FORSKRIFT OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN – ENDRINGER
I DEPARTEMENTSSTRUKTUREN OG RETTING AV INKURIE I § 10-8
FJERDE LEDD (UNDERHOLDSKRAVET)
Fastsatt av Justisdepartementet 18. februar 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35
om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 23, 26, 35,
58, 77, 78 og 126, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og
omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I
I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 6-4 tredje ledd skal lyde:
Arbeidsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke næringer og
geografiske områder det kan gis tillatelse til etter denne bestemmelsen, herunder at
bestemmelsen skal gjelde andre grupper enn den som nevnes i annet ledd.

§ 6-12 annet ledd skal lyde:
Arbeidsdepartementet fastsetter i samråd med Nærings- og handelsdepartementet
og Finansdepartementet en årlig kvote for faglærte og spesialister som nevnt i § 6-1 og
§ 6-2. Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter kvoten for sesongarbeid innenfor
jordbruks- og skogbruksnæringen som nevnt i § 6-3.

§ 6-19 første ledd skal lyde:
Studenter som har tilsagn om opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon, kan
få oppholdstillatelse. Utlendingsdirektoratet kan i samråd med
Kunnskapsdepartementet, gi nærmere retningslinjer om hvilke utdanningsinstitusjoner
og studier som kan godkjennes. Det er et vilkår at utdanningen er formålet med
oppholdet og at det dreier seg om heltidsutdanning. Søkeren skal legge fram plan for
utdanningen. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra
regioner fastsatt av Arbeidsdepartementet i samråd med Justisdepartementet og
Utenriksdepartementet.

§ 6-21 første ledd skal lyde:
Praktikanter som ikke har fullført fagutdanning på videregående skoles nivå eller
som ikke har fagbrev, jf. § 6-1 første ledd, kan få oppholdstillatelse i til sammen to år.
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om krav til lønns- og
arbeidsvilkår. Utlendingsdirektoratet kan gi særskilte retningslinjer for søkere fra
regioner fastsatt av Arbeidsdepartementet i samråd med Justisdepartementet og
Utenriksdepartementet.

§ 7-6 første ledd skal lyde:
Justisdepartementet gir i samråd med Utenriksdepartementet nærmere
retningslinjer for overføring av flyktninger mv., jf. lovens § 35 første ledd.

§ 10-8 fjerde ledd skal lyde:

a)

b)

c)

d)
e)

Det gjøres unntak fra kravet til framtidig inntekt i første ledd i følgende tilfeller:
Søkeren er ektefelle, samboer eller barn, jf. lovens § 40, § 41 eller § 42 første eller
annet ledd, av referanseperson som har oppholdstillatelse etter lovens § 28 (flyktning)
eller § 34 (kollektiv beskyttelse). Dersom søkeren er referansepersonens ektefelle,
er det et vilkår at ekteskapet ble inngått før referansepersonen reiste inn i Norge.
Søkeren er barn, jf. lovens § 42 første eller annet ledd, av referanseperson som har
oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-3 (offer for menneskehandel), § 8-4 (vitne i
sak om menneskehandel) eller har fått opphold i medhold av utlendingsloven § 38
annet ledd bokstav d.
Søker som nevnt i bokstav a eller b når referansepersonen har fått permanent
oppholdstillatelse etter å ha hatt slikt forutgående oppholdsgrunnlag som nevnt i
henholdsvis bokstav a eller b. Dersom søkeren er referansepersonens ektefelle, er
det et vilkår at ekteskapet ble inngått før referansepersonen reiste inn i Norge.
Referansepersonen er barn under 18 år.
Søkeren er barn under 15 år uten omsorgspersoner i hjemlandet. Lovens § 50 og
forskriftens § 9-8 gjelder tilsvarende.

§ 16-3 annet ledd skal lyde:
Justisdepartementet fastsetter antall nemndmedlemmer som skal oppnevnes. De
oppnevnes for fire år. Antallet fordeles likt mellom dem som er oppnevnt etter forslag
fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund til sammen og
de humanitære organisasjonene. Nemndmedlemmene kan gjenoppnevnes én gang.
Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene, jf.
likestillingsloven § 21 første ledd.

§ 16-4 femte ledd skal lyde:
Ved avgjørelse av saker i stornemnd deltar tre nemndledere og fire
nemndmedlemmer. To av medlemmene trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter
forslag fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund. De
andre to trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære
organisasjoner. Bestemmelsen i § 16-8 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Vedtaket
eller uttalelsen underskrives av den nemndlederen som leder stornemnda.

II

Endringene trer i kraft straks.

