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FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, 

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 

1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN 

Utlendingsloven § 34 annet og tredje ledd skal lyde: 

 

En utlending som omfattes av massefluktsituasjonen som nevnt i første ledd, og 

som kommer til riket eller er her når denne paragrafen får anvendelse, kan etter søknad 

få en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av en gruppevurdering (kollektiv 

beskyttelse). Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

Tillatelsen gjelder for ett år og kan fornyes eller forlenges i inntil fem år fra det 

tidspunktet utlendingen første gang fikk oppholdstillatelse. Deretter kan det gis en 

midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Etter ett 

år med slik tillatelse skal det gis permanent oppholdstillatelse såfremt vilkårene for å 

inneha tillatelsen fortsatt er til stede og vilkårene for øvrig er oppfylt, jf. § 62. 

En søknad om beskyttelse etter § 28 fra en utlending som nevnt i annet ledd kan 

stilles i bero i inntil fem år fra det tidspunktet utlendingen første gang fikk tillatelse. Når 

adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bortfalt, eller det er gått fem år siden 

utlendingen første gang fikk tillatelse, skal utlendingen informeres om at søknaden 

bare vil bli tatt under behandling dersom utlendingen innen en fastsatt frist uttrykkelig 

tilkjennegir et ønske om det. 

 

Utlendingsloven § 60 nytt femte ledd skal lyde: 

 

Det er et vilkår for oppholdstillatelse at utlendingen skal oppholde seg i Norge minst 9 

måneder per år, med mindre formålet med tillatelsen tilsier noe annet. 

 

Femte ledd blir nytt sjette ledd.  

 

Utlendingsloven § 62 skal lyde: 

 

§ 62. Permanent oppholdstillatelse 

En utlending som de siste fem årene har oppholdt seg i riket med midlertidig 

oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har etter 

søknad rett til permanent oppholdstillatelse dersom 

a) utlendingen de siste fem årene ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn syv 

måneder til sammen, 

b) utlendingen fortsatt oppfyller vilkårene for en midlertidig oppholdstillatelse som 

danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, 

c) det ikke foreligger forhold som nevnt i § 66, og 

d) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring og opplæring i 

samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven. 

 



2 

 

2 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN 

Utlendingsforskriften § 6-19 fjerde ledd skal lyde: 

 

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, med unntak for 

de tilfeller som er nevnt i § 11-1 sjette ledd. 

 

Utlendingsforskriften § 6-20 andre ledd skal lyde: 

 

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, med unntak for 

de tilfeller som er nevnt i § 11-1 sjette ledd.  

 

Utlendingsforskriften § 11-1 skal lyde: 

 

§ 11-1. Rett til permanent oppholdstillatelse 

En utlending som har oppholdt seg i riket med tillatelse etter lovens § 34 (kollektiv 

beskyttelse i en massefluktsituasjon) i de seks siste årene, og som det siste året har hatt 

en oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har 

etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse dersom vilkårene i lovens § 62 første 

ledd bokstav a til d er oppfylt. Det er en forutsetning at adgangen til å gi kollektiv 

beskyttelse ikke er bortfalt. 

Barn født i riket av foreldre som oppholder seg i riket, får permanent 

oppholdstillatelse uten forutgående oppholdstid når en søknad om dette settes fram 

innen ett år etter fødselen og foreldrene senest på dette tidspunktet har søkt og fyller 

vilkårene for å få permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. 

Adoptivbarn, jf. lovens § 42 tredje ledd, av foreldre som er norske eller nordiske 

borgere bosatt i riket, eller av foreldre bosatt i riket med permanent oppholdstillatelse, 

får permanent oppholdstillatelse uten forutgående oppholdstid og uten gjennomført 

pliktig norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap i henhold til 

introduksjonsloven, når samtykke til adopsjon er gitt av Barne-, ungdoms- og 

familieetaten (Bufetat) før innreisen i riket, og søknaden fremsettes innen ett år etter 

innreisen. 

Retten til permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 første ledd skal gjelde 

tilsvarende selv om utlendingen i de fire første årene av fem årsperioden hadde 

oppholdsrett etter bestemmelsene i lovens kapittel 13, dersom utlendingen også i 

denne fireårsperioden ville ha oppfylt kravet til tillatelse med grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse. 

Ektefelle eller samboer, jf. lovens § 40 og § 41, til norsk borger ansatt ved norsk 

utenriksstasjon, har rett til permanent oppholdstillatelse når utlendingens opphold i 

riket med tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og 

opphold i utlandet i tilknytning til norsk utenriksstasjon, til sammen blir seks år. Minst 

ett år må være opphold i riket som nevnt. Det stilles ikke vilkår om gjennomført pliktig 

norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven. 

Utlending som er husstandsmedlem til utsendt personell ved norsk utenriksstasjon 

og som fyller vilkårene for norsk statsborgerskap etter statsborgerskapsloven § 7 og 
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forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap § 8-2, har etter 

søknad rett til permanent oppholdstillatelse. 

Utlending som har hatt tillatelse som forsker med egne midler jf. § 6-20 eller tillatelse 

som student for å fullføre et Ph.d.-studium jf. § 6-19 første ledd mellom to tillatelser som 

faglært etter § 6-1, beholder opptjeningstiden for permanent oppholdstillatelse i hele 

tidsperioden dersom oppholdstillatelsen er sammenhengende. 

Permanent oppholdstillatelse gis fra vedtakstidspunktet. 

Dersom søknad om permanent oppholdstillatelse avslås, behandles søknaden etter 

lovens § 61 og forskriftens § 10-20 til § 10-27. 

 

Utlendingsforskriften § 11-2 skal lyde: 

 

§ 11-2. Kravet om fem års sammenhengende opphold i riket 

Utgangspunkt for beregningen av oppholdstiden etter § 62 første ledd er det 

tidspunktet da utlendingen ble innvilget oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for 

permanent oppholdstillatelse. Når en utlending innvilges slik tillatelse før innreise, er 

utgangspunktet for beregningen av oppholdstiden dato for melding til politiet, jf. lovens 

§ 19 første ledd. For en utlending som har fått innvilget oppholdstillatelse etter lovens § 

28 annet ledd, legges søknadstidspunktet til grunn. For en utlending som er overført til 

riket etter lovens § 35, legges ankomsttidspunktet til grunn. 

En utlending med oppholdstillatelse som faglært etter § 6-1 første ledd eller som 

spesialist etter § 6-2 (opphevet)*, kan oppholde seg utenfor riket i inntil 20 måneder til 

sammen uten å miste retten til permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 første 

ledd, dersom minst 13 måneder av oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver. For 

utlending som i en mellomperiode har hatt oppholdstillatelse som forsker med egne midler 

eller som student for å fullføre et Ph.d.-studium som nevnt i § 11-1 sjette ledd, er det en 

forutsetning at oppholdet utenfor riket i mellomperioden har vært i forskningsøyemed.   
 

* Opphevet 15. jan 2013 ved forskrift 4. jan 2013 nr. 11. 

 

Utlendingsforskriften § 11-4 skal lyde: 

 

§ 11-4. Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første 

ledd ikke er oppfylt 

Permanent oppholdstillatelse kan gis til en utlending som ikke fyller kravet til fem 

års oppholdstid etter lovens § 62 første ledd, når utlendingen i minst det siste året har 

hatt tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og 

a) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold i riket med tillatelse, 

b) utlendingen tidligere har hatt langvarig opphold på Svalbard, eller 

c) det foreligger særlig sterke rimelighetsgrunner. 

 

Utlendingsforskriften § 11-5 skal lyde: 

 

§ 11-5. Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd 

bokstav c 
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Når søkeren er idømt ubetinget fengselsstraff eller forvaring, beregnes 

tilleggstid før permanent oppholdstillatelse innvilges etter følgende tabell: 

Inntil 90 dager: 2 år 

Inntil 6 måneder: 3 år 

Inntil 1 år: 4 år 

Inntil 2 år: 5 år 

Inntil 3 år: 6 år 

Inntil 4 år: 7 år 

osv. osv. 

Er søkeren dømt til ungdomsstraff beregnes tilleggstid etter tabellen i første punktum på 

grunnlag av den subsidiære fengselsstraffen. 

Det beregnes ikke botid mens søkeren gjennomfører ungdomsstraff, ubetinget 

fengselsstraff eller forvaring. 

Er søkeren dømt til samfunnsstraff, gjøres det et tillegg i botiden på ett år. 

Permanent oppholdstillatelse kan som hovedregel ikke tilstås i gjennomføringstiden. 

Er søkeren bøtelagt, beregnes tilleggstiden etter følgende skala: 

Inntil kr 3000: 6 måneder 

Inntil kr 5000: 1 år 

Over kr 5000: 1-2 år 

Gjentatte bøter: Maksimum 2 år. 

Det beregnes ikke tilleggstid som følge av forenklet forelegg. 

Er søkeren dømt til betinget fengselsstraff på inntil ett år, gjøres det et tillegg i 

botiden på ett år. Er søkeren dømt til betinget fengselsstraff i mer enn ett år, gjøres det 

et tillegg i botiden på to år. Permanent oppholdstillatelse kan som hovedregel ikke 

tilstås i prøvetiden. 

Når en straffesak er overført til megling, ungdomsoppfølging eller oppfølging i 

konfliktråd etter straffeprosessloven § 71 a, skal det ikke beregnes tilleggstid, og 

søknaden om permanent oppholdstillatelse kan tas under behandling. 

Har søkeren fått påtaleunnlatelse, skal det ikke beregnes tilleggstid. Søknaden 

om permanent oppholdstillatelse kan ikke tas under behandling før beslutningen om 

påtaleunnlatelse er rettskraftig. 

Er søkeren dømt til tvungent psykisk helsevern, må det opptjenes ny botid som 

danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter at perioden med tvungent 

psykisk helsevern er avsluttet. 

Har søkeren flere forelegg eller dommer, fastsettes tilleggstiden skjønnsmessig, 

men slik at den blir noe lengre enn den ville blitt om det bare forelå én reaksjon. 

Tilleggstiden beregnes fra tidspunktet for når permanent oppholdstillatelse kunne 

vært innvilget, eller fra tidspunktet for den siste straffbare handlingen dersom dette er 

senere i tid. 

3 FORSLAG TIL ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN 

Statsborgerloven § 12 skal lyde: 
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§ 12. Personer som er gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger  

        For søker som er gift med en norsk statsborger og har felles bopel med ektefellen, 

gjelder ikke vilkåret i § 7 første ledd bokstav e. Søkeren må likevel til sammen ha minst 

fem års opphold i riket i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett 

års varighet. Opphold i en eller flere søknadsperioder medregnes i femårsperioden. 

Oppholdstiden i riket og tiden som gift med en norsk statsborger med felles bopel, må 

dessuten til sammen utgjøre minst syv år. Oppholdstid og tid som gift med norsk 

statsborger kan opptjenes samtidig. 

        Første ledd gjelder tilsvarende for registrerte partnere og for samboere. 

 

Statsborgerloven § 16 skal lyde: 

 

§ 16. Statsløse 

         For søkere som er statsløse gjelder ikke vilkårene i § 7 første ledd bokstav b, e og 

h. Som statsløs regnes ikke den som ved egen handling eller unnlatelse har valgt å 

være statsløs, eller som på en enkel måte kan bli statsborger av et annet land. Statsløs 

søker må likevel ha oppholdt seg i riket de siste fem årene med oppholdstillatelser av 

minst ett års varighet. Oppholdstid i en eller flere søknadsperioder medregnes i 

femårsperioden. 

         For statsløs søker under 18 år som er født i Norge gjelder ikke vilkårene i § 7 første 

ledd. Statsløs søker under 18 år som er født i Norge må likevel  

a)være bosatt i riket og ha oppholdt seg i riket de siste fem årene med oppholdstillatelser av 

minst ett års varighet, eller  

b)ha en forelder som senest på vedtakstidspunktet innvilges permanent oppholdstillatelse 

eller norsk statsborgerskap. 

 


