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VEILEDENDE INFORMASJON -    
Seksjonsledere ved franske lycéer 

 

 

1. Ansatt i Frankrike – hva innebærer det? 

Under ditt opphold i Frankrike, vil den franske skolen du er ansatt ved 

være din arbeidsgiver. Dette innebærer at det er 

ansettelseskontrakten med den franske skolen, samt franske 

arbeidsrettslige regler som regulerer arbeidsforholdet ditt. Diku er ikke 

arbeidsgiver, og har ingen myndighet i forbindelse med ditt 

ansettelsesforhold i Frankrike. 

 

At du er ansatt i Frankrike innebærer også at du må forholde deg til 

franske myndigheter/regler knyttet til skatt, trygd, pensjon, 

ferieavvikling, m.m. For å hjelpe deg å få oversikt, har Diku samlet en 

del informasjon om slike forhold i dette informasjonsarket.      

 

2. Hva bør jeg tenke på før avreise? 

Før avreise må du (og eventuelt medfølgende familiemedlem) melde 

flytting til Skatteetaten (Folkeregisteret). Slik flyttemelding får også 

virkning overfor NAV.  

 

I tillegg er det en rekke andre forhold som det kan være lurt å sjekke i 

god tid før avreise, f.eks. forsikring, helsemessige/medisinske forhold, 

omadressering av post, utløpsdato for pass, m.m. Det finnes en rekke 

nettsider som kan være nyttig å se hen til i forbindelse med 

flytteprosessen (se f.eks. flytting.no) I tillegg anbefales det å 

registrere seg på reiseregistrering.no). 

  

3. Hvilke skatteregler gjelder under mitt opphold?  

Ved midlertidige arbeidsopphold i utlandet vil man som hovedregel 

fortsatt være skattemessig bosatt i Norge, og dermed som 

utgangspunkt fullt ut skattepliktig til Norge. Dette innebærer at man 

fortsatt må levere selvangivelse til skattemyndighetene i Norge under 

oppholdet. I tillegg vil man bli skattepliktig i Frankrike, og måtte 

innberette nødvendige opplysninger til franske skattemyndigheter. 

Norge har imidlertid inngått en skatteavtale med Frankrike, bl.a. for å 

unngå dobbeltbeskatning. Det finnes også norske, interne skatteregler 

som kan hindre slik dobbeltbeskatning, f.eks. «ettårsregelen». 

 

Hvilke skatteregler som gjelder for den enkelte seksjonsleder vil bero 

på den enkeltes personlige inntekts- og formuessituasjon, samt 

lengden på oppholdet. Det lar seg derfor ikke gjøre å generelt angi 

hvilke skatteregler som vil gjelde for hver enkelt seksjonsleder. 

Seksjonsledere må derfor selv ta kontakt med arbeidsgiver/de 

relevante myndigheter (i Norge og Frankrike) for å avklare hvilken 

skatterettslig stilling man vil ha, og hva og hvordan man skal 

innberette ens økonomiske forhold.  

 

4. Vil jeg beholde mitt medlemskap i den norske 

folketrygden? 

Pliktig medlemskap i folketrygden opphører i utgangspunktet fra den 

dagen du begynner å arbeide i utlandet. Du vil ikke automatisk være 

medlem av folketrygden selv om du er norsk statsborger, betaler skatt 

og trygdeavgift til Norge eller er folkeregistrert i Norge. Ved 

arbeidsopphold i utlandet, er man som hovedregel trygdet i det landet 

hvor man arbeider.  

 

Konsekvensen av å ikke være medlem i norsk folketrygd er at du ikke 

har rett til å få dekket medisinske utgifter dersom du blir syk. Du 

opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter, eller rett til  

 

 

sykepenger, foreldrepenger eller andre ytelser fra folketrygden. Om 

det gjelder noen unntak du kan påberope deg for opprettholdelse av 

medlemskapet, må avklares med NAV.  

 

Vi anbefaler at du på et tidlig tidspunkt avklarer med din 

arbeidsgiver og franske myndigheter hvordan du må gå frem for å 

sikre at ditt medlemskap der er korrekt registrert. 

Europakommisjonen har gode informasjonssider om trygde- og 

pensjonsforhold for arbeidstakere innen EU/EØS, og man kan også 

lese om det franske trygdesystemet her. Hvis man skal medta 

norske trygdeytelser til Frankrike (f.eks. barnetrygd), må man 

konsultere NAV. 

 

Når du returnerer til Norge etter avsluttet arbeidsforhold i Frankrike, 

blir du igjen medlem i den norske folketrygden. Beroende på bl.a. 

oppholdets lengde, kan det imidlertid være at det vil ta tid før du 

igjen har opparbeidet deg fulle rettigheter i folketrygden.  

 

Statens pensjonskasse  

Dersom du har medlemskap i Statens pensjonskasse kan du søke 

om å beholde pensjonsopptjening under utenlandsoppholdet i inntil 

tre år iht. den såkalte permisjonsavtalen. Se mer informasjon om 

dette på nettsidene til Statens pensjonskasse. 

 

5. Hva bør jeg tenke på med hensyn til forsikringer? 

Det er ikke sikkert at din alminnelige reiseforsikring/ulykkesforsikring 

gjelder ved flytting til utlandet, og det kan derfor være verdt å 

sjekke hvilke vilkår som gjelder før utreise.  

 

Diku yter et tilskudd til dekning av nødvendige ekstraforsikringer i 

forbindelse med utenlandsoppholdet. Seksjonsleder må imidlertid 

selv ta stilling til om/hvilke ekstraforsikringer som anses nødvendige. 

 

6. Når kan jeg ta ferie?  

Hvilke regler som gjelder med hensyn til ferietid, ferieavvikling og 

feriepenger vil bero på hva som står i din ansettelseskontrakt, og må 

avklares med din lokale arbeidsgiver. I tillegg må du påse at 

ferieavviklingen ikke kommer i konflikt med dine forpliktelser som 

seksjonsleder, jf. klausul 4 i Dikus standardvilkår. 

 

7. Hva er Diku ansvarlig for i forbindelse med mitt opphold? 

Dikus rolle er å legge til rette for rekruttering av seksjonsledere til de 

franske lycéene, samt yte tilskudd til seksjonsledere og finansiere 

driften av og aktivitetene ved seksjonen. Diku er ikke ansvarlig for 

personlige skatte-, trygde- og pensjonsmessige forhold for den 

enkelte seksjonsleder, eller private forsikringsforhold disse tegner. 

 

Når Diku likevel gir informasjon knyttet til slike forhold, er det ut fra 

et ønske om å hjelpe seksjonslederne å raskt finne frem til relevant 

informasjon om slike forhold. Diku påtar seg imidlertid 

ikke noe ansvar for innholdet i lenker til eksterne informasjonskilder, 

og all informasjon som mottas fra Diku om slike forhold er kun ment 

som veiledende, jf. klausul 7 i Dikus standardvilkår. Seksjonsleder er 

selv ansvarlig for å avklare alle forhold knyttet til egne arbeids-, 

skatte-, trygde- og pensjonsforhold i Norge og Frankrike. 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-flytting-til-utlandet/
http://www.flytting.no/
https://www.reiseregistrering.no/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19803
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1172&langId=en
http://www.cleiss.fr/presentation/pcn_en.html
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/arbeid-og-opphold-i-utlandet/jobbe-i-utlandet-og-folketrygden
https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2020/KAPITTEL_9-17?q=permisjonsavtale#fotnote_KAPITTEL_9-17_7
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8. Hvis jeg har spørsmål – hvem skal jeg kontakte?  

I forbindelse med ditt opphold vil du kunne støte på ulike 

spørsmål og utfordringer, hvor det kan være ønskelig å søke hjelp 

og bistand. Nedenfor følger en oversikt over hvilke instanser du 

kan søke slik bistand hos: 

     

Spørsmål knyttet til:  Kontakt: 

Skatt, trygd, pensjon Skatteetaten 

NAV Internasjonalt 

Skatte/trygdemyndigheter lokalt 

Forsikringer Forsikringsgivere i Norge/lokalt 

Skolerelaterte forhold Arbeidsgiver 

Seksjonslederkollegaer 

Foresatte 

Seksjonsrelaterte forhold Seksjonslederkollegaer 

Arbeidsgiver 

Erfaringsnotat 

Foresatte 

Diku 

Politisaker (i Frankrike) Politimyndigheter lokalt 

Ambassade/konsul 

Foresatte 

Tilskudd/seksjonslederansvar Diku 

 

* * * 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-internasjonalt
mailto:frankrike@diku.no
https://www.norway.no/fr/france/for-nordmenn/
http://www.norvege.no/Norsk/Kontaktinformasjon/consulats/#.V0ROifmLTmE
mailto:frankrike@diku.no

