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Svar fra UDI på høring – Forslag til endringer i 

utlendingsloven og utlendingsforskriften 

 

Vi viser til høringsbrev av 26. oktober i år der det foreslås endringer i 
utlendingsloven (utl) § 62 første ledd bokstav d og e og utlendingsforskriften (utf) 
§§ 11-9 og 11-10 (permanent oppholdstillatelse). Bakgrunnen for endringene er et 
ønske om å legge til rette for digitalisering/automatisering samt å tilpasse seg 
endringer i kravene i integreringsloven om opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. 

Utlendingsdirektoratet har ikke innvendinger til de foreslåtte endringene som også 
samsvarer med endringer i statsborgerregelverket. Vi er positive til at det gjøres 
tilpasninger i regelverket slik at større deler av saksbehandlingen kan digitaliseres 
og automatiseres. 

Slik det er nå, har vi ikke mulighet til å innhente halvårsvurdering og 
vitnemålsopplysninger (standpunktkarakterer og eksamenskarakterer) elektronisk. 
Foreløpig er det ikke startet noe arbeid for å automatisere denne porteføljen, men 
i forbindelse med automatisering av studiesaker er det igangsatt et arbeid for å få 
studieinformasjon elektronisk. Det er, som departementet er kjent med, også 
foreslått endringer i utl § 84 (ny bokstav k) og utf § 17-7 k for å kunne hjemle 
innhenting av slik informasjon. Både det juridiske og tekniske i forhold til 
innhenting av studieinformasjon må være på plass før automatisering av saker om 
permanent oppholdstillatelse kan gjennomføres. Vi antar at likevel at noen 
opplysninger fortsatt må innhentes manuelt. Dette gjelder informasjon om 
resultater fra grunnskolen samt om eldre prøver i norsk (norskprøve 2 og 3), men 
denne informasjonen vil bare være aktuell i et fåtall saker.  

Slik vi forstår det, innebærer endringene at kravene etter utl 62 første ledd bokstav 
d og e ikke lenger gjelder for personer som har en tillatelse på grunnlag av arbeid 
(jf. utl § 23) eller er selvstendig næringsdrivende (jf. utl § 25). Det samme gjelder 
deres familiemedlemmer. Dette følger av at denne gruppen ikke har plikt til å 
avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven 
§ 37. Vi viser til integreringsloven § 26, jf §§ 27 og 28. Det er ønskelig at dette 
kommer fram i ikrafttredelsesrundskrivet slik at det blir tydelig for alle hvilke 
grupper som er unntatt fra kravet.  
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Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen 
signatur.  

Brevet sendes kun elektronisk. 

 


