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Svar på høring om forslag til regler i ny utlendingsforskrift

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser til høringsbrev av 17.10.08.,
vedrørende regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende forskrift.

Generelle merknader
Underholdskravet synliggjør målkonflikt mellom innvandrings- og
integreringspolitiske mål. For personer som omfattes av reglene til
introduksjonsprogram og norskopplæring, er god kvalifisering og bestått norskprøve
viktig for å oppnå deltakelse i arbeid, ordinær utdanning og samfunnsdeltakelse for

Øvrig. Et underholdskrav som krever ekstra inntekt utover introduksjonsstønad er et
kraftig insentiv til å skaffe arbeidsinntekt før fullført og bestått norskopplæring. Slik
inntekt kan ofte være midlertidig og gi svak tilknyting til arbeidsmarkedet.
Konsekvensene kan være økt risiko for at både referansepersonen og den
familiegjenforente vil være avhengige av offentlige overføringer til livsopphold, etter
at underholdskravet er oppfylt og familiegjenforeningen har funnet sted. Hensynet til
integrering tilsier rammebetingelser som stimulerer til å fullføre og bestå
kvalifiseringsprogram.

Tilsvarende konflikt kan også gjelde målet om å motvirke tvangsekteskap. Økte
underholdskrav kan være et insentiv til å presse den unge bort fra utdanning og over
i lønnet arbeid, og således svekke muligheten for fullført utdanning, utsikter til varig
arbeid og nødvendig modenhet til å motstå press ved ekteskapsinngåelse.

Tvangsekteskap kan være en del av en migrasjonsstrategi, men ofte er tvangsgifte
motivert ut fra andre årsaker, som å kontrollere uønsket atferd og seksualitet,
beskytte familiens ære eller forhindre upassende relasjoner utenfor egen etnisk,
kulturell eller religiøs gruppe eller kaste.



Når det er andre forhold enn migrasjon som er motivet for tvangsgifte, kan et
skjerpet underholdskrav føre til økt risiko for at ungdommen blir tvunget inn i et
ekteskap i opprinnelseslandet, og "dumpet" der. Resultatet kan være ytterligere
belastninger utover de som følger av selve tvangsekteskapet. Det er få muligheter til
å bryte ut av ekteskapet når ungdommen blir etterlatt i foreldrenes opprinnelsesland.
Ofte vil ungdommen være uten økonomiske midler og også kunne bli fratatt
reisedokumenter. De vil heller ikke ha noe offentlig tjenesteapparat som kan bistå
dem i å bryte ut av ekteskapet, og søke beskyttelse i Norge.

Den nye utlendingsloven søker å gi flere asylsøkere flyktningstatus. Asylsøkere som
etter dagens regelverk blir innvilget oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner vil etter
den nye lovens § 28 få asyl, og følgelig unntas fra underholdskravet. Det vil, som i
dag, være ulike krav til familiegjenforening avhengig av oppholdsgrunnlag. Dette
innebærer en forskjellsbehandling som det er vanskelig å begrunne ut i fra
integreringshensyn. Endringene medfører sannsynligvis at færre må oppfylle
underholdskravet, men at det blir mer krevende å oppfylle underholdskravet for de
som omfattes av det.

Det er grunn til å tro at det fortsatt vil være en betydelig gruppe som i fremtiden vil
få opphold på humanitært grunnlag, etter den nye lovens §38, og som følgelig vil bli
berørt av de skjerpede kravene til familiegjenforening. I 2007 var det 1 100 personer
som fikk oppholdstillatelse på dette grunnlaget (UDI 2007).

Et av formålene med et skjerpet underholdskrav er å motvirke tvangsekteskap.
Mange av asylsøkerne som kommer til Norge er enslige som ønsker gjenforening med
eksisterende familie (ektefelle/barn). IMDi vil påpeke at argumentet om å motvirke
tvangsekteskap er lite relevant for denne gruppen.

1. Underholdskravet
IMDi kommenterer i det følgende på tre av departementets forslag til å skjerpe
underholdskravet:

Oppheving av det gjeldende unntaket fra underholdskravet når søker er barn
(punkt  2.3.2.4)

Innføring av krav om at referansepersonen ikke skal ha mottatt sosialhjelp eller
kvalifiseringsstønad det siste året  (2.3.3)

• Innføring av krav om inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 (statens lønnsregulativ)
ett år bakover i tid, som skal dokumenteres med utskrift av likning (2.3.4)

IMDi har vurdert de foreslåtte endringene i lys av tre av departementets utalte formål
med endringene; å bedre forsørgerevne, legge til rette for integrering og å motvirke
tvangsekteskap.



Oppheving av det gjeldende unntaket fra underholdskravet for søker
som er barn
Hensynet til integrering av personer som har fått innvilget opphold i Norge taler for
raskest mulig gjenforening med egne barn. Integreringshensyn tilsier derfor at det
gjeldende unntaket fra underholdskravet for søker som er barn opprettholdes.

Krav om at referansepersonen ikke skal ha mottatt sosialhjelp eller
kvalifiseringsstønad det siste året
For å vurdere forslaget har vi sett på omfang, varighet og mulige årsaker til
supplerende økonomisk sosialhjelp blant personer på introduksjonsprogram.

I evalueringen av introduksjonsprogrammet (Fafo 2007), oppgir så mye som 90 % av
kommunene at de har deltakere som er avhengige av supplerende sosialhjelp i tillegg
til introduksjonsstønad. At en stor andel av deltakere på introduksjonsprogram er
avhengige av supplerende sosialhjelp underbygges også av tall fra SSB, som viser at
54 % av de som mottok introduksjonsstønad i 2006 også var mottakere av
sosialhjelp. Disse tallene er basert på likningsopplysninger, og inkluderer dermed alle
personer som i løpet av samme året både har mottatt introduksjonsstønad og
sosialstønad - men ikke nødvendigvis samtidig. Annen statistikk fra SSB viser at
19,2 % av de som mottok introduksjonsstønad i hele 2007 samtidig var mottakere av
sosialhjelp i mer enn 6 måneder. Det er altså nærmere en fjerdedel av alle som går
på introduksjonsstønad som er avhengige av vedvarende supplerende sosialhjelp,
mens det er mer enn halvparten som mottar sosialhjelp i kortere eller lengre perioder
i løpet av eller tett opp til deltakelse i programmet.

Erfaringer fra kommunene er at bokostnader skaper behov for supplerende

økonomisk sosialhjelp. Deltakere på introduksjonsprogram kan i liten grad påvirke
bokostnadene. Oftest får personen tildelt kommunal bolig med fastsatt husleie.
Størrelsen på introduksjonsstønaden er fast og fanger ikke opp høye bokostnader.

Inntektssikring gjennom introduksjonsstønad og eventuelt bostøtte og supplerende

økonomisk sosialhjelp er et insentiv for heltids deltakelse og fullføring av
introduksjonsprogram.

Dersom økonomisk sosialhjelp skal innebære forsinket familiegjenforening vil det
være et insentiv til arbeid ved siden av introduksjonsprogrammet og redusere fokus
på norskopplæring og varig tilknytning til arbeidslivet.

Integreringshensyn taler for at det er nåværende og fremtidig inntekt som bør legges
til grunn ved søknad om familiegjenforening. Data fra 2007 viser at kommunene har
registrert hele syv av ti personer som har deltatt i introduksjonsprogram som

økonomisk selvhjulpne ved avsluttet program. For disse fungerer økonomisk
sosialhjelp som en midlertidig ytelse, etter intensjonen. Det vil være urimelig å
straffe personer som er midlertidige brukere av økonomisk sosialhjelp i en
etableringsfase i Norge.
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IMDi foreslår på generelt grunnlag å stille alternative krav til dokumentasjon av
forsørgerevne, se høringsuttalelsens punkt 2. Subsidiært anbefaler vi at personer
som mottar, eller det siste året har mottatt, introduksjonsstønad, unntas fra krav om
å ikke ha mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene for å få innvilget
familie gjen forening.

Krav til inntekt 12 måneder bakover i tid, dokumentert gjennom
utskrift av likning
I det følgende redegjøres for sannsynlige integreringsmessige konsekvenser av å
innføre krav om inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 ett år bakover i tid, dokumentert
gjennom utskrift av likning.

Forlenget ventetid
Gjennomsnittlig ventetid for de som får innvilget oppholdstillatelse er 26,7 måneder,
fra saksoppretting til bosetting i kommune (per 31.10.2008). Introduksjonsprogram
har en varighet på inntil 24 måneder. I den perioden personen oppholder seg i
mottak eller deltar på introduksjonsprogram, vil vedkommende normalt ikke oppfylle
inntekstkravet tilsvarende lønnstrinn 8. Dermed vil inntekstkravet først kunne
oppfylles ved overgang til ordinært arbeid etter fullført introduksjonsprogram. Krav
om likningsattest innebærer at det vil gå et helt kalenderår med inntekt tilsvarende
inntektskravet før dette er oppfylt. I tillegg kommer tiden det tar før personen kan
motta utskrift av likningen fra foregående år.

Under følger et eksempel for å illustrere tiden det tar fra en person kommer til Norge
og til vedkommende oppfyller de nye kravene til familiegjenforening.

Eksempelet tar utgangspunkt i en asylsøker som kommer til Norge 1.1. 2009, som
venter i mottak tilsvarende det som i dag er gjennomsnittlig ventetid fra ankomst til
bosetting for de som får innvilget opphold - 26,7 måneder. Tre måneder etter
bosetting starter personen i eksempelet på introduksjonsprogram, som varer i to år.

Umiddelbart etter fullført introduksjonsprogram går vedkommende over i arbeid med
inntekt som oppfyller inntektskravet. Vedkommende vil første gang kunne søke om
familiegjenforening i juni 2015. Saksbehandling av søknad om familiegjenforening
forlenger ventetiden ytterligere.
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Ankomst til Norge
Saksbehandling starter

Juni

Avslutting
introduksjonsprogram,

overgang til lønnet arbeid

Juni

Inntektskra\et oppnås i
2014, og dokumenteres

gjennom likning i juni 2015

Som figuren viser vil det gå mellom 6 og 6 og et halvt år fra ankomst til Norge til
gjenforening med ektefelle og barn. Dette er urimelig, og kan ikke begrunnes med
integreringsmessige hensyn. En slik tidshorisont for familiegjenforening kan ikke sies
å fremme forsørgerevne, bedre integrering eller motvirke tvangsekteskap.

Psykisk helse
Flere studier har vist at flyktninger utgjør en risikogruppe når det gjelder å utvikle
psykiske forstyrrelser og tilpasningsproblemer (Se f. eks. Hauff og Vaglum 1995,
Lavik et al. 1996). Enslige flyktninger trekkes frem i disse studiene som en spesielt
utsatt gruppe. Separasjon fra familie og støtteapparat, og at det tar lang tid å oppnå
familiegjenforening, er faktorer som øker risikoen for psykiske problemer blant
flyktninger. Forskningen belyser også hvordan lang ventetid på familiegjenforening
kan gi familien problemer i ettertid; når familiegjenforening endelig skjer har
ventetiden vært så belastende at det er vanskelig å få familielivet til å fungere
(Brunvatne 2006).

Hensynet til psykisk helse tilsier kortest mulig ventetid for familiegjenforening. God
helse er en forutsetning for arbeid og integrering.

Bosetting ev enslige i kommunene
Det er mer krevende å bosette enslige enn familier. Kommunene oppgir flere grunner
til at de foretrekker familier fremfor enslige:

• Det er bedre tilgang på familieboliger enn små leiligheter
• Bosetting av enslige innebærer ofte at kommunene må fremskaffe to boliger -

først en liten, som senere må erstattes med en større bolig ved
fa miliegjenforening

• Det er økt flytterisiko for enslige, sammenlignet med familier

Hensynet  til rask og god bosetting taler  for kortest  mulig ventetid for
familiegjenforening.
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Dersom et skjerpet underholdskrav vil føre til at flere må vente lenger før
familiegjenforening, er det sannsynlig at flere av de som blir familiegjenforent vil falle
utenfor personkretsen til introduksjonsordningen og integreringstilskuddet. For de
som søker om familiegjenforening mer enn 5 år etter at referansepersonen ble
bosatt, faller rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet bort. Kommunene
får ikke utbetalt integreringstilskudd for denne gruppen. I mange tilfeller vil disse
allikevel ha behov for grunnleggende kvalifisering. Kommunene kan tilby
introduksjonsprogram om de ønsker det, men dette vil allikevel ikke utløse
integreringstilskudd.

De foreslåtte endringene kan føre til at 5-års grensen for integreringstilskudd
overskrides, og dermed medføre en utilsiktet inntektsreduksjon for kommunene.

Introduksjonsprogram og norskopplæring
Gjennom kontakt med programrådgivere i mange kommuner er IMDi kjent med at
enkelte deltakere bruker mye tid på inntektsgivende arbeid utenfor programmet for å
klare å oppfylle kravene til underhold som myndighetene stiller ved søknad om
familiegjenforening. Bekymringer for familie i hjemlandet og langvarig ventetid på
familiegjenforening er også faktorer som vi erfarer har negativ effekt på deltakernes
utbytte av programmet. Dette fokuset på forhold utenfor programmet kan redusere
utbyttet den enkelte deltaker får av sin deltakelse. God opplæring i norsk er et
sentralt element i introduksjonsprogrammet og viktig for integreringsprosessen og
den enkeltes muligheter for samfunnsdeltakelse. I de tilfellene inntektsgivende arbeid
medfører ugyldig fravær fra programmet, kan det resultere i at deltakeren får stanset
sitt introduksjonsprogram.

For deltakere på introduksjonsprogram som ønsker raskest mulig gjenforening med
sine nærmeste familiemedlemmer, kan de skjerpede kravene til underhold forsterke
den allerede eksisterende konflikten mellom å tilfredsstille inntektskrav og å fullføre
introduksjonsprogram og bestå norskprøve.

Arbeidsinnvandrere
Så langt i år er det ca. 7 500 personer som har fått oppholdstillatelse i Norge
gjennom familiegjenforening med arbeidsinnvandrere (tall fra UDI per 21. november
2008). Av disse er flesteparten gjenforent med personer med EØS-tillatelse (5481
personer). Kun en liten del, ca. 1 300 personer, kom etter gjenforening med
faglærte/spesialister med tillatelse etter utlendingsforskriftens § 3 andre ledd
bokstavene a, d og e, § 4 andre ledd bokstav a og d, § 4a første ledd bokstav a, c og
e. For personer med opphold etter EU/EØS tillatelse stilles det ikke krav om sikret
underhold.

Faglærte/spesialister antas å omfatte flere enn de som vil falle inn under begrepet
"høyt kvalifisert nøkkelpersonell" i nytt regelverk. Det vil derfor være en gruppe av
faglærte/spesialister som vil oppleve krav om dokumentert forutgående inntekt slik
det foreligger i forslaget.

Mulighet for rask familiegjenforening er viktig for integreringen av
arbeidsinnvandrere, jmf. IMDi-rapport 1-2008, "Vi blir... Om arbeidsinnvandring fra
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Polen og Baltikum". Kommunene bekrefter overfor IMDi at arbeidsinnvandrere som
har fått sin nærmeste familie i Norge i større grad er aktive i lokalsamfunnet.

Krav om inntekt for arbeidsinnvandrere er ut fra integreringsmessige hensyn
uproblematisk. Problemet er krav om inntekt ett år bakover i tid og dokumentasjon
gjennom likning. Det gir en utilsiktet og unødvendig lang tid før arbeidsinnvandreren
kan dokumentere tilstrekkelig inntekt.

Denne form for dokumentasjon vil i realiteten innebære at en arbeidsinnvandrer i
beste fall må arbeide i 15 til 18 måneder før vedkommende kan søke om
familiegjenforening. Det vil gjøre det unødvendig vanskelig å tiltrekke seg
arbeidsinnvandrere i perioder hvor det er stor konkurranse om arbeidskraft
internasjonalt.

Det er behov for alternativ dokumentasjon av forsørgerevne, se punkt 2 under.

2. Alternative forslag til dokumentasjon av forsørgerevne
IMDi anbefaler at referansepersonens forsørgerevne ved søknad om
familiegjenforening skal vurderes på bakgrunn av nåværende og fremtidig inntekt.
Krav til dokumentasjon av inntekt skal være bekreftelse på utbetalt lønn tre måneder
bakover i tid, og arbeidskontrakt med ansettelsesforhold minst 12 måneder fremover
i tid. Bekreftelse på utbetalt lønn kan skje gjennom lønnslipp og utskrift av
bankkonto.

3. Intervjuordning
IMDi ser positivt på kravet om å innføre intervju av referansepersonen før det gis
arbeids- eller oppholdstillatelse til ektefelle. Det vil kunne bidra til at personer som er
utsatt for tvangsgifte får en mulighet til å forhindre familiegjenforening med ektefelle.
Det gir økt trygghet at dette intervjuet gjennomføres i Norge og ikke på en
utenriksstasjon, da referansepersonen vil kunne få nødvendig hjelp til å gjennomføre
et eventuelt brudd, og ikke minst få nødvendig beskyttelse ved behov.

Med hilsen
for Integrerings- og m g oldsdirektoratet

Osmund Ka heim Bjørn Holden

Direktør Leder, Analyse og tilskudd
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