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Hei! 
 
Hong Kong er en spennende og flott by, med mye å by på, og er et helt unikt sted. Det er 
en storby, men allikevel omtrent på størrelse med stor-Oslo og har litt over 7 millioner 
innbyggere, så proporsjonene i forhold til Norge blir mildt sagt litt "anerledes". 
 
Klubb Norge er fremfor noe en sosial, frivillig basert organisasjon som i første rekke står for 
arrangementer for nordmenn i Hong Kong og omegn, som 17. mai-feiring, julebord, og andre 
aktiviteter i løpet av året. Vi samarbeider med Generalkonsulatet og Det Norske 
Handelskammeret. 
 
Nedenfor følger litt generell informasjon fra Klubb Norge der vi gjør rede for vanlig stilte 
spørsmål om det å bosette seg i Hong Kong, og hvordan man kan velge å gå frem. Klubb 
Norge gjør dette på generelt grunnlag, og informasjonen som gis er kun ment som 
veiledende! 
 
Lykke til! 
 
 
Samboer / Ektefelle 
 
Det er ofte slik at mange har samboere og ektefeller som "blir med". Det er opp til hver 
enkelt hva man vil gjøre ut av oppholdet. Noen sysselsetter seg med egne prosjekter, andre 
søker arbeid (dersom de kan) på nær sagt vanlig måte. Det finnes en rekke måter å søke 
jobb på i Hong Kong, i utgangspunktet på lik linje som i Norge. 
 
Det som er verdt å merke seg, er at dersom man ikke er gift, altså har status som samboere, 
vil samboer IKKE få samme visum-status som den som er ute på oppdrag. Vedkommende 
vil ikke automatisk få arbeidstillatelse, men vil få vanlig turist-visum (noe alle med norskt 
pass får automatisk ved ankomst) der man kan oppholde seg i Hong Kong i 90 dager. Man 
har dog ikke lov til å oppta arbeid. Man kan søke om arbeidsvisum (som er det du vil få 
gjennom din arbeidsgiver) dersom man ansettes, og arbeidsgiver må da bidra i 
visumprosessen. Det er mange som tar arbeid som f.eks. engelsklærer i Hong Kong. Man 
må riktignok ta et kortere, lokalt kurs i forkant for å kvalifisere. 
 
Hong Kong er i norsk målestokk relativt konservativt i forhold til sivilstatus. Dersom man er 
gift, vil ektefelle få et såkalt "dependency visum" som er knyttet til visumet til den som 
utplasseres. Dette betyr at ektefelle kan oppta arbeid hvor som helst. Den som ”utplasseres” 
derimot, vil være knyttet til arbeidsgiver, og man kan ikke bytte uten å gå igjennom ny 
søknadsprosess. 
 
Hvor man skal bosette seg 
 
HK har en infrastruktur som er EKSTREMT god, ikke bare i norsk målestokk, men også 
internasjonalt. Det er T-bane rundt stort sett hele byen, samt ferge og bussforbindelser stort 
sett overalt til nær sagt enhver tid. Kanskje ikke så rart for en by med 7.5 mill innbyggere 
fordelt på et område ikke stort større enn stor-Oslo. Hver morgen skal de fleste av disse på 
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jobb, ergo må infrastrukturen være meget god for å rett og slett forflytte alle disse 
menneskene på en effektiv måte. 
 
Man bosetter seg gjerne ut ifra to faktorer, nemlig 1) hvor man skal jobbe, og 2) hvor man 
eventuelt skal ha barn på skole. Det siste er ganske avgjørende. Det er IKKE slik i Hong 
Kong at man kan bosette seg et sted, og forvente å få skole til barna i nærheten. Faktisk er 
det vanlig å finne skole / førskole til barna FØRST, og så se an hvor man finner bopæl. 
 
Grunnen til at vi velger å presisere dette med barnehageplass / skoleplass er fordi vi har 
opplevd at folk kommer ned, forventer "norsk modell" der man får skole i rimelig nærhet, og 
så får seg en solid overraskelse når så de små ender opp med en times pendlig til skolen 
hver morgen og ettermiddag. Ikke akkurat ideelt, men slik er det altså i Hong Kong. 
 
Mange jobber på HK Island. I så fall kan man bo en rekke steder uten at det nødvendigvis 
går nevneverdig ut over pendligen. Det er nødvendigvis slik at infrastrukteren er bygget opp 
rundt å frakte mennesker til og fra jobb i de sentrale arbeidsdistriktene i byen. 
 
Hvor folk bor varierer veldig. Noen bor i Discovery Bay, som er på Lantau Island. Dette er et 
særdeles barnevennlig område, der biler ikke er tillatt. Det er hyppig buss og 
fergeforbindelse til resten av HK hele døgnet. Noen velger å bo i Cold Coast, som er et 
tilsvarende område. 
 
Andre igjen bor på HK Island, gjerne i Mid-Levels som er litt "opp" i bakkeåsen fra bysentrum 
på øysiden av HK. Så er det andre som bor i Sai Kung, som er vesentlig lengre unna 
sentrum og her bør man helst ha bil for å bosette seg. Man kan også bosette seg på 
Kowloon-siden (på nordsiden av Victoria Harbour). 
 
HK har en svært stor andel expats, og disse er altså spredt over hele HK. De med barn bor i 
hovedsak på de stedene jeg nevte ovenfor, men det varierer altså veldig ut ifra den enkeltes 
behov. 
 
Leiepriser 
 
HK er et av verdens dyreste steder å bo i forhold til eiendom. Alt avhenger av lokasjon og 
standard, samt så klart størrelse. En leilighet med to soverom kan ligge på alt fra 20000 
HKD per måned og oppover. F.eks. en familie på fire må påregne minst 20K per måned. 
 
Det finnes utallige eiendomsagenter og websider i HK, f.eks. Midland Real Estate 
(http://www.midland.com.hk/en), som er en av HK's største, squarefoot.com eller 
okay.com.Det er som regel enklere å gjøre seg opp en mening om hvor man kan tenke seg 
å bosette seg først, og deretter finne en lokal agent i det nærområdet. 
 
Det er vanlig å få arbeidsgiver til å dekke bolig, enten i form av at husleie betales direkte av 
arbeidsgiver, eller at man mottar såkalt housing allowance (at arbeidsgiver betaler en viss 
sum oppå lønnen for å dekke bolig, men at man da selv står for leiekontrakt og betaling og 
så videre). 
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Lønn, skatt, forsikring osv 
 
Alle som er på expat-pakker i Hong Kong har alle ulik avtale. Noen har mer "lokaliserte" 
pakker enn andre. Dvs at de har mer tilnærmet lokal lønnspakke, betaler trygdesparing til 
HK, skatter til HK, osv. Andre kan ha lønn i Norge, skatter dit, får dekket frivilling 
medlemskap i NAV Utland, osv. 
 
Forsikringsordning er en annen ting det kan være greit å ha med på papiret når man 
forhandler med arbeidsgiver. En forsikringspakke som dekker det meste kan koste rundt 15K 
HKD og oppover. 
 
Hong Kong har ikke skatteavtale med Norge. Vi anbefaler at man vurderer sin egen pakke 
grundig på egenhånd, og da gjerne forhører seg grundig med arbeidsgiver, skatteetaten, 
NAV Utland, eventuelt andre expats som har bodd i Hong Kong en stund. Merk at ulike 
pakker gir ulike forutsetninger, og man må selvsagt selv overveie sin egen skattepliktighet. 
 
Hushjelp (maid) 
 
En del leiligheter averteres med såkalt "maids room". Dette er fordi det er lovpålagt at maid 
bor med familien, og man må stille eget husvære til vedkommende. Det nærmeste man 
kommer i norsk målestokk er en au pair. Minstelønn for en maid i Hong Kong er ca 4000 
HKD per måned, pluss kost og losji. 
 
Barn 
 
Dette med barnehage fungerer litt annerledes i Hong Kong enn i Norge. Opp til barna er ca 3 
år er det vanlig at de bare går et par timer om dagen på "pre-nursery", før de begynner med 
litt lengre dager i førskolen de tre årene før skolestart. Derfor er det veldig vanlig, om ikke 
nødvendig for mange, å ha en maid som kan hjelpe til med å passe på de små mens 
foreldrene jobber.  
 
Det er mange som velger å sikte seg inn på en internasjonal barnehage/førskole, i og med at 
de lokale skolene som regel underviser på kinesisk. Internasjonale barnehager finnes det 
flust av, men de vet å ta seg godt betalt. Man må påregne ca 7 - 8000 HKD per barn, per 
måned. 
 
Barn begynner på grunnskolen i det året de fyller seks år, som i norge. Det finnes en rekke 
engelskspråklige skoler, men de er ofte fulle. Regn her med 10K+ per barn per måned. 
Enkelte skoler tilbyr at man kan betale for å "hoppe fremover i køen" - og det er ofte vanlig at 
arbeidsgiver dekker slike kostnader, så lenge man er på expat-kontrakt. 
 
Geografimessig sett finner man et godt skoletilbud over størsteparten av Hong Kong og 
Kowloon. Klubb Norge anbefaler at man tar turen nedover først for å se hvor kontoret ligger 
og om det frister å bo i nærheten. Så kan man begynne å kartlegge skoler etter det. 
 
Lovpålagt skolegang starter først ved fylte 6 år. En del barnehager eller førskoler "sogner" 
også til enkelte grunnskoler, noe som kan gjøre det enklere å få plass der når den tid 
kommer.  
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Ofte stilte spørsmål: 
 
SPØRSMÅL: Er det vanlig at gym, tennis, pool osv er inkludert i husleien?  
SVAR: Enkelte bygninger har dette inkludert, men man kan ikke si at det er vanlig. Det 
kommer helt an på hva slags type bygning det er snakk om (serviced apartments, felleseid 
bygning, bygning som eies/drives av et eget selskap, osv). 
 
SPØRSMÅL: Er det vanlig at klassiske expat-blokker har p-plass med i leien?  
SVAR: Nei, men det kan sikkert forhandles om det. Beregn ca 6K per P-plass per måned 
(parkeringsplass er dyrt i Hong Kong). 
 
SPØRSMÅL: Er det mulig å kjøre scooter til jobb? Evt motorsykkel? Parkering i sentrum er 
vel en utfordring? 
SVAR: Ja, det er mulig, men man må ha HK-sertifikat først (dette kan overføres fra ditt 
norske sertifikat). Moped finnes ikke. Motorsykkelsertifkat kan tas (på vanlig måte) i Hong 
Kong dersom man ikke har dette fra før i Norge. 
 
SPØRSMÅL: Er det vanlig å prute på leieprisene? 
SVAR: Ja, man bør alltid prute. Bruker man en agent vil denne gjerne bistå i forhold til hva 
som er å kunne forvente. 
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