
 
 

 
 
 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 
 
 
 
 
Vår sak nr: 1799/12  BA Arkivnr: 011:732 Deres ref:  Dato:15.11.2012  
 
 
 

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN  
§§ 10-8 OG 10-9 (HEVING AV UNDERHOLDSKRAVET MV.) 

Departementet ber om synspunkter på om det er grunnlag for særskilte tiltak for å hindre at 

underholdskravet virker forskjellig for kvinner og menn. NTL mener det vil fremstå som merkelig 

å skulle regulere dette i utlendingslovgivningen fordi inntektskravet tilsynelatende tilgodeser 

menn i utlendingssakene. 

Dette innebærer at det ikke er kravene til inntekt i seg selv som skaper forskjellsbehandlingen, 

men utenforliggende faktorer; i dette tilfellet handler det om at kvinner i lavtlønnsyrker i langt 

større grad inngår ekteskap med utenlandske menn. 

Det er et klart flertall av kvinner i omsorgssektoren som er referanser i disse sakene, mens menn 

som gifter seg med utenlandske kvinner er en mer spredt gruppe – yrkesmessig sett.  

Dette handler uansett om det faktum at menn i Norge jevnt over har høyere lønninger enn 

kvinner, og det kan man ikke fange opp i utlendingsloven med forskrifter, uten at man gjør som 

tidligere – gir mulighet for unntak på bakgrunn av norsk statsborgerskap, der man kan fange 

opp og dekke over kjønnsforskjeller og samtidig være på ”nøytral grunn”. 

Når det gjelder at «kravet til tidligere inntekt ikke lenger må dokumenteres med ligningsattest 

eller selvangivelse, men også kan dokumenteres gjennom bekreftelse fra likningsmyndighetene 

på innrapportert inntekt fra arbeidsgiver. Det foreslås også en endring slik at referansepersoner 

som er innvilget varige trygdeytelser ikke må dokumentere tidligere trygdeytelser, samt en 

begrepsendring mht. minstepensjon. Som følge av forslagene foreslås det også en regelteknisk 

endring». NTL er positiv til denne forenklingen.  Dette er en bra endring som vil medføre at 

personer i Norge vil kunne få familiemedlemmer hit flere måneder tidligere enn ved nåværende 

praksis. Men helst bør kravet om tidligere inntekt avskaffes. Det ville gitt et mye enklere 

regelverk og klargjort hensikten med at personen i Norge skal kunne forsørge familiemedlemmet 

som kommer hit. Hva man tjente i fjor har ganske begrenset effekt på nåværende 

forsørgelsesevne. 



 
 

Vi ber departementet se nærmere på utilsiktede konsekvenser rundt de som har barn i Norge 

eller venter barn med en partner i Norge.  Så vidt vi forstår er regelverket nå slik at man kan bli 

unntatt fra underholdskravet hvis man er skilt fra barnas mor/far, men ikke hvis man fortsatt er 

gift/samboende med barnets mor/far (da må partneren være referanseperson). Dette virker lite 

logisk og til dels diskriminerende. 

Videre mener vi det blir vel mye administrasjon rundt det å differensiere mellom familieetablering 

og familiegjenforening når det uansett bare er 20 000 kroner forskjell i de to kravene. 

Departementet bør ta sikte på et regelverk som er forutsigbart og enklest mulig. Dette vil føre til 

mer effektivitet og lavere kostnader til veiledning og saksbehandling. Departementet foreslår å 

heve underholdskravet for de sakene som gjelder etablering av nytt familieliv fra 242 440 kr til 

261 700 kr. 

Vi mener det bør være et fast beløp som er avrundet (f. eks 240 000) og som forandres for 

eksempel hvert andre år. Slik vil man kunne frigjøre ressurser på informasjon og veiledning.  

Vi er kjent med at Informasjonstjenesten i UDI bruker mye tid på å veilede om dette, selv om 

det sannsynligvis er blitt bedre etter at det ble et fast beløp. Da det tidligere var lønnstrinn 8, 

fikk de masse henvendelser om hvilke beløp lønnstrinn 8 var. 
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