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Norges Kommunistiske Parti (NKP) gir her vårt høringssvar til Høring – endringer i utlendingsloven og 

utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven. 

Aller først vil NKP kommentere følgende: 

Ingen av de 11 sakene Justisdepartementet har sendt ut på høring i 2015, holder seg til hovedfristen på tre 

måneder. Fem av dem bryter også den nedre grensen på seks uker. Dette er uholdbart og krenker folkets- og 

folkets organisasjoners rett til å uttale seg i viktige spørsmål som opptar deres hverdag. 

Om regjeringens forslag: 

Regjeringen foreslår i sine endringer å utvide den midlertidige oppholdstillatelsen fra tre til fem år før det 

kan gis en midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholds tillatelse. Retten til å søke 

permanent opphold ønsker regjeringen å flyttes fra fire til seks år. 

Norges Kommunistiske Parti kan ikke gi støtte til regjeringen i dette kravet. Det regjeringen gjør er å utsette 

menneskeretten vi alle skal ha i våre liv til trygt å kunne utvikle oss, leve fri fra frykten av å måtte (på ny) 

bli revet løs, og tvunget til å starte på nytt. Regjeringen vil utvide lidelsen for mennesker som allerede har 

blitt tvunget til å flykte fra sine hjemland, ved å tvinge disse til å leve i rotløsheten i ytterligere to år. Å 

utvide kravet for oppholdstillatelse vil også påvirke mulighetene for å søke familiegjenforening, samt øke 

omfanget av en allerede vanskelig personlig situasjon. 

Disse tiltakene kan ikke oppfattes som noe annet en at regjeringen sier de ikke ønsker flyktninger 

velkommen til Norge. Regjeringen vil utvide grensene for når et menneske kan søke opphold for å gi seg 

selv lengre tid på å kunne kaste de av oss fra andre land ut av Norge igjen. 

Norges Kommunistiske Parti er enig med regjeringen i at den norske stat bør pålegges et ansvar for å gi 

pliktig norskopplæring og opplæring i relevant samfunnskunnskap– her under respekt for den norske tre part 

modellen og respekt og forståelse for arbeidstakernes rettighet, blant annet – men vi reagerer sterkt på at 

ektefelle eller samboer til norske borgere ansatt ved utenriksstasjoner fritas fra disse bestemmelsene. 

Forskjellsbehandling basert på klasse er noe vi lenge har kjempet i mot, og vi akter ikke å la den bergelige 

regjering få gjeninnføre ytterligere privilegier til sitt borgerskap. Loven skal være lik for alle. 

Regjeringens tilleggsendring i utlendingsforskriftens § 11.5 – om ved ubetinget fengselsstraff eller forvaring 

beregnes tilleggstid før permanent oppholdstillatelse innvilges - vil ramme ungdom hardt; De av oss som er 

innvandrer ungdom er allerede en utsatt og hardt prøvet gruppe. Det å pålegge søkere dømt til ungdomsstraff 

en beregnet tilleggstid på grunnlag av den subsidiære fengselsstraffen vil virke motstridende til intensjonen 

bak det konseptet ungdomsstraff er ment å bekjempe; Ungdom skal ikke måtte leve i en vanskelig situasjon, 

men vi må bidra med tiltak for å hjelpe ungdom ut av hardføre og løfte de opp og frem. Det å utsette 

ungdoms rett til permanent oppholdstillatelse basert på den subsidiære fengselsstraffen vil være å straffe et 

utsatt individ to ganger. 

 

NKPs faglige utvalg. 


