Vedlegg 11 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny
utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 Permanent oppholdstillatelse
Terminologien i utlendingslovgivningen endres, slik at ”permanent oppholdstillatelse”
benyttes i stedet for ”bosettingstillatelse” om tillatelser som gir varig rett til opphold i riket.
Reglene om permanent oppholdstillatelse er regulert i lovens § 62, jf. Ot.prp. nr 75 (20062007) og Innst. O. nr. 42 (2007-2008), og Ot.prp. nr. 97 (2008-2009), jf. Innst. O. nr. 119
(2008-2009)
Loven og forskriften viderefører i hovedsak gjeldende rett, herunder hovedkravet om tre års
sammenhengende opphold i riket med en tillatelse som danner grunnlag for permanent
oppholdstillatelse. Reglene er forenklet ved at det ikke lenger stilles krav om at utlendingen
har hatt oppholdstillatelse på ett og samme grunnlag i treårsperioden.
§ 11−4 regulerer når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i loven ikke er
oppfylt. Det er nytt i bestemmelsen at en utlending nå kan få permanent oppholdstillatelse
allerede etter ett år dersom vedkommende har hatt tidligere langvarig botid på Svalbard.
Grunnvilkåret om at utlendingen må ha hatt ett år med oppholdstillatelse etter utlendingsloven
(som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse), gjelder også for disse tilfellene.
§ 11-5 regulerer tilleggstid som følge av utvisning etter lovens § 66 første ledd på grunn av
ilagt straff. Tilleggstid har tidligere vært regulert i rundskriv. Det vil ikke lenger bli beregnet
botid mens søkeren gjennomfører ubetinget fengselsstraff eller forvaring.
Bortfall av permanent oppholdstillatelse reguleres i § 11-8. Bestemmelsens første ledd
viderefører den beregningsregelen for når opphold utenfor riket medfører bortfall som kom
inn i utlendingsforskriften 1990 24. juni 2009.
I § 11-8 annet ledd åpnes det for unntak fra regelen om bortfall av permanent
oppholdstillatelse ved mer enn to års opphold utenfor riket dersom utlendingen har blitt utsatt
for mishandling og ville ha fått opphold på selvstendig grunnlag etter loven § 53 første ledd
bokstav b. Unntaksbestemmelsen vil ikke omfatte barn som har blitt holdt tilbake i utlandet
mot sin vilje eller personer over 18 år som blir holdt tilbake av foreldre eller andre. I slike
saker må det søkes om ny førstegangstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige
hensyn/særlig tilknytning til riket i lovens § 38. Tilsvarende må det foretas en konkret
vurdering etter lovens § 38 i saker hvor en utlending over 18 år er holdt tilbake i utlandet mot
sin vilje, uten å ha blitt utsatt for mishandling av en ektefelle.
I § 11-8 tredje ledd er videreført enkelte regler om at det i visse tilfeller kan gis adgang til mer
enn to års sammenhengende opphold utenfor riket uten at den permanente oppholdstillatelsen
bortfaller. Mens det også i dag kan gjøres unntak for utlending som skal oppholde seg i
utlandet i forbindelse med arbeid og utdanning, når det er klart at vedkommende skal bosette
seg i riket igjen etter utenlandsoppholdet, har departementet utvidet bestemmelsen til også å
gjelde ektefelle, samboer og barn til en referanseperson som skal ta arbeid eller utdanning i
utlandet i en periode som overstiger to år, jf. § 11-8 tredje ledd bokstav c.
Adgangen til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år i forbindelse med oppfostring, jf.
utlendingsforskriften 1990 § 49 tredje ledd bokstav b, er fjernet.
1

For utlendinger som er omfattet av de særlige reglene i lovens kapittel 13, vises til forskriftens
§ 19-3 fjerde ledd som gir regler for betydningen av perioder med oppholdsrett ved søknad
om permanent oppholdstillatelse.
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