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Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (unntak fra kravet om 
selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for personer over 18 år 
i grunnskole- eller videregående opplæring mv.) 
 
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 18. november 2020 med hjemmel i lov 15. mai 
2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 40 a 
fjerde ledd, 58 tredje ledd, 62 syvende ledd og 84 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 
2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.  
 
 

I 
 
I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 
her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 9-1 første ledd bokstav e skal lyde: 
 
e) introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 

integreringsloven, 
 
§ 10-8 første ledd skal lyde: 
 

Det er et vilkår for oppholdstillatelse i medhold av lovens kapittel 6 
(familieinnvandring) at referansepersonen kan sannsynliggjøre å være sikret midler 
tilsvarende minst 2,7 ganger grunnbeløpet i folketrygden for den tid søknaden gjelder, 
gjennom 
a) arbeidsinntekt, 
b) sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, uføretrygd eller alderspensjon 

etter folketrygdloven, 
c) pensjon eller andre faste periodiske ytelser med unntak av ytelser etter 

sosialtjenesteloven, 
d) stønad etter integreringsloven, 
e) utdanningslån eller utdanningsstipend, eller 
f) en kombinasjon av slike midler som nevnt i bokstav a til e. 
 
§ 10-9 første ledd første punktum skal lyde: 
 

En referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8 første 
ledd, må dokumentere at vedkommende i henhold til siste skatteoppgjør eller i henhold 
til bekreftelse fra skattemyndighetene på innrapportert inntekt foregående år, hadde en 
registrert inntekt tilsvarende minst 2,7 ganger grunnbeløpet i folketrygden.  
 
§ 10-9 annet ledd skal lyde: 
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Det gjøres unntak fra kravet om dokumentasjon i henhold til første ledd første 
punktum dersom referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending 
med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere 
at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende minst 2,7 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden.  
 
§ 10-10 bokstav b skal lyde: 
 
b) stønaden er utbetalt til utlending som har mottatt stønad etter integreringsloven. 
 
§ 11-1 annet ledd siste punktum skal lyde: 
 
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 opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til integreringsloven, når 
samtykke til adopsjon er gitt av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) før 
innreisen i riket, og søknaden fremsettes innen ett år etter innreisen.  
 
§ 11-1 fjerde ledd siste punktum skal lyde: 
 
Det stilles ikke vilkår om gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 
henhold til integreringsloven. 
 
Overskriften i § 11-4 skal lyde: 
 
§ 11-4. Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkåret om tre års oppholdstid i 
lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt 
 
§ 11-11 første og annet ledd skal lyde: 
 

Kravet om selvforsørgelse gjelder for utlendinger mellom 18 og 67 år og anses 
som oppfylt dersom utlendingen de siste 12 månedene har vært sikret midler tilsvarende 
minst 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, gjennom 
a) arbeids- eller næringsinntekt. Arbeidsinntekt fra heltidsarbeid eller deltidsstillinger 

som til sammen utgjør heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig 
b) inntekt fra pensjon eller andre faste, periodiske ytelser 
c) sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger, 

arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven 
d) studielån eller stipend fra Lånekassen 
e) introduksjonsstønad etter integreringsloven 
f) kombinasjon av midler som nevnt i bokstav a til e. 

Det er et vilkår at utlendingen de siste 12 månedene ikke har mottatt økonomisk 
stønad etter sosialtjenesteloven, med mindre stønaden er utbetalt som supplerende 
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sosialhjelp, eller i påvente av trygdeytelser som nevnt i første ledd bokstav c eller 
bostøtte etter bustøttelova.  

 
§ 11-11 tredje og fjerde ledd oppheves. 
 
Ny § 11-12 skal lyde: 
 
§ 11-12. Unntak fra kravet om selvforsørgelse  

Kravet om selvforsørgelse etter lovens § 62 første ledd bokstav f gjelder ikke dersom 
utlendingen 
a) har rett til uføretrygd fra folketrygden 
b) har oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b 
c) sannsynliggjør gjennom dokumentasjon fra Arbeids- og velferdsetaten eller i 

legeerklæring at han eller hun på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke har vært i 
stand til å utføre inntektsgivende arbeid utover 50 prosent de siste 12 månedene. 
Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om hvilke opplysninger som må fremgå av 
legeerklæringen for at det kan gis unntak. 

Det gjøres også unntak fra kravet om selvforsørgelse dersom utlendingen 
dokumenterer at han eller hun de siste 12 månedene eller de siste to semestrene 
a) har deltatt i videregående opplæring for ungdom, jf. opplæringslova § 3-1 
b) har deltatt i grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-1 annet ledd 

eller i videregående opplæring for voksne etter opplæringslova § 3-1 tiende ledd 
c) har deltatt i grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som del av 

introduksjonsprogrammet, jf. integreringsloven § 8 
d) har deltatt i videregående opplæring gjennom tiltak fra Arbeids- og velferdsetaten, jf. 

tiltaksforskriften § 7-2 bokstav a og b 
e) har vært fulltidsstudent ved høyere utdanning. Det er et vilkår at 

utdanningsinstitusjonen er godkjent av Lånekassen og kvalifiserer til studielån eller 
stipend  

f) har vært fulltidsstudent ved høyere utdanning gjennom tiltak fra Arbeids- og 
velferdsetaten, jf. tiltaksforskriften § 7-2 bokstav c.  

Det kan gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse dersom særlige grunner taler for 
det.  
 
§ 17-7 e bokstav a og b skal lyde: 
 

a) familieinnvandring etter lovens kapittel 6 og tilbakekall av oppholdstillatelse 
etter lovens § 63, gi opplysninger om vedtak om tildeling av introduksjonsstønad 
i medhold av integreringsloven til referanseperson, herunder beløpets størrelse, 
og 

b) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62, gi opplysninger om søkeren har 
gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til 
integreringsloven, resultatet av de avsluttende prøvene og om fritak fra plikt til å 
delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller fritak fra plikt til å avlegge 
avsluttende prøver. 
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II 

 
Endringene trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder for ubehandlede og nye søknader om 
permanent oppholdstillatelse og familieinnvandring fra og med denne datoen.  


