
Fra: Ana Isabel López Taylor <ana.lopez.taylor@gmail.com> 
Sendt: 16. mai 2015 18:54 
Til: Postmottak JD; Waqas Malik 
Emne: (fra INLO på nytt)Svar på høring om å heve kravet til botid i Norge for 

permanent oppholdstillatelse 
 

Hei! 

jeg hadde sendt mail men det ble ikke levert. 

 Final-Recipient: rfc822;postmottak@jd.dep.no 

Action: delayed 

Status: 4.4.2 

 

Jeg sender høringsvar på nytt: 

 

 

Fra INLO                                                                                          Langesund, 15.05.05 

Motzfeldtsgate 1 

Oslo 0187 

  

Til: Justis- og beredskapsdepartementet 

P:B 8005 Dep 

0030 Oslo 

Svar på høring om å heve kravet til botid i Norge for permanent oppholdstillatelse 
  

INLO viser til mail sendt 27.mars d.å.og takker for at vi bli spør om viktig sak. 

  
Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet har utsendt et forslag på høring om å heve 

kravet til botid i Norge for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år jf. utlendingsloven § 62 

jf. utlendingsforskriften §§ 11-1, 11-2 og 11-4. 

  

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) er av den oppfatning at de foreslåtte endringene i 

utlendingsloven bidrar til å svekke rettssikkerhet, likestilling og diskrimineringsvern, og skaper et 

forsterket skille mellom kvinner og menn, og mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. 

INLO støtter absolutt ikke forslaget. 

  

Begrunnelsen: 

  

Mange personer som er gift og kommer til Norge, er per i dag avhengig av at ekteskapet holder i 

tre år for å få permanent oppholdstillatelse og oppnå rettigheter på selvstendig grunnlag. Tre-

årsregel skaper allerede mange problemer hvor den med permanent opphold og/eller norsk 

statsborgerskap har sin nyankomne ektefelle i sin makt. 

INLO har kommet uttalelige ganger i kontakt med innvandrerkvinner som opplever fysisk eller 

psykisk vold i forholdet, de blir i praksis tvunget til å bli i et voldelig ekteskap – i redsel for å bli 

utvist fra Norge om hun skulle ønske å bryte ut før tre år har gått. 

En femårsregel blir det et tragiske grep som fremmer mer vold over allerede utsatte 

innvandrerkvinner (og de har mange ganger barn som vitner til overgrep!) 
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Allerede i dag stilles strenge krav til å bevise mishandling.  

INLO mener at det er på tide at det settes mer øremerke ressurser til innvandrerorganisasjoner 

(også utenfor Oslo og store byer) for å sikre at nyankomne får den nødvendige 

rettighetsinformasjonen og kunnskap om regelverket knyttet til oppholdstillatelse og da særskilt 

mishandlingsbestemmelsen, så snart som mulig etter at de har kommet til Norge. 

INLO foreslår også at introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere utvide personkrets til 
å omfatte ekteskapsinnvandrere.  
Det er helt nødvendig etter INLOs vurdering å lovfestet rett til 20 timer fri rettshjelp knyttet til 

bistand om å søke opphold på selvstendig grunnlag. 

Med det samme vil INLO påpeke at det er ekstrem vanskelig for mange å bruke UDIs 

søknadsportalen! https://selfservice.udi.no/no/ 

Vi håper at regjeringen og samarbeidspartier på Stortinget forstår de uheldige konsekvenser dette 

forslag innebærer og trekker den tilbake. 

MVH 

For INLO leder Hayri Kilinc:  Ana Lopez Taylor (s)   

 

Ana I. López Taylor 

 

Tlf. +47 35972163 

Mobil +47 941 99 271 

https://selfservice.udi.no/no/

