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Høringsbrev - forslag til endringer i utlendingsforskriften - 
introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet  

Det vises til brev fra Justis og beredskapsdepartementet datert 27. januar 2021, samt 
høringsnotat med vedlegg. Saken gjelder forslag til endringer i utlendingsforskriftens §§ 10-8 
og 10-10 og departementet har satt svarfrist til 10. mars 2021. 

Forslaget har bakgrunn i enighet i Stortinget om å be regjeringen endre underholdskravet i sak 
om familieinnvandring slik at stønad etter integreringsloven ikke medregnes i vurderingen av 
om underholdskravet er oppfylt. Formålet med endringen er i større grad sikre at partene kan 
forsørge seg selv på varig basis. 

Politidirektoratet har forelagt saken for samtlige politidistrikter, samt Politiets Utlendingsenhet. 
Vi har mottatt korte innspill i saken fra Øst og Trøndelag politidistrikter – utover dette har det 
ikke kommet innspill.

Politidirektoratet har ikke særskilt å bemerke til saken utover å vise til de to vedlagte 
innspillene. Disse retter i hovedsak oppmerksomheten på at dette vil gjelde brukergrupper 
med stort behov for veiledning i prosessen. Direktoratet er enig i dette, men kan ikke se at 
dette gir grunn til å endre de vurderinger som alt er gjort opp mot EMK artikkel 8.

Med hilsen

Cecilia Bordonado Eva Lynghjem
Fast stedfortreder for seksjonsleder Politiinspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften - 
Introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet  

Det vises til Politidirektoratets oversendelse av 02.02.21 hvor det bes om innspill på Justis- og 
beredskapsdepartementets forslag til endringer i utlendingsforskriftens regler vedrørende 
underholdskravet i familieinnvandringssøknader.

Innspillet er utarbeidet av utlendingsforvaltning ved Felles enhet for utlending og forvaltning, 
Trøndelag politidistrikt.

Trøndelag politidistrikt har ingen kommentarer til høringsforslaget, utover en kommentar til 
punkt 6.3

"For å få unntak fra kravet til framtidig inntekt, er det et vilkår at søknaden er fremmet 
eller elektronisk søknad om familiegjenforening er registrert på nettet og 
søknadsgebyret er betalt innen seks måneder etter at referansepersonen fikk 
oppholdstillatelse.."

Etter at en flyktning får oppholdstillatelse, skal kommunen tilby introduksjonsprogram/stønad 
så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter at personen ble bosatt i kommunen, 
eller personen har framsatt krav om deltagelse.

Politidistriktet er ikke kjent med i hvilken grad introduksjonsstønaden kommer raskt, eller tett 
opp i mot fristen på tre måneder. Ei heller hvor raskt flyktningen blir bosatt i kommunen. Hvis 
introduksjonsstønaden ikke inntrer før i slutten av de tre månedene, vil flyktningen i realiteten 
kunne få kun tre måneder på å søke elektronisk, og betale. Vinduet for både å søke, og betale 
for søknaden blir med andre ord ganske smalt.
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Man må kunne anta at ikke alle som får tillatelse som flyktninger er kjent med hvordan man 
søker elektronisk. Samtidig er det også mange som hverken kan skrive eller lese, og de skal 
manøvrere seg i nytt land med alle de utfordringer det kan innebære.

Denne gruppen kan komme til å trenge mye bistand og hjelp for å få sin familie til Norge. Det 
må sikres at de flyktninger som har familie i hjemlandet eller andre steder, får hjelp til å 
manøvrere seg gjennom det praktiske i en søknadsprosess om familiegjenforening – når 
konsekvensen er at det må vente opp imot fire år hvis de ikke rekker fristen på å søke og 
betale søknadsgebyr innen seks måneder etter innvilget flyktningetillatelse.

Med hilsen

Marte Fritzner Volden
Juridisk rådigver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad 
skal ikke medregnes i underholdskravet  

Vi viser til Politidirektoratets brev 02.02.2021 vedr. høringsnotat fra Justis- og 
beredskapsdepartementet med forslag om endringer i utlendingsforskriften. Forslaget går ut 
på at introduksjonsstønad ikke lenger skal medregnes i underholdskravet for 
familieinnvandring. Politidirektoratet ber om eventuelle innspill til høringen innsendt innen 
23.02.2021.

Kommentarer fra Øst politidistrikt

I høringsnotatet opplyser departementet at formålet med forslaget er å sikre at partene kan 
forsørge seg selv på varig basis. For å få permanent oppholdstillatelse er det nå som 
hovedregel krav til selvforsørgelse, samt krav om at en ikke skal ha mottatt sosialstønad. 
Disse endringene har gitt sterke incentiver til at utlendinger skal skaffe seg inntektsgivende 
arbeid. Introduksjonsstønad kan medregnes i kravet til selvforsørgelse for permanent 
oppholdstillatelse, hvis det i kombinasjon med andre midler er over 2,5 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. For sammenhengen i regelverket, er det ikke tydelig hvorfor det skal kunne 
medregnes i kravet til selvforsørgelse, men ikke i underholdskravet.

Videre kan den foreslåtte endringen ha som en mulig følge at færre forsøker å komme seg inn 
i arbeidslivet via en deltidsjobb så tidlig som mulig, fordi det ikke vil ha positiv innvirkning på 
underholdskravet. Dette kan ha en integreringshemmende effekt.

Som departementet skriver, er introduksjonsstønaden midlertidig. Den gir ikke noe grunnlag 
for å vurdere om en referanseperson vil kunne forsørge en søker på varig basis etter at 
stønaden opphører. En referanseperson kan ha usikre inntektskilder i andre sammenhenger 
også, uten at det er foreslått at dette ikke skal medregnes i vurderingen av tidligere inntekt. 
Det kan f.eks. gjelde i tilfeller der referansepersonen har hatt en tilkallingsjobb som har ført til 
inntekt over grensen. Dette vil være tilstrekkelig i vurdering av tidligere inntekt, men ikke 
nødvendigvis i fremtidig inntekt, fordi inntektsnivået fremover i tid er usikkert. Det samme 
gjelder referansepersoner som har mottatt arbeidsavklaringspenger, men som nå er tilbake i 
ordinært arbeid. Et alternativ som er mindre inngripende enn den foreslåtte ordningen, er at 
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en kan medregne introduksjonsstønad i vurderingen av tidligere inntekt, men ikke i fremtidig 
inntekt.

Etter vårt skjønn vil departementets forslag ha mindre økonomiske og administrative 
konsekvenser for politiet, da det vil gjelde et begrenset antall saker. Samtidig får det 
konsekvenser for den brukergruppen som kanskje har størst behov for veiledning fra politiet, 
og som ikke umiddelbart forstår hva endringen vil innebære uten nærmere forklaring. Det vil 
derfor kunne bli økt behov for veiledning selv om det ikke nødvendigvis berører et stort antall 
saker. Politiet har for tiden utfordringer med timekapasiteten. Det er derfor positivt at 
departementet foreslår at endringene skal gjelde for søknader som er fremmet eller registrert 
på nettet etter ikrafttredelsestidspunktet.

Med hilsen

Eli Fryjordet Erik Kongsgaard
Politiinspektør Politiadvokat 2

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.


