
Forslag til endringer i utlendingsforskriften (arbeidsinnvandring) 

 

§ 1-2 oppheves 

 

§ 1-11 skal lyde: 

 

§ 1-11 Faste innretninger: 

 

Oppholdstillatelse kan gis til faglærte arbeidstakere, jf. § 6-1 første ledd, og utsendte faglærte 

arbeidstakere, jf § 6-13. Bestemmelsene som gjelder for oppholdstillatelse etter § 6-1 og § 6-

13, gjelder tilsvarende med mindre noe annet følger av denne paragrafen.  

 

Oppholdstillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, eller det eller de 

oppdragene som følger av oppdragskontrakten. Oppholdstillatelse kan gis etter denne 

paragrafen selv om deler av arbeidet eller oppdraget skal utføres på norsk fastland. 

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, men kan fornyes, jf. lovens 

§ 60 og § 61. 

 

Søknaden innleveres til det politidistriktet som har det politimessige ansvaret for 

vedkommende område av kontinentalsokkelen, eller via et Servicesenter for utenlandske 

arbeidstakere. Melding etter § 1-1 tiende ledd for en utlending som er unntatt fra kravet om 

oppholdstillatelse etter § 1-1 første ledd bokstav b, skal gis til det politidistrikt som har det 

politimessige ansvaret for det aktuelle området av kontinentalsokkelen. 

 

Bestemmelsene om gruppetillatelse i § 6-7 og § 6-15 gjelder tilsvarende. 

 

Tillatelser i medhold av denne bestemmelsen kan nektes, eller det kan settes begrensninger 

eller vilkår, i medhold av § 6-35. 

 

 

§ 6-14 første ledd skal lyde: 

 

§ 6-14 Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere 

 

Selvstendig næringsdrivende som er etablert i utlandet, kan få oppholdstillatelse i til sammen 

seks år. Oppdragstakere som har hatt tillatelse etter denne paragrafen med en samlet 

oppholdstid på seks år, kan gis ny tillatelse etter to års opphold utenfor Norge. 

Det er et vilkår at 

a) det er inngått kontrakt med en oppdragsgiver om å yte tjenester av begrenset varighet, 

b) oppdragstakeren har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet 

punktum bokstav b, og kompetansen anses som relevant for gjennomføringen av oppdraget, 

og 

c) det fremgår av kontrakten at oppdragstakeren skal motta godtgjørelse som minst svarer til 

lønnskravet for arbeidstakere som omfattes av bestemmelsen for faglærte, jf. § 6-1 og § 6-13 

annet ledd. 

 



Det kan gis tillatelse selv om det konkrete tilbudet om oppdrag ikke er sammenhengende, jf. 

lovens § 24 første ledd bokstav d. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. 

 

Det gjøres unntak fra kravet om at det ikke kan skaffes innenlandsk arbeidskraft eller 

arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området til oppdraget, jf. lovens § 24 første ledd bokstav c. 

 

Tillatelsen er bundet til det eller de oppdragene som følger av kontrakten, og den danner ikke 

grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

 

 

§ 6-18 skal lyde: 

 

§ 6-18 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende 

 

Selvstendig næringsdrivende som skal drive varig næringsvirksomhet, har rett til 

oppholdstillatelse dersom det er nødvendig for etablering eller videre drift av virksomheten at 

den næringsdrivende oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften. Det er et vilkår at 

a) det arbeidet som skal utføres i virksomheten, krever at den selvstendig næringsdrivende har 

kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b, 

b) det godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften, og 

c) det foreligger tillatelse for virksomheten i henhold til øvrig lovgivning. 

 

Det må fremlegges dokumentasjon på den næringsdrivendes kompetanse og rolle i 

virksomheten. Det må videre fremlegges en nøyaktig beskrivelse av virksomhetens art, 

finansierings- og budsjettplaner, og regnskap dersom dette foreligger. Det må også fremlegges 

forhåndsuttalelse om at nødvendige tillatelser fra annen myndighet vil bli gitt. Uttalelse om 

det økonomiske grunnlaget for driften skal innhentes fra den aktuelle fylkeskommunen og om 

nødvendig fra en bransje- eller yrkesorganisasjon. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere 

retningslinjer. 

 

Tillatelsen er bundet til den bestemte virksomheten, og den danner grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse. Det kan i tillegg gis adgang til å ta arbeid som arbeidstaker når særlige 

grunner tilsier det. 

 

 

Ny  6-29A skal lyde: 

 

§ 6-29A - Oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum: 

 

Utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. § 6-1 første ledd, og som ikke trenger 

visum, jf. § 3-1 bokstav e, kan få oppholdstillatelse for inntil seks måneder for å søke 

arbeid, jf. § 6-1 første ledd. Det er et vilkår at kravet til underhold er oppfylt etter 

bestemmelsene i § 10-7. Utlendingen må ha slik reise- eller sykeforsikring som nevnt i 

forskriftens § 3-4a annet ledd. 

 



Når oppholdstillatelse søkes etter innreise, jf. § 10-1 første ledd bokstav a, regnes tillatelsens 

varighet fra innreisetidspunktet. 

 

Arbeidssøkere som har hatt oppholdstillatelse etter denne paragrafen, kan få ny 

oppholdstillatelse etter ett års opphold utenfor Norge. 

 

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

 


