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Svar på henvendelse - overgangsperiode for britiske 
borgere 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til mottatt henvendelse 07.09.21, om spørsmål knyttet 
til dokumentasjon av lovlig opphold for britiske borgere i overgangsperioden etter brexit. Dere 
viser til at overgangsperioden for britiske borgere innebærer fortsatt rett til opphold i Norge 
dersom de søker ny oppholdstillatelse innen 31.12.21. I den forbindelse stiller dere spørsmål 
om disse personene har fulle eller begrensede rettigheter til sosiale tjenester i perioden frem 
til søknad om ny oppholdstillatelse er sendt og eventuelt innvilget, og i så fall hvordan de kan 
dokumentere lovlig opphold overfor NAV-kontoret.  
 
Dere orienterer også om at dere i utgangspunktet tenker at britiske borgere kan omfattes av 
unntaket i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge § 1 fjerde ledd. 
Spørsmålet dere stiller, er om personer som ennå ikke har søkt om ny oppholdstillatelse, 
likevel har fulle rettigheter etter sosialtjenesteloven. 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering 
Konsekvensen av at Storbritannia har gått ut av EU, er at britiske søkere må behandles som 
tredjelandsborgere. Utgangspunktet er at britiske borgere nå må ha oppholdstillatelse for å 
ha lovlig opphold i Norge, og at NAV-kontorene derfor kan be om dette. Hvorvidt en britisk 
borger har lovlig opphold, må derfor avklares og dokumenteres tilsvarende andre 
tredjelandsborgere. Det vises til rundskrivets omtale av dokumentasjon av lovlig opphold.  
 
Oppholdsrett i overgangsperiode 
Utlendingsdirektoratet (UDI) har informasjon på sine nettsider om britiske borgeres 
oppholdsstatus etter Brexit. Det fremkommer der at det er avtalt å ha en overgangsperiode, 
hvor Storbritannia behandles som medlemmer av EU frem til 31.desember 2020. I 
overgangsperioden kan britiske borgere og deres familiemedlemmer fortsatt flytte til Norge, 
og bo og arbeide her på samme vilkår som om Storbritannia fremdeles var med i EU og 
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EØS. For disse brukerne vises det til de føringer knyttet til vurdering av opphold som fremgår 
av «Veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere». 
 
Brexit-tillatelse 
Britiske borgere, som kom til Norge før 31.desember 2020, hadde mulighet til å søke om en 
Brexit-tillatelse for å kunne oppholde seg i Norge etter 31.desember 2020 på samme 
grunnlag som tidligere. Søknadsfristen var 31.desember 2021. Hvis NAV-kontorene er usikre 
på hvorvidt den britiske borgeren må fremvise oppholdstillatelse eller kan oppholde seg ut 
året på bakgrunn av tidligere oppholdsrett, kan de be brukeren fremlegge dokumentasjon 
som viser når han/hun kom til Norge – det vil si om brukeren er omfattet av 
overgangsordningen eller ikke. De kan også kontakte UDI for å avklare hva som gjelder. 
Bruker bør i så tilfellet være informert om dette. For øvrig må det på sedvanlig vis, gjøres en 
vurdering knyttet til om en søker har fast bopel i riket.  
 
På UDIs nettsider står det at en britisk statsborger kan dokumentere oppholdsrett i Norge 
ved å vise frem kvittering på at det er søkt om brexit-tillatelse. Personene kan fortsette å 
oppholde seg i Norge selv om de ikke har fått svar på søknaden.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har vært i dialog med UDI, og fått informasjon om at britiske 
borgere som ikke har søkt om en brexit-tillatelse (eller er innvilget ordinær oppholdstillatelse 
etter tredjelandsregelverket) etter 31.12.20, ikke lenger vil ha lovlig opphold i Norge. 
Vedkommende vil derfor heller ikke ha fulle rettigheter til sosiale tjenester i perioden 
31.12.20 og frem til slik søknad er fremsatt.   
 
Nødsituasjon / begrensede rettigheter 
Britiske borgere som kan dokumentere lovlig opphold i Norge, men ikke fast bopel, kan ha 
rett på økonomisk stønad i en nødsituasjon, jf. forskriften § 1 annet ledd. Dersom de ikke kan 
dokumentere lovlig opphold, vil en vurdering av nødsituasjon gjøres i medhold av forskriften 
§ 4.  
 
Forskriften § 1 fjerde ledd 
For britiske borgere som kom til Norge etter 31.12.20, vil brexit-regelverket ikke lenger være 
gjeldende og de må søke om oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket. Forskriften § 1 
fjerde ledd vil derfor kunne komme til anvendelse for denne gruppen.  
 
I perioden hvor det fremdeles var mulig å søke om oppholdstillatelse etter brexit-regelverket, 
vil bestemmelsen ikke komme til anvendelse. Det vises til at en brexit-tillatelse ikke er det 
samme som en ordinær oppholdstillatelse etter tredjelandsregelverket, men en tillatelse til å 
kunne oppholde seg i Norge etter EØS-regelverket utover overgangsperioden.   
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