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GI-17/2020 – instruks om endringer i underholdskravet ved førstegangs søk-

nad i andre saker enn familieinnvandring (utlendingsforskriften § 10-7) 

1. INNLEDNING 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjons-

adgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Ut-

lendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøving og 

prioritering av saker. 

 

Formålet med instruksen er å fastsette underholdskravet ved førstegangs søknad i 

andre saker enn familieinnvandring etter folketrygdens grunnbeløp (2,5 G).  

2. BAKGRUNN 

Underholdskravet ved førstegangs søknad i andre saker enn familieinnvandring, jf. ut-

lendingsforskriften (utlf.) § 10-7, gjelder i dag mange ulike grunnlag for oppholdstilla-

telse. Bestemmelsen angir ikke et konkret beløp, men det følger av fast praksis at 82 % 

av lønnstrinn 19 regnes som tilstrekkelig underhold. Det gjelder et lavere underholds-

krav for enkelte sakstyper, f.eks. er det tilstrekkelig at forskere med egne midler og stu-

denter har midler på nivå med basisstøtten i Lånekassen. Inntekt fra heltidsarbeid an-

ses som hovedregel som tilstrekkelig, også når inntekten er under 82 % av lønnstrinn 

19.  

 



 

Side 2 

Departementet har nylig vedtatt endringer i inntektskravet i saker om familieinnvand-

ring og permanent oppholdstillatelse (utlf. §§ 10-8, 10-9 og 11-11). Endringene innebæ-

rer at kravet til inntektens størrelse skal beregnes etter folketrygdens grunnbeløp (G), 

fremfor i lønnstrinn1. For permanent oppholdstillatelse er kravet om selvforsørgelse 

fastsatt til 2,5 G (tidligere 82 % av lønnstrinn 19). I saker om familieinnvandring er un-

derholdskravet fastsatt til 2,7 G (tidligere 88 % av lønnstrinn 19).  

3. DEPARTEMENTETS VURDERING 

Etter departementets syn bør underholdskravet etter utlf. § 10-7 også beregnes etter fol-

ketrygdens grunnbeløp, fremfor i lønnstrinn. Dette vil sikre bedre sammenheng mel-

lom de ulike inntektskravene i utlendingsregelverket, og de årlige justeringene av belø-

pet vil være de samme. Departementet ser det som naturlig at underholdskravet (fort-

satt) skal være på samme nivå som for permanent oppholdstillatelse, og at det derfor 

fastsettes til 2,5 G. Dette tilsvarer p.t. kr 253 378 (dvs. en økning på kr 6 066).  

 

Departementet presiserer at det ikke gjøres endringer i underholdskravet etter utlf. 

§ 10-7 i saker der det i dag gjelder et lavere inntektskrav enn 82 % av lønnstrinn 19 

(praksisen videreføres).  

4. INSTRUKS 

1. Underholdskravet ved førstegangs søknad om oppholdstillatelse i andre saker 

enn familieinnvandring, jf. utlf. § 10-7, endres fra 82 % av lønnstrinn 19 til 2,5 G.  

2. Det gjøres ikke endringer i underholdskravet i saker etter utlf. § 10-7 der det i 

dag gjelder et lavere inntektskrav enn 82 % av lønnstrinn 19. 

5. IKRAFTTREDELSE 

Instruksen trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder for ubehandlede og nye søknader fra og 

med denne datoen. 
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1 Endringene trer i kraft 1. januar 2021. 


