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Høringsuttalelse - Krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med 

kort opphold i Norge 

 

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 15. mai 2013 m/vedlegg. 

Vi har følgende merknader til punkt 5.3 i høringsnotatet som gjelder utgangspunktet for 

utregning av botid.  

Ved vurderingen av utgangspunktet for fastsettelse av oppholdstid for EØS-borgere  er både 

innreisetidspunktet og registreringstidspunktet mulige utgangspunkt for fastsettelse av 

oppholdstid. Registreringsdato er en enkel dato i den forstand at den for politiet, evt. andre 

myndigheter, er lett å avklare. Samtidig krever utlendingsloven registrering først ved 

opphold i mer enn tre måneder. Settes registreringsdatoen som utgangspunktet for 

beregningen av botiden, vil EØS-borgeren med andre ord tillegges en lengre botid enn om 

innreisedatoen benyttes. Videre er det de materielle vilkårene som er avgjørende for om en 

EØS-borger har oppholdsrett i Norge og således kan opparbeide seg botid i Norge. Settes 

registreringstidspunktet som utgangspunktet for beregningen, vil personer som ikke har 

registrert seg, men som likevel har hatt oppholdsgrunnlag, ikke kunne opparbeide seg 

botid. Vi mener derfor at innreisetidspunktet er et godt utgangspunkt for fastsettelse av 

oppholdstid, men i tilfeller hvor innreisetidspunktet ikke er mulig å avklare, kan utregning 

av oppholdstid settes til registreringstidspunktet eller første gang borgeren er i kontakt med 

offentlig myndighet.  

 

 



Side  2 

 

Det er foreløpig ikke slik at EØS-borgeren selv har bevisbyrden for å dokumentere 

innreisetidspunktet. 

 

 

Med hilsen 

 

Karl A. Bilstad (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Morten Andre Lier  

 rådgiver 

  

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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