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G-13/2020 Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – 
opphold for faglærte arbeidstakere som blir permittert under covid-19-
pandemien  

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 23. juni 2020 en midlertidig bestemmelse 
(ny § 6-11a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her (utlendingsforskriften).  

Endringene i forskriften trer i kraft straks og gis anvendelse for alle søknader som er til 
behandling, samt nye søknader. Bestemmelsen oppheves når departementet bestemmer 
det.  

Bakgrunn for endringene 
Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at utbruddet av sykdommen covid-
19 utgjør en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. 
Regjeringen har derfor innført omfattende smitteverntiltak og innreiserestriksjoner av 
hensyn til folkehelsen. 

Virkningene av covid-19-pandemien og tiltakene som er iverksatt for å hindre spredning 
har medført en momentan krise i arbeidsmarkedet. Permitterte faglærte er som andre 
permitterte i en spesiell situasjon, hvor de fortsatt er i et arbeidsforhold og har plikt til å 
gjenoppta arbeidet når det ikke lenger er grunnlag for permittering. I motsetning til 
andre permitterte kan faglærte utlendinger ikke ta ethvert arbeid i 
permitteringsperioden på grunn av begrensningene i deres oppholdstillatelse. 
Permitterte faglærte fyller dermed ikke vilkårene for dagpenger, og de kan heller ikke 
gis fornyet oppholdstillatelse som faglært i permitteringsperioden.  
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Nærmere om endringene – ny midlertidig § 6-11a 
Ny § 6-11a i utlendingsforskriften (utf.) gir faglærte utlendinger som blir helt eller delvis 
permitterte, rett til å oppholde seg i Norge under covid-19-pandemien.  

Endringene gjelder ikke faglærte som blir arbeidsledige under pandemien. Denne 
gruppen faglærte kan oppholde seg i Norge for å søke nytt faglært arbeid i inntil seks 
måneder, forutsatt at den opprinnelige oppholdstillatelsen ikke utløper, jf. 
utlendingsforskriften § 6-11 annet ledd.  

Første ledd – fortsatt opphold 

Faglærte med gyldig oppholdstillatelse etter § 6-1 kan fortsette å oppholde seg i Norge i 
permitteringsperioden inntil tillatelsen utløper, jf. ny § 6-11a første ledd første 
punktum. Det tydeliggjøres videre i første ledd annet punktum at reglene i 
utlendingsforskriften § 6-11 første ledd, som gir adgang til å tilbakekalle 
oppholdstillatelsen dersom arbeidsforholdet opphører, ikke kommer til anvendelse 
overfor faglærte som blir permitterte.  

I tillegg fastslås det i første ledd tredje punktum at faglærte kan sikre underholdskravet i 
§ 10-7 gjennom dagpenger fra Arbeids- og velferdsetaten som gis i henhold til 
folketrygdloven § 4-7. Dagpenger kan også sikre kravet til framtidig underhold i 
utlendingsloven § 10-8 når familiemedlemmet til den faglærte allerede har 
oppholdstillatelse i Norge, jf. første ledd siste punktum. Dette innebærer at permitterte 
faglærte ikke gis adgang til å hente familiemedlemmer til Norge i permitteringsperioden. 
Familiemedlemmer til permitterte faglærte som allerede oppholder seg i Norge, kan 
fortsette sitt opphold i landet. 

Annet ledd – ny oppholdstillatelse 

I henhold til § 6-11a annet ledd kan faglærte også gis en ny midlertidig 
oppholdstillatelse i permitteringsperioden med de samme begrensningene som gjaldt 
for forutgående tillatelse. Oppholdstillatelsen kan ikke gis utover 31. oktober 2020 og 
skal ikke overskride arbeidsforholdets lengde, jf. reglene i lovens § 60 første ledd siste 
punktum. 

Reglene om krav om underhold ved fornyelse i § 10-20 gjelder tilsvarende for søknad 
om opphold etter bestemmelsen her. Faglærte som gis tillatelse etter den midlertidige 
bestemmelsen, kan dermed sikre kravet til underhold gjennom ytelser etter 
folketrygdloven, slik som dagpenger. 

Faglærte kan også få fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse inntil 
søknaden om oppholdstillatelse etter § 6-11a annet ledd er endelig avgjort, jf. 
utlendingsloven § 61 syvende ledd første punktum. Tillatelse etter ny § 6-11a annet ledd 
danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring. 
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Tredje ledd – familiemedlemmer  

Det følger av § 6-11a tredje ledd at familiemedlemmer til permitterte faglærte kan gis 
fornyet oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsloven kapittel 6 hvis 
referansepersonen oppholder seg i Norge med hjemmel i første ledd eller har tillatelse 
etter annet ledd.  

Fjerde ledd 

Faglærte som blir helt eller delvis permitterte, har ikke ordinær arbeidsinntekt og fyller 
dermed ikke vilkårene for faglærttillatelse. Det fastslås derfor i ny § 6-11a fjerde ledd 
første punktum at permitteringsperioden ikke tas med i beregningen av oppholdstiden 
for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 62.  

Det vil være urimelig hvis avbrekket fører til at den faglærte og dens familie må starte 
opptjeningen av tre års sammenhengende oppholdstid på nytt. Det fremgår derfor av 
annet punktum at permanent oppholdstillatelse likevel kan gis til faglærte som ikke 
fyller kravet til tre års sammenhengende opphold, hvis de har vært permittert og har 
hatt opphold etter første ledd eller har hatt tillatelse etter annet ledd. Det er en 
forutsetning for innvilgelse av permanent oppholdstillatelse at direkte forutgående og 
etterfølgende opphold til sammen utgjør tre år med oppholdstillatelse som danner 
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Unntaket gjelder også for familiemedlemmer 
som har oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven kapittel 6, med 
referanseperson som nevnt i første eller annet ledd.  
 

Nærmere om saksbehandlingen 

Det gjøres unntak fra reglene om behandlingsgebyr for søknader om midlertidig 
oppholdstillatelse etter § 6-11a annet ledd. 

Utlendingsmyndighetene skal vurdere vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse på 
vedtakstidspunktet. Vedtaksmyndigheten må dermed av eget initiativ vurdere om 
personer som har søkt om faglærttillatelse forut for regelendringen og som ikke fyller 
vilkårene i § 6-1, kan gis midlertidig tillatelse etter den nye bestemmelsen i § 6-11a 
annet ledd.  

Vi legger til grunn at søknader om oppholdstillatelse etter ny § 6-11a annet ledd er 
omfattet av UDI sine midlertidige retningslinjer under covid-19-utbruddet (UDI 2020-
010), som gjør unntak fra kravet i utf. § 10-2 om personlig fremmøte hos politiet. 

Departementet ber UDI legge til rette for økt elektronisk samhandling med Arbeids- og 
velferdsetaten for å sikre raskt behandling av søknader om dagpenger fra permitterte 
faglærte. Vi ber også UDI rapportere til Arbeids- og sosialdepartementet dersom  
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bestemmelsen ikke virker etter sin hensikt eller flere faglærte får avslag på søknad om 
oppholdstillatelse etter ny § 6-11a annet ledd, fordi de ikke oppfyller underholdskravet. 
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