tryggðir samkvæmt 

almannatryggingakerfinu vegna allra tilvika án tillits til bússetustaðar.  

 

Fólk sem ekki er tryggt og er með fasta búsetu í Noregi, eða sem ekki er með fasta 

búsetu í Noregi en uppfyllir ákveðin skilyrði varðandi fyrri tímabil trygginga, o.s.frv., 

geta sótt um valfrjálsa tryggingu. 

Grunnfjárhæð  

Margs konar bætur í almannatryggingakerfinu eru ákvarðaðar í tengslum við 

grunnfjárhæð. Þessi fjárhæð er leiðrétt árlega samkvæmt konunglegri tilskipun sem 

tekur gildi þann 1. maí þar sem tekið er tillit til breytinga á tekjustigi. Grunnfjárhæðin 

nam 82.122 NOK (10.884 evrum) þann 1. maí 2012.   

Skipulag félagslegrar verndar 

Afgreiðsla bóta á öllum sviðum (fjölskyldugreiðslur og bætur í peningum handa 

foreldrum með lítil börn með talin), með undantekningu varðandi heilsugæslu fer fram 

undir stjórn vinnumála- og velferðarstjórnar (Arbeids- og velferdsetaten), sem er 

opinber stjórnsýslustofnun á vegum ríkisins, undir yfirstjórn vinnumála- og 

velferðarstofnunar (Arbeids- og velferdsdirektoratet). Vinnumála- og velferðarstjórn 

annast einnig greiðslu barnsmeðlaga.  

 

Á svæðisvísu starfa 19 NAV fylkisskrifstofur (NAV fylkeskontorer) þ.m.t. 

vinnustaðamiðstöðvar (NAV Arbeidslivssentre) sem komið hefur verið á fót til að 

hjálpa við að draga úr fjarvistum vegna veikindaorlofs og til að efla atvinnuþátttöku 

eldri launamanna og fatlaðra. Á vettvangi sveitarfélaga, veitir NAV skrifstofan (NAV-

kontoret) (457 einingar), sem er þjónustustofnun sem veitir milliliðalaust samþætta 

almannatryggingaþjónustu á öllum sviðum, einnig félagslega fjárhagsaðstoð. NAV 

opinbera skrifstofan fyrir almannatryggingar erlendis (NAV Internasjonalt) annast 

einnig einstök mál sem snerta tryggða einstaklinga og bótaþega erlendis, nema 

einstök mál sem snerta ellilífeyri og lífeyri eftirlifanda en NAV lífeyriskrifstofa Osló 

(NAV Pensjon Oslo) annast þau. 

 

Endurgreiðsla kostnaðar sem tengist heilsugæslu fer fram undir stjórn 

heilbrigðismálastofnunar (Helsedirektoratet) sem heyrir undir ráðuneyti 
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heilbrigðismála og umönnunarþjónustu. Heilsuhagfræðistjórn 

(Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)) annast einstök mál sem snerta heilsugæslu. 

HELFO er með aðalskrifstofu og sex svæðisskrifstofur, og skrifstofan í Osló er með 

deild (HELFO Utland) sem annast mál sem eru upprunnin erlendis.  

 

Vinnumálaráðuneytið (Arbeidsdepartementet) á að sjá um starfsemi heildarstarfsemi 

vinnumála- og velferðarstjórnar og um flest svið almannatrygginga, en ráðuneyti 

heilbrigðismála og umönnunarþjónustu (Helse- og omsorgsdepartementet) annast 

heilbrigðisþjónustu, og ráðuneyti barna, jafnréttis og félagslegrar þátttöku (Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet) annast fjölskyldugreiðslur, bótagreiðslur í 

peningum vegna umönnunar smábarna, bótagreiðslur í peningum í mæðraorlofi og á 

sviði meðlagsgreiðslna með börnum (nema innheimtu greiðslna).  

 

Veiting heilsugæslu utan sjúkrahúsa er aðallega á hendi sveitarfélaga, en meðferð á 

sjúkrahúsi er venjulega á hendi ríkisins gegnum fjögur svæðisbundin 

heilbrigðisfyrirtæki. Báðir þættir eru að mestu leyti fjármagnaðir með sköttum. 

 

Félagsleg aðstoð fellur ekki innan sviðs almannatrygginga. Yfirstjórn hennar heyrir 

undir vinnumálaráðuneytið en fjárhagsleg ábyrgð á henni lendir á sveitarfélögunum.  

Úthlutun greiðslna til lífsviðurværis (stønad til livsopphold) er samþættur hluti allra 

þjónustuþátta sem NAV skrifstofurnar veita.  

Fjármögnun 

Opinbera almannatryggingakerfið er fjármagnað að hluta með framlögum til 

almannatrygginga, bæi frá vinnuveitendum og hinum tryggðu, og að hluta með 

sköttum.  

 

Framlög frá launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum eru reiknuð út á 

grundvelli brúttótekna af launavinnu. 

 

Fjárhæð framlaga vegna launþega nemur 7,8% tekna af launuðu starfi 

(brúttólaunatekjur). Fjárhæð framlaga vegna sjálfstætt starfandi nemur 11,0% tekna 

af launuðu starfi (starf sjálfstætt starfandi einstaklings). Fjárhæð framlaga vegna 

annarra tegunda tekna einstaklings (lífeyrir o.fl.) nemur 4,7%. 

 

Framlög vinnuveitanda eru metin sem hundraðshluti þeirra launa sem greidd eru. 

Venjulega nemur framlag vinnuveitanda 14,1%. Hins vegar eru fjárhæðir vegna 

framlaga lægri hafi fyrirtæki verið stofnsett í ákveðnum hlutum landsins eða starfi á 

ákveðnum sviðum.  

 

Félagsleg aðstoð er fjármögnuð með sköttum. 
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II. Kafli: Heilsugæsla 

Hvenær átt þú rétt á heilsugæslu? 

Allir þeir sem eru heimilisfastir eiga rétt á heilsugæslu. Réttindi eru ekki bundin 

réttindaávinnslutímabili. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Umönnun á sjúkrahúsi 

Ekki eru nein gjöld vegna kostnaðarþátttöku sjúklinga sem lagðir eru inn á sjúkrahús. 

Þetta á einnig við um lyf. 

 

Þegar um er að ræða göngudeildir sjúkrahúsa gilda venjuleg gjöld varðandi 

kostnaðarþátttöku, sjá að neðan („önnur læknishjálp“).  

 

Þegar um er að ræða meðferð á einkalæknastofu sem ekki hefur gert samning við 

opinbera heilbrigðiskerfið þá fellur fullur kostnaður á sjúklinginn sjálfan. 

Önnur læknishjálp 

 

Viðtal við lækni 

Fyrir venjulegt viðtal við heimilislækni greiðir sjúklingur  136 NOK (18 evrur) og fyrir 

viðtal við sérfræðing greiðir sjúklingur 307 NOK (41 evrur). 

 

Lyf 

Þegar um er að ræða lyf sem ekki eru mjög nauðsynleg greiðir sjúklingur allan 

kostnað, jafnvel þegar lyf eru ávísuð af lækni. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum er 

hægt að fá 90% kostnaðar endurgreiddan sé kostnaður meiri en 1.634 NOK (217 

evrur) á ársgrundvelli. 

 

Sjúklingur greiðir 38% kostnaðar af ávísuðum lyfjum upp að ákveðnu hámarki sem 

nemur 520 NOK (70 evrur) fyrir hvert 3ja mánaða tímabil sem lyf er notað. 

 

Tannlæknaþjónusta  

Börn upp að 20 ára aldri eiga rétt á opinberri grunnþjónustu tannlækna sem er 

gjaldfrjáls upp að 18 ára aldri og með greiðslu takmarkaðs gjalds þau tvö ár sem á 

eftir koma. Greiða þarf fyrir tannréttingarmeðferð að fullu eða að hluta og fer það eftir 

því hversu alvarlegt ástand er. Þegar um er að ræða fullorðna er bótatrygging 

tannlæknaþjónustu mjög takmörkuð.  

 

Hámörk kostnaðarþátttöku og undantekningar 

Þingið setur hámarksþak varðandi kostnaðarþátttöku af hálfu sjúklinga á hverju ári 

(1.980 NOK (262 evrur) árið 2012). Þetta framlag einstaklings gildir varðandi alla þá 

peninga sem notaðir eru vegna meðferðar af hálfu lækna og sálfræðinga, mikilvægra 

eða dýra lyfja og vegna flutnings sem tengist læknisskoðun og meðferð. Þegar 

hámarksþaki hefur verið náð, fær sjúklingur útgefið skírteini sem veitir þeim rétt á 

gjaldfrjálsri meðferð og bótum það sem eftir er almanaksárs. 
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Annað hámarksþak varðandi kostnaðarþátttöku gildir um sjúkraþjálfun, tannlæknis-

meðferð sem fullnægir skilyrðum um endurgreiðslur, gjöld fyrir uppihald á 

endurhæfingarstöðvum, og meðferð erlendis.  Þetta þak er einnig ákveðið af þinginu á 

hverju ári (2.560 NOK (339 evrur) árið 2012). 

 

Börn undir 16 ára aldri eru alfarið undanþegin greiðslu gjalda. Sérstakar undanþágur 

frá gjaldtöku vegna kostnaðarþátttöku gilda um takmarkaðan fjölda sjúkdóma og hópa 

sjúklinga. Engin gjöld eru tekin þegar um er að ræða vinnuslys eða atvinnusjúkdóma. 

Hvernig fær maður heilsugæslu? 

Allir þeir sem eru heimilisfastir eru hver um sig tengdir almennum heilsugæslulækni að 

eigin vali þegar hægt er að koma því við.  Hægt er að breyta þessum venjulega 

heilsugæslulækni allt að tvisvar á ári.  

 

Aðgangur að læknishjálp af hálfu sérfræðinga er háð tilvísun frá venjulegum 

heilsugæslulækni. Fáir þú viðtal við sérfræðing milliliðalaust verður þú að greiða hærri 

kostnaðarþátttökugjöld og sérfræðingur kann að fá lægri endurgreiðslu. 

 

Sjúklingur greiðir gjöld vegna kostnaðarþátttöku beint til læknis. þegar um er að ræða 

einkalæknisþjónustu er sá hluti sem fellur í hlut almannatrygginga greiddur á 

grundvelli samnings um milliliðalaust uppgjör. 
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III. Kafli: Sjúkrabætur í peningum 

Hvenær átt þú rétt á sjúkrabótum í peningum? 

Sá hluti íbúa sem er virkur á atvinnumarkaði (launþegar og sjálfstætt starfandi 

einstaklingar) eru skyldutryggðir varðandi sjúkradagpeninga.  

 

Tryggður einstaklingur sem er með árstekjur sem nema a.m.k. helming 

grunnfjárhæðar (41.061 NOK (5.442 evrur)) á rétt á sjúkrabótum í peningum sé 

viðkomandi óvinnufær vegna veikinda  (tekjumörkin gilda ekki um þann tíma þegar 

bætur eru greiddar af vinnuveitanda). Venjulega verður atvinnutengd starfsemi að 

hafa varað í a.m.k. 4 vikur. 

 

Varðandi bætur vegna endurhæfingar, sjá kaflann um örorku. 

Hvaða þættir eru tryggðir?  

Sért þú í launuðu starfi eru dagpeningar reiknaðir á grundvelli tekna þinna áður en þú 

veiktist. Sért þú sjálfstætt starfandi eru dagpeningar reiknaðir á grundvelli tekna þess 

sem er sjálfstætt starfandi. 

 

Bætur í peningum handa launþegum nema allt að 100% tekna af launuðu starfi og 

greiðast frá fyrsta veikindadegi um tímabil sem nemur 260 dögum (52 vikur). Ekki er 

tekið tillit til þeirra tekna sem fara yfir sexfalda grunnfjárhæð ( 492.732 NOK (35.304 

evrur)). 

 

Bætur í peningum vegna veikinda eru greiddar af vinnuveitanda 16 fyrstu daga og 

eftir það verða þær greiddar af almenna tryggingakerfinu. Þann tíma sem dagpeningar 

eru greiddir af vinnuveitanda er ekki krafist neinnar lágmarksfjárhæðar tekna. 

 

Sjálfstætt starfandi einstaklingar fá sjúkrabætur sem samsvara 65% tekna af launuðu 

starfi frá 17. veikindadegi um tímabil sem nemur 248 dögum. Með því að greiða 

valkvætt hærri framlagsfjárhæðir geta sjálfstætt starfandi einstaklingar fengið 

sjúkrabætur sem samsvara ýmist 65% tekna af launuðu starfi frá fyrsta veikindadegi, 

eða 100% frá 17. degi, eða 100% frá fyrsta veikindadegi. 

Hvernig fást sjúkrabætur í peningum? 

Umsókn er gerð beint til vinnuveitanda sem er ábyrgur fyrir greiðslu sjúkradagpeninga 

(sykepenger) í allt að 16 daga. Þegar vinnuveitandi heldur áfram að greiða laun 

umfram þetta tímabil eru sjúkradagpeningar greiddir til vinnuveitanda. 

 

Læknir verður að staðfesta alla óvinnufærni. Launþegar eiga rétt á að tilkynna 

vinnuveitanda um óvinnufærni vegna veikinda í allt að þrjá almanaksdaga í hvert sinn. 
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IV. Kafli: Bætur til mæðra og feðra vegna meðgöngu og 
fæðingar 

Hvenær átt þú rétt á bótum til mæðra og feðra vegna meðgöngu og 
fæðingar? 

Bætur í fríðu 

Allir heimilisfastir einstaklingar eiga rétt á gjaldfrjálsri þjónustu vegna meðgöngu og 

fæðingar og vegna umönnunar á sjúkrahúsi (undantekning er þegar um 

greiðsluþátttöku er að ræða, í þeim tilvikum þegar um slíkt er að ræða á annað borð: 

sjá kaflann um heilsugæslu. Réttindi eru ekki bundin réttindaávinnslutímabili. 

Bætur til foreldra 

Um það leyti sem barn er að fæðast eiga tryggðir foreldrar, sem hafa stundað launaða 

vinnu í sex mánuði af því tíu mánaða tímabili sem fer á undan þeim tíma þegar greitt 

orlof hefst, eiga rétt á dagpeningum. 

Bætur í peningum vegna meðgöngu og fæðingar 

Kvenkyns launþegar og sjálfstætt starfandi konur sem að lögum er skylt að hætta að 

vinna áður en þær fæða vegna hættulegra vinnuaðstæðna eða vegna hættulegs 

umhverfis, eiga rétt á að fá greitt orlof frá þeim tíma þegar þær hætta að vinna án 

þess að minnka réttindi sín til launaðs orlofs eftir sængurlegu. 

Fæðingarstyrkur móður 

Heimilisfastar mæður sem ekki eru virkar á vinnumarkaði eiga rétt á fæðingarstyrk til 

móður. 

Bætur vegna ættleiðingar 

Bætur sem svipar til bóta til foreldra og fæðingarstyrks til móður koma til greiðslu 

handa foreldrum sem ættleiða barn. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Bætur til foreldra 

Bætur til foreldra eru jafnar sjúkrabótum í peningum (100% tryggðra tekna) og 

greiðast í 47 vikur. Óski nýorðin móðir eftir því að hún megi velja lengri tímabil 

greidds orlofs sem nemur 57 vikum, en á lægri bótum (80% tryggðra tekna). 

 

Þrjár vikur bótatíma verður móðirin að nota fyrir fæðingu.  Bætur koma til greiðslu 12 

vikur fyrir fæðingu. 

 

Móðirin verður að taka a.m.k. sex vikna orlof strax eftir að hafa fætt barn. Hefji móðir 

vinnu áður en tímabil greidds mæðraorlofs er liðið á faðirinn rétt á dagpeningum þann 

tíma sem eftir er. Tólf vikur af heildar bótatímabili dagpeningagreiðslna er ætlað föður.  
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Til að fá þessar bætur verður faðirinn að vera heima og annast barnið. Faðirinn verður 

einnig að uppfylla skilyrðið um undanfarandi vinnutímabil.  Tryggðir feður eiga einnig 

rétt á dagpeningum þegar barn fæðist, á grundvelli eigin tekna, án tillits til þess hvort 

móðir fullnægi skilyrðum, að því tilskildu að hún hefji vinnu eða nám eftir fæðingu og 

að faðirinn taki yfir daglega umönnun barns, eða móðirin sé ófær um að annast barn á 

heilsufarsástæðum. Í slíkum tilvikum er tímabil bótagreiðslna annars vegar 38 vikur og 

hins vegar 48 vikur. Fái móðir örorkubætur kann faðirinn að fá dagpeninga í tólf vikur 

án tillits til heilsu móður, vinnu eða náms. 

 

Þegar um er að ræða fjölburafæðingu, eiga foreldrar rétt á fullum 

dagpeningagreiðslum í fimm vikur í viðbót (eða sjö vikur með lægri fjárhæð) vegna 

hvers barns til viðbótar. 

Bætur í peningum vegna meðgöngu og fæðingar 

Fjárhæð bóta í peningum vegna meðgöngu og fæðingar (svangerskapspenger) er jöfn 

sjúkrabótum í peningum. 

Fæðingarstyrkur móður 

Fæðingarstyrkur til móður er greiddur með eingreiðslu sem nemur 35.263 NOK (4.674 

evrur). 

 

Kæmi í ljós að bætur til foreldra vegna fulls tímabils séu lægri en fæðingarstyrkur til 

móður verða bætur til foreldra hækkaðar um upphæð sem nemur mismuninum. 

Ættleiðing  

Foreldrar sem ættleiða barn sem er undir 15 ára að aldri eiga rétt á dagpeningum í 44 

vikur. Þessir dagpeningar verða jafngildi sömu fjárhæðar og veittir á grundvelli sömu 

forsendna eins og sjúkrabætur í peningum. Hægt er að framlengja tímabilið í 54 vikur 

með lægri fjárhæð (80% tryggðra tekna). 

 

Styrkur vegna ættleiðingar kemur til greiðslu með sömu fjárhæð og fæðingarstyrkur til 

móður.  

Sérstakt kerfi vegna hlutastarfa 

Launþegar sem fæða eða ættleiða börn eiga kost á að fá taka bætur að hluta til 

foreldra/vegna ættleiðinga sem tengjast skertum vinnutíma. 

Hvernig á að fá bætur vegna mæðraorlofs og feðraorlofs?  

Umsóknir vegna bóta þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni á búsetustað þínum, 

dvalarstað eða vinnustað.  

 

Varðandi bætur í fríðu, sjá kaflann um heilsugæslu. 
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V. Kafli: Örorkubætur 

Hvenær átt þú rétt á örorkubótum? 

Örorkulífeyrir  

Örorkulífeyrir samanstendur af grunnlífeyri og viðbótarlífeyri (sem ellilífeyrir (gamlar 

reglur)), og/eða sérstök viðbót (Særtillegg) sem er veitt sért þú tryggð/ur en ert 

annað hvort með engan eða mjög lítinn viðbótarlífeyri. 

 

Einstaklingur sem er á milli 18 og 67 ára sem er með varanlega skerta tekjugetu um 

a.m.k 50% vegna veikinda, líkamstjóns eða fötlunar, á rétt á örorkulífeyri hafi 

viðkomandi verið tryggður í a.m.k. þrjú ár áður strax á undan örorkunni. 

 

Þriggja ára réttindaávinnslutímabilið á ekki við undir sérstökum kringumstæðum, t.d. 

kann tryggður fatlaður einstaklingur að öðlast rétt til lífeyris einu ári eftir að hann varð 

tryggður síðast, að því tilskildu að hann/hún hafi ekki verið dottin/n út úr kerfinu í 

lengri tíma en fimm ár alls eftir 16 ára aldur.  

 

Sem viðbótar skilyrði fyrir viðbótarlífeyri verður einstaklingur að hafa safnað 

lífeyrisinneignareiningum í þrjú ár. 

Greiðsla vegna skertrar starfsgetu 

Greiðsla vegna mats á starfsgetu (Arbeidsavklaringspenger) (sem tekur við að greiðslu 

vegna endurhæfingar, bætur meðan starfsendurhæfingu sendur, og tímabundnar 

örorkubætur) er veitt tryggðum einstaklingum þar sem starfsgeta hefur skerst um  

50% vegna veikinda, líkamstjóns eða líkamsgalla.  

 

Tryggður einstaklingur sem er á aldrinum milli 18 og 67 ára á rétt á greiðslu vegna 

mats á starfsgetu hafi viðkomandi verið heimilisfastur í Noregi og hafi verið tryggður 

undangengin þrjú ár áður en sótt var um bæturnar.  Eins árs tryggingatímabil nægir 

hafi umsækjandi verið líkamlega og andlega fær um að stunda venjulega vinnu á því 

ári. 

 

Greiðsla vegna mats á starfsgetu er hönnuð til þess að bæta upp tekjur manns á 

endurhæfingartímanum eftir að réttindatími sjúkrabóta í peningum. Bæturnar eru 

veittar sé hinn tryggði einstaklingur í virkri meðferð eða taki þátt í atvinnuúrræðum, 

eða hafi hann reynt slík úrræði er ennþá álitinn eiga möguleika á því vera ráðinn í 

vinnu og er með eftirfylgni frá NAV skrifstofunni. Þær eru einnig veittar t.d. á 

biðtímabilum áður en meðferðar-/endurhæfingarúrræði hefjast, og að lokinni 

meðferð/endurhæfingu áður en hentugt starf finnst.  

 

Að því tilskyldu að bæturnar séu nauðsynlegar til að gera einstaklingnum kleift að 

snúa aftur til vinnu þá verður hægt að veita þær í allt að fjögur ár. Framlenging er 

möguleg við tilteknar aðstæður.   

 

Hægt er að veita viðbótargreiðslur til að bæta upp að fullu eða að hluta þau útgjöld 

sem stofnað er til varðandi atvinnuúrræðin. 

Grunnbætur   
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Grunnbætur (Grunnstønad) miðar að því að tryggja greiðslu á aukaútgjöldum vegna 

varanlegs sjúkdóms, líkamstjóns eða bæklunar.  

Bætur vegna viðveru 

Bætur vegna viðveru (Hjelpestønad) miða að því að tryggja greiðslu á þörfinni á 

sérstakri aðstoð eða hjúkrun af hálfu óformlegs umönnunaraðila.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Örorkulífeyrir 

Framtíðar tryggingartímabil og framtíðar lífeyriseiningar fram til þess árs þegar 

einstaklingur nær 66 ára aldri eru höfð til hliðsjónar. Takmarkanir gilda varðandi fyrri 

tímabil erlendis. Framtíðar lífeyriseiningar eru reiknaðar á grundvelli tekna áður en 

örorka varð.Að öðru leyti er grunnlífeyrir og viðbótarlífeyrir reiknaður á sama hátt og 

ellilífeyrir samkvæmt gömlu reglunum. Þegar um er að ræða ógiftan lífeyrisþega, eða 

lífeyrisþega þar sem maki hans er ekki lífeyrisþegi samkvæmt 

almannatryggingakerfinu er sérstaki viðbótarlífeyririnn jafn grunnfjárhæðinni.   

 

Sérstakar hagstæðari reglur gilda um útreikninga á viðbótarlífeyri vegna einstaklinga 

sem fæðast fatlaðir eða sem verða fatlaðir fyrir 26 ára aldur. Þessar bætur eru 

iðgjaldafrjálsar bætur sem fjármagnaðar eru með ríkisstyrkjum. 

 

Þegar um er að ræða fötlun að hluta lækkar lífeyrir að hluta. 

 

Viðbót sem nemur allt að 50% af grunnlífeyri lífeyrisþega verður veitt, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum, maka sem er á framfæri. Við ákveðnar ástæður er hægt að 

greiða viðbót sem nemur allt að 40% af grunnlífeyri fyrir hvert barn á framfæri sem er 

undir 18 ára aldri. 

Greiðsla vegna skertrar starfsgetu 

Greiðsla er innt af hendi með lágmarksfjárhæð sem nemur tvisvar grunnfjárhæð, eða 

með fjárhæð sem nemur 66% af vinnutekjum um allt að sexfaldri grunnfjárhæð fyrra 

árs. Ef niðurstaðan er hagstæðari sé miðað við meðaltal tekna þriggja undangenginna 

ára þá er það gert. Að auki þá er viðbót vegna barna sem nemur 27 NOK (3,58 evrur) 

veitt vegna hvers barns sem er á framfæri undir 18 ára aldri. Viðbótin er greidd fimm 

daga viku. 

Grunnbætur   

Grunnbætur eru greiddar með sex mismunandi fjárhæðum miðað við fjárhæð 

viðbótarútgjalda sem nema frá 7.572 NOK (1.004 evrur) til 37.860 NOK (5.018 evrur) 

á ári. 

Bætur vegna viðveru 

Almenn fjárhæð bóta vegna viðveru nemur 13.572 NOK (1.799 evrur). Þegar um er að 

ræða börn undir 18 ára aldri er hægt að greiða bætur samkvæmt þremur mismunandi 

og hærri upphæðum, allt að 81.432 NOK (10.792 evrur). 
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Hvernig fær maður örorkubætur? 

Umsóknir vegna bóta þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni á búsetustað þínum, 

dvalarstað eða vinnustað.  
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VI. Kafli: Ellilífeyrir og bætur til aldraðra 

Hvenær átt þú rétt á bótum til aldraðra? 

Búið er að endurskoða reglur um ellilífeyri. Sveigjanleg taka ellilífeyris frá 62ja ára 

aldri (sérstakar kröfur um upphæð lífeyrissparnaðar) og leiðrétting á lífslíkum hafa 

verið innleiddar varðandi alla nýja ellilífeyrisþega frá og með 1. janúar 2011 án tillits 

til gömlu eða nýju reglana. Hægt er að taka lífeyrisgreiðslur að fullu eða að hluta 

(20%, 40%, 50%, 60% eða 80%) og vinna og lífeyrir kann að vera sameinaður án 

þess að frádráttur sé gerður af lífeyri. 

 

Ellilífeyrir samanstendur af búsetumiðuðum grunnlífeyri, tekjutengdum viðbótarlífeyrir, 

og lágmarkslífeyri (gamlar reglur varðandi einstaklinga sem fæddir eru fyrir 1954), og 

tekjutengdur lífeyrir og tryggður lífeyrir (nýjar reglur gilda um einstaklinga sem fæddir 

eru árið 1963 og síðar). Einstaklingar sem fæddir eru á árunum frá 1954 til 1962 fá 

lífeyri sem reiknaður er hlutfallslega samkvæmt gömlu og nýju reglunum.  

Grunnlífeyrir  

Einstaklingar sem hafa verið tryggðir um tímabil sem nemur í heild þrjú ár frá 16 ára 

aldri og fram til 66 ára afmælisdags þeirra eiga rétt á grunnlífeyri. 

 

Grunnlífeyrir (Grunnpensjon) er veittur án tillits til hverjar fyrri tekjur hafa verið eða 

hver framlög hafa verið. En til þess að geta fengið hann með fullri fjárhæð verður þú 

að hafa verið tryggð/ur í 40 ár (þ.e. heimilisfastur/heimilisföst).   Þegar um er að ræða 

styttri tímabil er lífeyrir lækkaður hlutfallslega. 

Viðbótarlífeyrir  

Þegar um er að ræða viðbótarlífeyri (Tilleggspensjon), þarf að vera búið að safna 

eignfærðum lífeyriseiningum í þrjú almanaksár, og fullur viðbótarlífeyrir gerir ráð fyrir 

því að búið hafi verið að safna eignfærðum lífeyriseiningum í 40 almanaksár. Sé fjöldi 

lífeyrismyndandi ára færri en 40 er lífeyrir lækkaður samsvarandi. 

 

Lífeyriseiningar eru eignfærðar frá því ári þegar tryggður einstaklingur nær 17 ára 

aldri fram til þess árs þegar hann nær 75 ára aldri. Engar lífeyriseiningar eru 

eignfærðar vegna þeirra sem eru virkir og starfandi sem eru með árstekjur sem eru 

lægri en grunnfjárhæð sem nemur 82.122 NOK (10.884 evrur). 

Lágmarkslífeyrir 

Sért þú tryggð/ur en ert ekki með neinn, eða mjög lágan viðbótarlífeyri, átt þú rétt á 

lágmarks lífeyri (Minste pensjonsnivå) úr almannatryggingakerfinu. Fullur 

lágmarkslífeyrir verður greiddur sé tryggingartímabil a.m.k. 40 ár. Lágmarkslífeyrir er 

lækkaður hlutfallslega sé tímabil styttra. 

Tekjutengdur lífeyrir  

Tekjutengdur lífeyrir (Inntektspensjon) byggist á uppsöfnuðum lífeyrissparnaði sem 

endurspeglar ævitekjur.  

Tryggður lífeyrir 
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Einstaklingar sem hafa verið tryggðir um tímabil sem nemur í heild þrjú ár frá 16 ára 

aldri og fram til 66 ára afmælisdags þeirra eiga rétt á grunnlífeyri. Lífeyrisþegi sem 

hefur verið með tryggingu í 40 ár á rétt á fullum tryggðum lífeyri.  Tryggður lífeyrir er 

lækkaður hlutfallslega þegar um styttri tímabil er að ræða. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Grunnlífeyrir  

Að því er varðar ógiftan lífeyrisþega eða lífeyrisþega sem er með maka sem ekki er 

lífeyrisþegi hjá almannatryggingum þá er fullur grunnlífeyrir jafn grunnfjárhæð vegna 

þess árs (82.122 NOK (10.884 evrur) hinn 1. maí 2012). 

 

Viðbót sem nemur allt að 25% af lágmarkslífeyri verður veitt, áð ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum, maka sem er á framfæri. Við ákveðnar ástæður er hægt að greiða viðbót 

sem nemur allt að 20% af lágmarkslífeyri fyrir hvert barn á framfæri sem er undir 18 

ára aldri. 

 

Séu báðir makar lífeyrisþegar nemur fullur grunnlífeyrir 85% af grunnfjárhæð vegna 

hvers þeirra. Sama á við um sambýlisaðila sem voru áður giftir hvor öðrum eða eiga 

börn saman. 

Viðbótarlífeyrir  

Viðbótarlífeyrir er reiknaður útfrá þeim 20 árum sem gefa flestar lífeyriseiningar. Þessi 

fjárhæð fer eftir fjölda lífeyrismyndandi ára árlegar lífeyriseiningar. Hæsti mögulegi 

lífeyrir við 67 ára aldur þegar um er að ræða ógiftan lífeyrisþega með öll tekjutímabil í 

kerfinu eins og hefur verið síðan 1992 (og að gefinni grunnfjárhæð miðað við 1. maí 

2012) nemur 323.561 NOK (42.882 evrur) á ári fyrir leiðréttingu út frá ævilíkum. 

Lágmarkslífeyrir 

Þegar um er að ræða ógiftan lífeyrisþega sem hefur verið með tryggingu í a.m.k. 40 ár 

sem eingöngu byggist á búsetu, nemur árlegur lágmarkslífeyrir 162.615 NOK (21.552 

evrur) miðað við 1. maí 2012. Lágmarkslífeyririnn er ákveðinn miðað við mismunandi 

fjárhæðir, sem fer eftir hjúskaparstöðu og tekjur maka/sambýlisaðila. 

Tekjutengdur lífeyrir  

Lífeyrissparnaður er byggður upp með 18,1% af árlegum tekjum af launuðu starfi upp 

að hámarki sem nemur 7,1 sinni meðaltal grunnfjárhæðar frá því ári þegar tryggður 

einstaklingur nær 13 ára aldri fram til þess árs þegar hann nær 75 ára aldri. 

Tekjutengdur lífeyrir er ákveðinn á grundvelli lífeyrissparnaðar þegar byrjað er að taka 

lífeyri, á aldri og ævilíkum þegar taka lífeyris hefst. 

Tryggður lífeyrir 

Tryggður lífeyrir er veittur miðað við tvenns konar mismunandi fjárhæðir og fer það 

eftir hjúskaparstöðu og tekjum maka/sambýlisaðila. Tryggður lífeyrir er ákveðinn á 

grundvelli tryggingartímabils og er óháður fyrri tekjum og greiddum framlögum.  
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Hvernig fást bætur aldraðra? 

Umsóknir vegna bóta þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni á búsetustað þínum, 

dvalarstað eða vinnustað.  
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VII. Kafli: Bætur fyrir eftirlifendur 

Hvenær átt þú rétt á bótum fyrir eftirlifendur? 

Ekkjulífeyrir/ekklalífeyrir 

Eftirlifandi maki (eða sambúðaraðili sem var áður giftur eða á börn með hinum látna, 

eða eftirlifandi skráður sambýlisaðili) sem er undir 67 ára að aldri á rétt á 

lífeyrisbótum sé hann eða hún tryggður, og hinn látni var tryggður og vinnufær í 

a.m.k. þrjú undanfarandi ár fyrir andlát.  Eftirlifandi maki á einnig rétt á bótum hafi 

hinn látni verið byrjaður að taka lífeyri í a.m.k. þrjú ár fyrir andlát sitt. Hafi hinn látni 

verið að fá viðbótarlífeyri, er eftirlifandi maka ekki skylt að vera tryggður. Í slíkum 

tilvikum er einnig veittur samsvarandi grunnlífeyrir. Hafi annað hvort hinn eftirlifandi 

eða hinn látni verið annað hvort heimilisfastur í Noregi í a.m.k. 20 ár er einnig veitt 

undanþága frá því skilyrði að hinn eftirlifandi verði að vera tryggður til að geta fengið 

grunnlífeyri. 

 

Lífeyrir handa eftirlifandi er veittur eftirlifandi maka, o.s.frv., hafi hjúskapur staðið í 

fimm ár eða eigi hinn eftirlifandi eða hafi áður átt börn með hinum látna eða annist 

börn hins látna, og tímabil sem hjúskapur hefur staðið til viðbótar við tímabil 

umönnunar eftir andlát er a.m.k. fimm ár.  

 

Fráskilinn maki, o.s.frv., sem ekki hefur gifst aftur þegar fyrri maki lést, á rétt á 

bótum samkvæmt sömu reglum að því gefnu að andlát eigi sér stað innan fimm ára 

frá skilnaði, og hjúskapur entist í a.m.k. 25 ár, eða 15 ár hafi börn fæðst í hjónabandi 

þeirra. Bótagreiðslum lýkur giftist bótaþegi aftur. 

Barnalífeyrir handa barni sem misst hefur foreldri/foreldra 

Barn sem er undir 18 ára að aldri sem er tryggt og á rétt á lífeyrisbótum mun greiddur 

barnalífeyrir (barnepensjon) sé annað eða báðir foreldrar látnir, og hinn látni var 

vinnufær og hafði verið tryggður í þrjú ár rétt fyrir andlát. Eftirlifandi barn á einnig rétt 

á bótum hafi hinn látni verið byrjaður að taka lífeyri í a.m.k. þrjú ár fyrir andlát sitt. 

Litið verður fram hjá tryggingarskilyrði hafi hinn látni aflað sér réttinda til 

viðbótarlífeyris eða annar (eða báðir) foreldrar hafa haft fasta búsetu í Noregi í 20 ár. 

Börn sem eru í námi fá lífeyri fram til 20 ára aldurs séu báðir foreldrar látnir. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Ekkjulífeyrir/ekklalífeyrir 

Lífeyrir handa eftirlifandi samanstendur af grunnlífeyri og lífeyrisuppbót. 

Viðbótarlífeyririnn samsvarar 55% af réttindum hins látna til ellilífeyris eða viðbótar 

örorkulífeyris. Sérstök viðbót er veitt vegna örorkulífeyris. 

 

Ef hinn látni, á grundvelli lengdar tyggingartímabils, myndi hafa fengið eða hefði verið 

með lækkaðan grunnlífeyri lækkar grunnlífeyrir handa eftirlifendum hlutfallslega. 

 

Lífeyri handa eftirlifanda er tekjutengdur. Hafi hinn eftirlifandi maki, o.s.frv., þegar, eða 

megi ætla að hann verði með árstekjur sem nema meir en 50% af grunnfjárhæð, mun 

lífeyrir vera jafn mismuninum milli fulls lífeyris og 40% umfram tekna. 
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Bráðabirgðabætur eru veittar eftirlifandi maka o.s.frv., sem ekki á rétt á lífeyri handa 

eftirlifandi, og sem er tímabundið ófær um að framfleyta sjálfum sér með vinnu.  

Bráðabirgðabætur eru ákvarðaðar samkvæmt sömu reglum og lífeyrir handa 

eftirlifendum. 

 

Eftirlifandi maki kann einnig að eiga rétt á bótum vegna barnaumönnunar.  

 

Þegar eftirlifandi maki o.s.frv., þarf að flytja úr stað til að leita sér að vinnu, er veittur 

styrkur til að greiða fyrir kostnað vegna flutnings. 

 

Bætur vegna menntunar, bætur vegna barnaumönnunar og styrkir til að tryggja 

kostnað vegna flutningakunna að verða veittir jafnvel hafi hinn látni ekki fullnægt 

skilyrðum um þriggja ára tryggingartíma á undan hinu tilfallandi tilviki, að því tilskildu 

að eftirlifandi sé tryggður og eigi rétt á lífeyrisbótum. 

Barnalífeyrir handa barni sem misst hefur foreldri/foreldra 

Sé annað foreldri látið er fullur árlegur barnalífeyrir vegna fyrsta barns jafn 40% 

grunnfjárhæðar, og 25% grunnfjárhæðar vegna hvers eftirfarandi barns.  

 

Séu báðir foreldrar látnir, fær fyrsta barn barnalífeyri sem er jafn lífeyri handa 

eftirlifandi sem hefði verið greiddur því foreldri sem átti rétt á þeim lífeyri sem var 

hærri. Fullur barnalífeyrir vegna annars barns er jafn 40% grunnfjárhæðar, og 25% 

grunnfjárhæðar vegna hvers eftirfarandi barns.  

 

Þegar um tvö eða fleiri börn er að ræða eru lífeyrisgreiðslur lagðar saman og þeim 

deilt jafnt á milli barna. 

 

Barnalífeyrir er veittur með lækkaðri upphæð í samræmi við lækkun sem yrði á 

hugsanlegum grunnlífeyri handa eftirlifandi maka vegna ósamfelldra 

tryggingartímabila.  

Styrkur vegna andláts 

Tekjutengd eingreiðsla sem nemur að hámarki 20.652 NOK (2.737 evrur) má veita 

samkvæmt almannatryggingakerfinu vegna andláts til greiðslu á kostnaði vegna 

útfarar. Þessar bætur eru ekki tekjutengdar hafi hinn látni verið undir 18 ára að aldri. 

Hvernig á að fá bætur fyrir eftirlifendur? 

Umsóknir vegna bóta þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni á búsetustað þínum, 

dvalarstað eða vinnustað.  
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VIII. Kafli: Bætur vegna vinnuslysa og 
atvinnusjúkdóma 

Hvenær átt þú rétt á bótum? 

Á grundvelli kerfis sem er í tveimur lögum fá allir launþegar fullar tryggingabætur 

vegna missis tekjuöflunarmöguleika og vegna útgjalda: 

 

 Allar tryggingabætur almannatrygginga (folketrygden) með hagstæðari ákvæði í 

ákveðnum tilvikum. auk launþega gildir þetta kerfi einnig um sjómenn á fiskiskipum 

(jafnvel þegar þeir eru sjálfstætt starfandi), þá sem eru herskyldir, námsmenn og 

starfsnema; 

 Lögboðin vinnuslysatrygging (yrkesskadeforsikring) sem er stjórnað af einkareknum 

vátryggingafélögum, þar sem eru einstaklingsbundnar tryggingabætur, og/eða 

bótagreiðslur í formi eingreiðslna til að bæta tekjumissi og fyrir útgjöld sem ekki 

verða bætt af almannatryggingakerfinu. 

 

Bæði þessi lög bjóða tryggingabætur vegna ófjárhagslegs tjóns (ménerstatning). 

 

Sjálfstætt starfandi einstaklingar geta tekið valfrjálsa tryggingu hjá almanna-

tryggingakerfinu séu þeir ekki með skyldutryggingu í samræmi við þau ákvæði sem 

gilda um sérstaka hópa eða sjálfstætt starfandi einstaklinga. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Almannatryggingakerfið  

Hinar almennu reglur sem gilda um læknismeðferð, sjúkradagpeninga, 

örorkubætur/lífeyri, bætur handa eftirlifendum/lífeyri, o.s.frv. kunna einnig að eiga 

við. Bótaþeginn á rétt á slíkum bótum en með hagstæðari kjörum eins og greint er frá 

að neðan. 

 

Að því er varðar lífeyri þá eru bætur ekki lækkaðar vegna skorts á 

tryggingartímabilum (ófullnægjandi tekjur, eða ófullnægjandi biðtími) en eru ávallt 

veittar að fullu. 

 

Hægt er að veita örorkulífeyrir  jafnvel þótt tekjuöflunargeta hafi ekki verið lækkuð um 

meir en 30% (gagnstætt almennri reglu varðandi lágmarkslækkun sem nemur 50 

prósentum), o.s.frv. 

 

Veittur er ekkjulífeyrir/ekklalífeyrir án tillits til hversu lengi hjúskapur stendur og er 

einnig hægt að veita einstaklingi sem ekki var giftur eða í sambúð með hinum látna, 

að því tilskildu að viðkomandi var á framfæri hins látna og annast börn hins látna. 

Hægt er að veita barnalífeyrir þangað til barn verður 21 árs sé barn enn í námi 

(venjulega er lífeyri veittur þangað til 18 ára aldurs, eða 20 ára aldurs hafi barn misst 

báða foreldra). 

 

Enn fremur þarf bótaþegi ekki að greiða framlög vegna heilsugæslu, lyfja eða 

sjúkragagna. 
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Að því er varðar réttindi til sjúkrabóta í peningum, gildir enginn biðtími um vinnuslys. 

Einnig skal venjulega reikna bætur á hagstæðasta hátt, sem samsvara a.m.k. 

tekjustigi bótaþega þegar slys varð. 

Bótaþega kunna einnig að vera veittar bætur vegna tjóns sem ekki er fjárhagslegt 

sem nemur að hámarki 75% af grunnfjárhæð á ári. Bótaþegi getur valið að fá 

tryggingabætur greiddar í formi eingreiðslu. 

 

Vinnuslysatrygging  

Þegar um er að ræða tímabundna og varanlega örorku, bætir vinnuslysatrygging upp 

bótagreiðslur almannatrygginga eftir því sem nauðsynlegt kann að vera til að tryggja 

fullar bætur. 

 

Þegar um er að ræða vinnuslys sem orsakað hefur dauða hins tryggða einstaklings, 

verða tjónabætur í formi eingreiðslna greiddar eftirlifandi mökum/sambýlisaðilum og 

börnum sem misst hafa foreldri/foreldra og fer það eftir aldri hins látna eða aldri 

barns.  

Hvernig á að fá bætur? 

Samkvæmt almannatryggingakerfinu er vinnuveitendum skylt að tilkynna vinnumála- 

og velferðarstjórn eins fljótt og hægt er um atburði sem kunna að teljast vera 

vinnuslys. Vinnumála- og velferðarstjórn verður að staðfesta atvinnutengt eðli 

líkamstjóns. 

 

Kröfur um tryggingabætur úr slysatryggingu (yrkesskadeforsikring) verður að tilkynna 

tryggingafélagi innan þriggja ára frá lokum þess almanaksárs þegar hinum tryggða 

einstaklingi varð kunnugt um kröfu sína og gat lagt hana fram. 
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IX. Kafli: Fjölskyldubætur 

Hvenær átt þú rétt á fjölskyldubótum? 

Barnabætur 

Barnabætur (barnetrygd) eru veittar vegna barna sem eru heimilisföst í Noregi og eru 

ekki orðin 18 ára. 

Bætur handa fjölskyldum með lítil börn 

Bætur í peningum (kontantstøtte) eru veittar börnum sem eru heimilisföst í Noregi og 

eru á aldrinum milli eins og þriggja ára. Mikilvægasta skilyrði þess að geta fengið fulla 

bótagreiðslu í peningum er að barn megi ekki vera í dagvist sem fær opinberan styrk.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Barnabætur 

Barnabætur nema 970 NOK (128 evrur) á mánuði fyrir hvert barn. Á nyrstu 

svæðunum þ.m.t. á Svalbarða, eru greiddar viðbótartryggingabætur 

(finnmarkstillegg/Svalbardtillegg) sem nema 320 NOK (42 evru) fyrir hvert barn. 

 

Einstæðir foreldrar eiga rétt á barnabótum fyrir einu barni til viðbótar en þeir eiga í 

raun og veru. 

 

Til viðbótar við venjulegar barnabætur eru uppbótargreiðslur veittar atvinnulausum 

einstaklingum, lífeyrisþegum (tekjutengdar) og börnum sem misst hafa 

foreldri/foreldra. 

Bætur handa fjölskyldum með lítil börn 

Fjárhæðir bótagreiðslna í peningum handa fjölskyldum með lítil börn eru breytilegar 

miðað við þann tíma sem barn dvelst á niðurgreiddu dagvistarheimili.  Full fjárhæð er 

greidd sé barn ekki á slíku dagvistarheimili, og lægri fjárhæð er veitt þegar barn dvelst 

á niðurgreiddu dagvistarheimili í færri en 33 klukkustundir á viku. Ef samþykktur 

dvalartími á dagvistarheimili sem nýtur opinberra styrkja fer yfir 33 klukkustundir á 

viku er ekki um neinn rétt að ræða. 

Aðrar bætur 

Bætur vegna barnaumönnunar eru veittar þegar barn þarf að vera í umsjá einhvers 

annars aðila á vinnutíma eða þegar starfsnám er stundað. Fjárhæð bóta er ákveðin 

64% raunverulegra útgjalda vegna barnaumönnunar upp að ákveðnu árlegu 

hámarksþaki. Þegar tekjur af launuðu starfi nema meir en sexfaldri grunnfjárhæð er 

ekki um rétt til bóta vegna barnaumönnunar. 

 

Varðandi bætur handa foreldrum og mæðrastyrk, sjá kaflann um fjölskyldubætur. 
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Hvernig á að fá fjölskyldubætur? 

Umsóknir vegna bóta þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni á búsetustað þínum, 

dvalarstað eða vinnustað.  
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X. Kafli: Atvinnuleysi 

Hvenær átt þú rétt á atvinnuleysisbótum? 

Sért þú atvinnulaus kannt þú að fá dagpeninga til að bæta upp tekjumissi vegna 

atvinnuleysis. Vinnustundafjöldi verður að hafa lækkað um a.m.k. 50% miðað við fyrri 

vinnustundafjöld. 

 

Fyrri launatekjur eru skilyrði fyrir réttindum til að fá dagpeninga. Þú veðrur að hafa 

verið með tekjur úr starfi sem nemur a.m.k. 1,5 sinnum grunnfjárhæð á fyrra 

almanaksári, eða að tekjur úr starfi verða að vera a.m.k. jafnar þrefaldri grunnfjárhæð 

á undangengnum þremur almanaksárum.  

 

Hinn tryggði einstaklingur verður að vera umsækjandi um starf í góðri trú, þ.e. fær um 

að stunda vinnu og skráður hjá NAV skrifstofu.  Þeir verða einnig að vera tilbúnir með 

skömmum fyrirvara að taka hvaða tegund starfs sem er hvort sem er hlutastarf eða 

fullt starf, eða að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum í hvaða landhluta Noregs sem er 

sem þeir eru líkamlega og andlega færir um að stunda. 

 

Fólk sem fullnægir ekki að fullu kröfur um að vera tilbúin/n vegna aðstæðna eins og 

aldurs, heilsu eða skuldbindinga vegna skylduliðs kunna einnig að eiga rétt á 

atvinnuleysibótum. Framlengdur biðtími kann að vera ákveðinn, eða hægt er að fella  

bætur niður tímabundið sé einstaklingur sem um ræðir álitinn vera atvinnulaus að 

eigin ósk, þ.e. hafi viðkomandi sagt upp starfi af eigin vilja, hafnað hentugu starfi, 

neitað að taka þátt í vinnumarkaðsaðgerðum eða vanrækt að mæta á NAV skrifstofu 

þegar hann hefur verið boðaður. 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Dagpeningar eru veittir hafir þú verið atvinnulaus í þrjá daga af a.m.k. síðustu 

fimmtán dögum og varst skráð/ur hjá NAV skrifstofunni. 

 

Dagpeningar eru reiknaðir á grundvelli tekna af launuðu starfi og tekna vegna 

dagpeninga á atvinnuleysistíma, veikindatíma, eða tímabili meðgöngu og fæðingar og 

ættleiðingar. Atvinnuleysisbætur eru venjulega jafnar u.þ.b. tveimur þriðju hlutum 

fyrri tekna. Grundvöllur útreiknings byggist á tekjum á undangengnu almanaksári, eða 

sé hitt hagstæðara, meðaltekjum þriggja undangenginna almanaksára.  Hámarks-

bótagrundvöllur er sexföld grunnfjárhæð (492.732 NOK (65.304 evrur)). Bótafjárhæð 

nemur 0,24% af grundvelli útreiknings á dag og greiðist fimm daga viku. Þetta mun 

venjulega leiða til árlegra tryggingabóta sem nema 62,4% af grundvelli útreiknings.  

 

Viðbótartryggingabætur sem nema 17 NOK (2,25 evrur) á dag eru veittar fyrir hvert 

barn á framfæri sem er undir 18 ára aldri. 

 

Orlofsviðbót er veitt bótaþegum sem fengu bætur í meira en átta vikur á 

almanaksárinu þar á undan. Viðbótin er jöfn 9,5% atvinnuleysisbóta sem fengnar voru 

það ár. 

 

Tímabilið þegar þú getur fengið bætur fer eftir fyrri launatekjum. Nemi tekjur úr starfi 

a.m.k. tvöfaldri grunnfjárhæð mun bótatímabil vara 104 vikur (tvö ár). 
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Tekjur sem nema minna en tvöfaldri grunnfjárhæð leiða til bótatímabils sem nemur 52 

vikum (1 ár). Þegar upphaflegu bótatímabili er lokið er hægt að veita eftirfarandi 

bótatímabil strax þar á eftir, að því tilskildu aða kröfum varðandi fyrri tekjur sé aftur 

fullnægt. 

Hvernig á að fá atvinnuleysisbætur? 

Umsóknir um atvinnuleysisbætur þarf að leggja fram hjá NAV skrifstofunni. 
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XI. Kafli: Lágmarksframfærsla 

Hvenær átt þú rétt á bótum vegna lágmarksframfærslu? 

Fjárhagslega félagsmálaaðstoð 

Fjárhagsleg félagsmálaaðstoð miðar að því að tryggja lífsviðurværi einstaklinga sem 

ekki hafa næg fjárráð til að greiða fyrir grunnþarfir með vinnu eða með því að skrá 

fjárhagslegar kröfur.  

 

Ekki eru neinar kröfur um ríkisfang en krafist er löglegrar búsetu í Noregi og ekki eru 

nein aldursskilyrði. Í reynd eru hins vega sjaldan veittar bætur börnum sjálfum sem 

eru undir 18 ára aldri þar eð þau eru talin vera á ábyrgð foreldra sinna.   

 

Félagsleg fjárhagsaðstoð er tekju tengd; fjárhæð hennar er lækkuð vegna allra 

tegunda tekna af vinnu eða af tekjutryggingu sem þú kannt að fá. Þú kannt að vera 

beðinn um að selja eignir eða fasteignir sem ekki eru nauðsynlegar vegna 

lífsviðurværis þíns og fjölskyldu þinnar. Sé húsnæðiskostnaður hlutfallslega hár og 

hærri en þú hefur efni á miðað við lengri tíma er hægt að gera kröfu um að 

húsnæðiskostnaður verði lækkaður með því að breyta yfir í minna húsnæði. 

 

Enn fremur verður þú að leita að vinnu eða taka þátt í vinnumiðaðri starfsemi (t.d. 

nám) sem eiga við miðað við aðstæður þínar. 

Uppbótargreiðslur  

Allir sem hafa náð eftirlaunaaldri og er einstaklingur sem hefur fasta búsetu í Noregi á 

rétt samkvæmt uppbótargreiðslukerfinu. Tilgangurinn með þessu kerfi er að veita 

öldruðum einstaklingum, sem eru með skert tryggingatímabil samkvæmt 

almannatryggingakerfinu, fjárhagsaðstoð.  

 

Venjulega tryggir almannatryggingakerfið alla þá sem eru heimilisfastir í Noregi. 

Vegna þess hins vegar að krafist er 40 ára búsetu fyrir 67 ára aldur er krafist til að fá 

fullan búsetutengdan lífeyri kunna þeir sem hafa búið í Noregi í skemmri tíma að 

fullnægja ekki skilyrðum fyrir lífeyri sem er fullnægjandi til lífsviðurværis. Kerfinu er 

ætlað að tryggja lágmarkstekjur (nægilegt fé til framfærslu) fyrir fólk sem hefur náð 

67 ára aldri og er án nægilegra lífeyrisgreiðslna eða annars fjármagns vegna þess að 

þeir hafa búið í Noregi í minna en 40 ár. 

 

Greiðslan er háð ítarlegri tekjutengingu og verður lækkuð sé einstaklingur eða 

maki/sambýlisaðili aðrar tekjur úr vinnu eða af fjármagni eða norskan eða erlendan 

lífeyri. Enn fremur má í raun taka tillit til fjármagns í sjálfu sér og til annarra eigna.  

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Fjárhagslega félagsmálaaðstoð 

Ekki er nein fastafjárhæð varðandi fjárhæð lágmarksbóta. Bætur þarf að ákveða samt 

sem áður með fjárhæð sem tryggir umsækjanda „mannsæmandi líf“, eða 

„sómasamlegt lágmark“.  
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Leiðbeiningar stjórnvalda skilgreina þau útgjöld sem eru aðstoðarbær, og fastsetja 

eðlilegar fjárhæðir varðandi greiðslur vegna lífsviðurværis. Athyglinni er beint að 

venjulegustu útgjöldum sem eru fyrir hendi í daglegu lífi: matur og drykkur, föt og 

skór, hreinlætisvörur, sjónvarpsáskrift, dagblöð, símaútgjöld, Internetkostnaður,  

útgjöld sem tengjast þátttöku í tómstundastarfi og flutningskostnaður.  

Húsnæðiskostnaður, húshitun/rafmagn og húsgögn eru ekki talin með en eru athuguð 

á grundvelli einstakra tilfella.  

 

Raunveruleg bótafjárhæð er breytileg og fer eftir fjölskyldusamsetningu, 

fjölskyldutekjum og einstaklingsbundinni ákvörðun. 

 

Félagsleg fjárhagsaðstoð er veitt um ótakmarkaðan tíma meðan skilyrðum réttinda er 

fullnægt.  

Uppbótargreiðslur  

Hámarksfjárhæð greiðslu er ákveðin miðað við lágmarksfjárhæð almannatrygginga. 

Hvernig er hægt að fá bætur vegna lágmarksframfærslu? 

Fjárhagsleg félagsmálaaðstoð er undir stjórn NAV skrifstofunnar og ber að senda 

umsóknir þangað. Kanna verður hvert tilvik sérstaklega. Réttindi stofnast á grundvelli 

skriflegrar umsóknar og meðfylgjandi gagna. 

 

Bótaþegum viðbótargreiðslna ber sjálfum að endurnýja umsókn einu sinni á ári á 

skrifstofu NAV.   
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XII. Kafli: Langtíma umönnun 

Hvenær átt þú rétt á langtíma umönnun? 

Bætur vegna langtíma umönnunar eru fáanlegar fyrir alla þá sem eru heimilisfastir 

sem búið er að sýna fram á að hafi þörf á langtíma umönnun. Bætur eru ekki 

tekjutengdar, háðar aldursskilyrðum eða réttindaávinnslutíma.  

 

Til að fá langtímaumönnunarþjónustu verður sjúklingur að vera í þörf á „nauðsynlegri 

heilsugæslu“ sem er meiri en aðkallandi hjálp.  

 

Til að fá langtíma félagslega þjónustu verður skjólstæðingur að hafa sérstaka þörf á 

aðstoð vegna veikinda, fötlunar, aldurs, o.fl. Skjólstæðingur verður einnig að vera 

algerlega háður hagnýtri eða persónulegri aðstoð til að hafa stjórn á venjulegum 

athöfnum daglegs lífs. 

 

Bætur í peningum er fáanlegar handa fötluðum einstaklingum sem eru í þörf á 

umönnun (grunnbætur og bætur vegna viðveru) og vegna ákveðna óformlega 

umönnunaraðila (valkvæðar bætur). 

Hvaða þættir eru tryggðir? 

Bætur í fríðu 

Langtímaheilsugæsluþjónusta er veitt annað hvort á heimili manns eða í formi vistunar 

á hjúkrunarheimili eða þjónustuíbúð fyrir dag- og næturþjónustu.  

 

Langtímafélagsleg þjónusta felur í sér persónulega og hagnýta aðstoð á heimili, 

skammtíma dvalir á hjúkrunarheimilum sem hvíldarráðstöfun fyrir fjölskyldu sjúklinga 

sem njóta umönnunar á heimili og heimaumönnun fyrir aldraða og fyrir fatlaða 

einstaklinga. 

Bótagreiðslur í peningum 

Bótagreiðslur í peningum eru veittar sem viðbót við bætur í fríðu. 

 

Valkvæðar bætur eru greiddar af sveitarfélagi handa óformlegum umönnunaraðila sem 

er með sérstaklega þungbæra umönnunarábyrgð.  Það er sveitarfélaganna að ákveða 

hvað sé „sérstaklega þungbær umönnunarábyrgð“.  Staðaryfirvöld ákveða einnig 

fjárhæð bóta. 

 

Grunnbætur og bætur vegna viðveru 

Sjá kaflann um örorku. 
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Hvernig er langtíma umönnun fengin? 

Senda þarf umsókn til viðkomandi sveitarfélags. Sveitarfélag tekur venjulega 

ákvarðanir varðandi langtímaumönnun á grundvelli mats sem læknar framkvæma 

og/eða annað hæft starfsfólk (t.d. sjúkraþjálfarar) varðandi þörf á þjónustu. 

 

Heimahjúkrun og persónuleg aðstoð er gjaldfrjáls. Takmörkuð gjaldtaka samkvæmt 

kostnaðarþátttöku er fyrir hendi varðandi aðra heimaþjónustu.  Þegar um er að ræða 

langtíma umönnun á hjúkrunarheimili verður sjúklingur að greiða 75% tekna sem 

nema frá 6.800 NOK (901 evrur) og 82.122 NOK (10.884 evrur) og 85% allra tekna 

sem eru yfir þeirri fjárhæð upp að fullum kostnaði fyrir vist á hjúkrunarheimili. 
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Viðauki: Hagnýt póstföng og vefsíður 

 

Nákvæmari upplýsingar um skilyrði sem fullnægja þarf og einstakar bætur 

almannatrygginga í Noregi er hægt að fá frá opinberum stofnunum sem fara með 

stjórn félagslega verndarkerfisins.  

 

Að því er varðar málefni almannatrygginga sem varða fleiri en eitt ESB ríki er þér 

heimilt að leita að tengslastofnun í skráasafni stofnunarinnar sem haldið er uppi af 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og er aðgengilegt á: 

http://ec.europa.eu/social-security-directory. 

 

Fyrirspurnir sem snerta áhrif á tryggingabætur í tveimur eða fleiri aðildarríkjum á að 

póstsenda á eftirfarandi póstföng: 

 

Vinnumálaráðuneytið: 

Arbeidsdepartementet 

PB 8019 Dep. 

0030 Oslo 

http://www.ad.dep.no 

 

Ráðuneyti heilbrigðismála og umönnunarþjónustu: 

Helse- og Omsorgsdepartementet 

PB 8011 Dep. 

0030 Oslo 

http://www.hod.dep.no 

 

Ráðuneyti barna, jafnréttis og félagslegrar þátttöku: 

Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartmentet 

PB 8036 Dep. 

0030 Oslo 

http://www.bld.dep.no 

 

Vinnumála- og velferðarstofnun: 

Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

PB 5 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Sími: +47 21 07 00 00 

http://www.nav.no 

 

Heilbrigðismálastofnun 

Helsedirektoratet 

PB 7000 St Olavs plass 

0130 Oslo 

http://www.helsedirektoratet.no 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
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NAV opinbera skrifstofan fyrir almannatryggingar erlendis: 

NAV Internasjonalt 

PB 8138 Dep. 

0033 OSLO 

Sími: +47 23 31 13 00 

Bréfsími: +47 23 31 13 01 

Netfang: nav.internasjonalt@nav.no 

http://www.nav.no 

 

NAV lífeyrisskrifstofa Osló 

NAV Pensjon Oslo 

PB 6600 Etterstad 

0607 OSLO 

Sími: +47 55 55 33 34 

Bréfsími: +47 21 06 91 01 

Netfang:nav.pensjon.oslo@nav.no 

http://www.nav.no 

 

Heilsuhagfræðistjórn 

Svæðisskrifstofan í Osló/Erlend málefni 

HELFO Utland 

P.O Box 6721 Etterstad 

N-0609 Oslo   

http://www.helfo.no 

 

 


