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Høring - forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet 

botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - endringer i statsborgerloven 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 17. mars 2015. 

 

I brevet foreslås endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her og forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her. Videre foreslås endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51om norsk statsborgerrett. 

 

Når det gjelder forslagets punkt 4.2 ”Nærmere om enkelte særskilte grupper, opptjeningstid for 

forskere”, så foreslås at forskere som har hatt opphold som faglært vil få mulighet til 

sammenhengende opptjeningstid for permanent oppholdstillatelse, selv om de i en 

mellomperiode har hatt opphold som ”forsker med egne midler” eller vært student i PhD-

program. Etter dagens bestemmelser vil forskere i slike tilfeller måtte starte på ny 

opptjeningsperiode. Kunnskapsdepartementet mener at endringsforslaget vil legge forholdene 

bedre til rette for utenlandske forskere i Norge, og vi stiller oss derfor bak forslaget.  

 

Når det gjelder opptjening av rett til permanent oppholdstillatelse, mener vi det er et godt 

forslag at forskere (opphold som faglærte) kan ha et opphold som ”forsker med egne midler” 

eller student i PhD-program uten å starte på ny ”opptjeningsperiode” som i dag. Det er videre 

viktig at det foreslås at kretsen som kan oppholde seg utenfor riket etter utlendingsforskriftens 

11-2, annet ledd blir foreslått utvidet. 

 

Når det gjelder forslaget om å heve kravet til botid fra tre til fem år for å få permanent 

oppholdstillatelse, har vi notert oss at det foreslås at utlendinger med opphold som faglærte i 

løpet av en femårsperiode skal kunne oppholde seg utenfor riket i inntil 20 måneder til 
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sammen, dersom minst 13 måneder av oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver. Vi antar at 

13 måneder på oppdrag for arbeidsgiver i løpet av en femårsperiode vil kunne være for kort 

for kunne ivareta arbeidsgivers interesser, f.eks. i forbindelse med forskningssamarbeid med 

utenlandske institusjoner.  

 

Det vises til at det ikke er foreslått å endre perioden en utlending vil kunne ha opphold i 

utlandet, syv måneder til sammen, selv om kravet til botid heves fra tre til fem år for 

opptjening av rett til permanent oppholdstillatelse. Utover den perioden en faglært utlending 

vil kunne oppholde seg utenlands på oppdrag for arbeidsgiver, vil utenlandske forskere kun 

kunne reise på kortere ferieturer til utlandet, og vi antar at forslaget vil gjør det mindre 

attraktivt for utenlandske forskere å ta opphold i Norge. Bestemmelsen bør ha et skjønnsmessig 

vilkår slik at den kan gi rom for unntak i særlige tilfeller. 

 

Det er videre foreslått å lovfeste at utlendinger som hovedregel må oppholde seg minst ni 

måneder i året i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse. Vi har notert oss at 

departementet har forslått at utlendingsmyndigheten skal kunne gjøre unntak fra kravet til 

faktisk opphold, ”dersom formålet med tillatelsen tilsier opphold av lenger varighet utenfor 

Norge.” Vi peker på at dette i stor utstrekning ikke bare vil gjelde for ”studenter med 

feltarbeid i utlandet mv.”, slik som omtales i forslaget, men i stor grad også for forskere, annet 

vitenskapelig personale og studenter med behov for opphold i utlandet i forbindelse med 

arbeidet eller studiet. Vi mener bestemmelsen bør utvides i samsvar med dette. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Barbro Andenæs (e.f.)  

fagdirektør 

 Elisabeth Skjebstad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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