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Bakgrunn 
Dette rundskrivet oppdaterer og erstatter rundskriv F-2020-8. 
 
Stortinget fattet 11. desember 2020 vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og 
statsborgerloven, jf. lovvedtak 25 (2020-2021) lov nr. 150. 
 
Vedtaket er gjort etter et representantforslag til Stortinget om å heve botidskravet for rett til 
permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år for en utlending som har fått innvilget opphold 
etter lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 
(utlendingsloven) § 28 eller utlendingsloven § 38, og for en utlending som har fått 
oppholdstillatelse i familieinnvandring med slik utlending, se Dok. 8:71 L (2020–2021).  
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Side 2 
 

Vedtaket til lov ble sanksjonert av Kongen i statsråd 18. desember 2020. Forskrift om 
endring i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap 
(statsborgerforskriften) ble fastsatt samme dag. 
 
Innholdet i endringsloven og endringsforskriften 

I utlendingsloven ble det gjort endringer i § 34 annet ledd og § 60 første ledd første punktum. 
Det ble vedtatt et nytt annet ledd i utlendingsloven § 62 som lyder: 
 
"En utlending med midlertidig oppholdstillatelse i medhold av lovens § 28 eller § 38 har 
likevel først rett til permanent oppholdstillatelse etter søknad dersom utlendingen de siste 
fem årene har oppholdt seg i riket med midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for 
permanent oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder utlending som får oppholdstillatelse som 
familiemedlem til utlending som nevnt i første punktum, jf. kapittel 6. Det er et vilkår at 
utlendingen de siste fem årene ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn ti måneder til 
sammen. Vilkårene i første ledd bokstav b til f gjelder tilsvarende." 
 
Utlendingsloven § 62 annet til syvende ledd ble ved endringsloven tredje til åttende ledd. 
 
Endringene i utlendingsloven har betydning for søknader om statsborgerskap idet den som 
vil erverve norsk statsborgerskap etter søknad som hovedregel må fylle vilkårene for 
permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven § 62, jf. lov 10. juni 2005 nr. 51 om erverv av 
norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 7 første ledd bokstav d. 
 
Endringene i statsborgerloven § 12 gjør at oppholdstiden for søkere som er gift, registrert 
partner eller samboer med en norsk statsborger ble økt fra tre til fem år. Statsborgerloven § 
12 første ledd lyder nå: 
 
"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." 
 
Endringen i statsborgerforskriften § 8-3 annet ledd annet punktum ble gjort som følge av at 
bestemmelsen viser til oppholdstidskravet i statsborgerloven § 12 som ble økt fra tre til fem 
år. 
 
Ikrafttredelse 
Loven trådte i kraft 18. desember 2020. Av loven del III fremkommer det at: "Loven gjelder 
fra 1. desember 2020. Loven gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 2020 
oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om det 
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er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkommende fremsetter søknad om permanent 
oppholdstillatelse innen 1. februar 2021." 
 
Ut fra en tolking av ordlyden sett i lys av lovgivers intensjon og en vektlegging av reelle 
hensyn, herunder hensynet til sammenheng mellom regelverket om vilkår for permanent 
oppholdstillatelse og regelverket om vilkår for erverv av norsk statsborgerskap, legger 
departementet til grunn at loven skal tolkes som følgende når det gjelder søknader om 
statsborgerskap: 
 

1. Loven om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven gjelder søknader om 
statsborgerskap som er sendt inn etter 1. desember 2020. Søknader om 
statsborgerskap som er sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter 
gammelt regelverk dersom søkeren per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på 
tre år for rett til permanent oppholdstillatelse. Søknader om statsborgerskap som er 
sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter nytt regelverk dersom søkeren 
per 1. desember 2020 ikke oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent 
oppholdstillatelse. 

2. Endringene i utlendingsloven og statsborgerloven gjelder likevel ikke for utlending 
som per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent 
oppholdstillatelse (uavhengig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at 
vedkommende sendte inn søknad om statsborgerskap innen 1. februar 2021. 

 
For søkere som har oppholdsrett etter reglene i utlendingeloven kapittel 13, legger 
departementet til grunn at loven skal tolkes som følgende når søknaden om statsborgerskap 
vurderes etter statsborgerloven § 12: 
 

1. Loven om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven gjelder søknader om 
statsborgerskap som er sendt inn etter 1. desember 2020. Søknader om 
statsborgerskap som er sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter 
gammelt regelverk dersom søkeren per 1. desember 2020 oppfylte kravet i 
statsborgerloven § 14 om opphold i riket med oppholdsrett de siste tre årene. 
Søknader som er sendt inn før 1. desember 2020 skal behandles etter nytt regelverk 
dersom søkeren per 1. desember 2020 ikke oppfylte kravet i statsborgerloven § 14 
om opphold i riket med oppholdsrett de siste tre årene. 

2. Endringene i statsborgerloven gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 
2020 oppfylte kravet i statsborgerloven § 14 om opphold i riket med oppholdsrett de 
siste tre årene, forutsatt at vedkommende sendte inn søknad om statsborgerskap 
innen 1. februar 2021. 

 
Med hilsen 
 
 
Susanne Sollie (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 

Andreas Rakli 
seniorrådgiver 
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