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Fullstendig kapitteloversikt for ny utlendingsforskrift 
Kapittel 1  Lovens og forskriftens virkeområde mv. 
Kapittel 2   Krav til reisedokumenter for innreise i Norge 
Kapittel 3  Visum 
Kapittel 4  Kontroll med inn- og utreise 
Kapittel 5   Bortvisning 
Kapittel 6  Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. 
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Kapittel 12  Reisebevis for flyktninger og utlendingspass 
Kapittel 13  Vedtaksmyndighet i sak om oppholdstillatelse 
Kapittel 14  Utvisning 
Kapittel 15  Om vern mot utsendelse og oppholdstillatelse etter lovens §§ 73 og 74 
Kapittel 16   Organiseringen 
Kapittel 17  Saksbehandlingen 
Kapittel 18  Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff 
Kapittel 19  Særlige regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-
konvensjonen 
Kapittel 20  Avsluttende bestemmelser 
 
 
Forskriften kapittel 6 - Oversikt over bestemmelsene:  
Kursivtekst er satt inn for å skille søkergrunnlag fra øvrige ”fellesbestemmelser”. 
 
Lovens § 23:  
Søkergrunnlag  
§ 6-1 Oppholdstillatelse til faglærte mv. 
§ 6-2 Oppholdstillatelse til spesialister  
§ 6-3 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere mv.  
§ 6-4 Oppholdstillatelse til ufaglærte  
§ 6-5 Oppholdstillatelse til russiske grensependlere  
§ 6-6 Oppholdstillatelse til sjøfolk   
 
Søkergrunnlag – arbeidsgiver  
§ 6-7 Gruppetillatelse til arbeidsgivere  
§ 6-8 Arbeidsgiveransvar ved tidlig arbeidsstart 
 
Øvrige bestemmelser (relatert til søkergrunnlag) 
§ 6-9 Arbeidsgivere - arbeidstilbudsskjema 
§ 6-10 Lønnsvilkår  
§ 6-11 Tilbakekall ved arbeidsforhold. Arbeidsledighet - arbeidssøkerperiode 
§ 6-12 Arbeidsmarkedsmessig vurdering ved arbeidsforhold og fastsettelse av kvoter  
 
Lovens § 24:  



Søkergrunnlag 
§ 6-13 Oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere 
§ 6-14 Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere  
 
Søkergrunnlag – arbeidsgiver  
§ 6-15 – Gruppetillatelse til arbeidsgivere i utlandet   
 
Øvrige bestemmelser (relatert til søkergrunnlag) 
§ 6-16 – Oppdragsgiver - oppdragstilbudsskjema  
§ 6-17 – Tilbakekall ved tjenesteyting  
 
Lovens § 25:  
Søkergrunnlag 
§ 6-18 Oppholdstillatelse til selvstendige næringsdrivende  
 
Lovens § 26:  
Søkergrunnlag 
§ 6-19 Oppholdstillatelse til studenter mv.  
§ 6-20 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler 
§ 6-21 Oppholdstillatelse til praktikanter 
§ 6-22 Oppholdstillatelse til musikere, artister, kulturarbeidere mv.   
§ 6-23 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, religiøse eller humanitære organisasjoner 
§ 6-24 Oppholdstillatelse til fredskorpsdeltakere 
§ 6-25 Oppholdstillatelse til au pair  
§ 6-26 Oppholdstillatelse til russiske torghandlere  
§ 6-27 Oppholdstillatelse til ungdom på arbeidsferie 
§ 6-28 Oppholdstillatelse til utlending for medisinsk behandling mv. 
§ 6-29 Oppholdstillatelse til nyutdannede og forskere mv. for å søke arbeid som faglært mv. 
§ 6-30 Oppholdstillatelse til arbeidssøkere som er faglærte mv. og trenger visum 
§ 6-31 Oppholdstillatelse til andre utlendinger 
 
Øvrige bestemmelser (relatert til søkergrunnlag) 
§ 6-32 Alderskrav 
§ 6-33 Formålet med oppholdstillatelsen og om adgangen til å ta arbeid  
 
Lovens § 27:  
 
Lovens § 27a:  
§ 6-34 Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart 
 


