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Høringssvar - Forslag til endringer i utlendingsloven og 
utlendingsforskriften - Permanent oppholdstillatelse - opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap   
 
 
Politidirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev og -notat av 
26.10.2021 med forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Høringsfristen 
er 10. desember 2021.  
  
Politidirektoratet (POD) har forelagt høringen for samtlige politidistrikt og Politiets 
utlendingsenhet. Vi har mottatt innspill fra Øst politidistrikt. Innspillet er delvis inntatt i 
Politidirektoratets høringssvar og vedlegges også i sin helhet. 
 
Departementet foreslår å oppheve kravet om at en utlending må dokumentere å ha 
gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. integreringsloven for å kunne få rett 
til permanent oppholdstillatelse.   
 
Politidirektoratet bemerker innledningsvis at vi støtter ønske om å legge til rette for 
automatisert saksbehandling i utlendingsforvaltningen. Øst politidistrikt er også generelt sett 
positive til dette, så lenge automatiseringen ikke går på bekostning av 
utlendingsforvaltningens mulighet til å kontrollere og avdekke om oppholdstillatelse kan være 
gitt på feil grunnlag eller med uriktig identitet.  
 
Etter POD sitt syn vil forslaget medføre en forenkling av politiets oppgaver som 
saksforberedende organ ved behandlingen av søknader om permanent oppholdstillatelse. Vi 
anser det som positivt at politiet ikke lenger skal måtte innhente og kontrollere dokumentasjon 
på gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Vi er derfor enig i at forslaget vil 
kunne effektivisere saksbehandlingen. Det er også positivt at vilkårene i utlendingsloven 
harmoniseres med vilkårene integreringsloven.   
 
Departementet foreslår også å forskriftsfeste i hvilke tilfeller utlendingsmyndighetene kan 
gjøre unntak fra kravet om muntlige norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap, 
uten at utlendingen først må søke kommunen om fritak. I denne forbindelse viser vi til 
uttalelse fra Øst politidistrikt:  
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"Etter vår oppfatning er det også hensiktsmessig om søkere, på visse vilkår, kan få 
fritak for kravene om opplæring i norsk/samfunnskunnskap etter en vurdering av 
utlendingsmyndighetene, i stedet for å måtte søke om fritak hos kommunen. En slik 
regelverksendring vil være tidsbesparende for søkeren og den aktuelle kommunen som 
ellers måtte behandle søknaden, og det vil være bra for fremdriften i disse sakene. 
Samtidig vil det kunne innebære noe merarbeid for utlendingsmyndighetene som må ta 
stilling til spørsmålet om fritak. Det ville vært å foretrekke om utlendingsforvaltningen 
kunne innhente vitnemål etc. elektronisk, på lik linje med resultater fra prøver i 
norsk/samfunnskunnskap. Dette ville redusere risikoen for at det blir fattet uriktige 
vedtak som følge av at det er lagt vekt på forfalskede vitnemål etc." 

 
For å minimere utlendingsmyndighetenes merarbeid vil det være viktig med klare og enkle 
retningslinjer for hvilke dokumenter som skal kunne danne grunnlag for fritak.  
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Cecilia Bordonado Marte Englund 
Fungerende seksjonssjef Seniorrådgiver 
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Høring - anmodning om innspill - forslag til endringer vedrørende søknad 
om permanent oppholdstillatelse   
 
 
Vi viser til Politidirektoratets brev 01.11.2021 vedr. høringsnotat fra Justis- og 
beredskapsdepartementet med forslag om endringer i utlendingsloven. Departementet foreslår 
å oppheve kravene om at en utlending må dokumentere å ha gjennomført pliktig opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for å kunne få rett til permanent oppholdstillatelse. 
Politidirektoratet ber om innspill til høringssvar innen 29.11.2021. 
 
 
Innspill fra Øst politidistrikt 
 
Øst politidistrikt er generelt positive til at det tilrettelegges for automatisert saksbehandling, så 
lenge automatiseringen ikke går på bekostning av utlendingsforvaltningens mulighet for å 
kontrollere og avdekke om oppholdstillatelse kan være gitt på feil grunnlag eller med uriktig 
identitet. 
 
Etter vår oppfatning er det også hensiktsmessig om søkere, på visse vilkår, kan få fritak for 
kravene om opplæring i norsk/samfunnskunnskap etter en vurdering av 
utlendingsmyndighetene, i stedet for å måtte søke om fritak hos kommunen. En slik 
regelverksendring vil være tidsbesparende for søkeren og den aktuelle kommunen som ellers 
måtte behandle søknaden, og det vil være bra for fremdriften i disse sakene. Samtidig vil det 
kunne innebære noe merarbeid for utlendingsmyndighetene som må ta stilling til spørsmålet 
om fritak. Det ville vært å foretrekke om utlendingsforvaltningen kunne innhente vitnemål etc. 
elektronisk, på lik linje med resultater fra prøver i norsk/samfunnskunnskap. Dette ville 
redusere risikoen for at det blir fattet uriktige vedtak som følge av at det er lagt vekt på 
forfalskede vitnemål etc. 
 
Dersom politiet skal ta stilling til spørsmålet om fritak, imøteser vi enkle og klare retningslinjer 
om hvilke dokumenter som skal kunne danne grunnlag for fritak, for eksempel om det er 
tilstrekkelig med en karakterutskrift eller om det må være et offisielt utstedt vitnemål i 
original, og hvordan en skal vektlegge gamle vitnemål eller eksamensresultater fra 
privatisteksamen ved ulike studiesteder. 
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I den senere tid har det skjedd en rekke endringer i utlendingsloven som samlet sett har gitt 
sakporteføljen vår økt kompleksitet. Sakene har blitt mer tidkrevende å behandle, og det har 
blitt mer utfordrende å skulle veilede utlendinger om regelverket som til enhver tid gjelder. Vi 
er positive til alle endringer som gjør regelverket enklere å praktisere, og å formidle til 
søkerne. 
 
 
Med hilsen  
 
 
 

 

Eli Fryjordet Erik Kongsgaard 
Politiinspektør Politiadvokat 2 
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