
22.mars  

Introduksjon: Oversikt av innvandringshistorikk opp til ny Utlendingslov av 2008  

Les Ot.prp. nr. 75 (2006 – 2007) kap. 1, 2, 3, 4 og 12.  

Se også: http://www.ssb.no/innvandring/   

 Valgfri lesning: Brochmann og Kjeldstadli s. 11-29 og s.297-315; Heiberg, kap. 8 og 16; Bunaes et.al, 

s. 35-57 og kap. 4. 

 

 

Utlending  

”enhver som ikke er norsk statsborger” jfr. Utl. § 5. 

 

Statsborger 

”Barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger” jfr. 

Statsborgerloven § 4. 

”Enhver har etter søknad rett til norsk statsborgerskap dersom søkeren på 

vedtakstidspunktet” oppfyller vissse kriterier (bl.a. permanent oppholdstillatelse, syv års 

opphold i Norge, ikke er ilagt straff, norskopplæring), jfr. Statsborgerloven § 7. 

 

Forskjellige typer migrasjon/migranter  

Karrieremigranter, økonomiske handelsmigranter, arbeidsmigranter, familiemigranter, 

tvungne migranter (for eksempel treller, krigsfanger, flyktninger).  

 

Rettsutviklingen på utlendingsfeltet 

Norge historisk sett har vært et avsenderland. En fjerdedel av befolkningen dro til USA på 

slutten av 1800-tallet. 

Regulering basert på religion (”Jødeparagrafen”). 

Fremmedloven av 1927 (inkl. regulering basert på etnisitet med diskriminering av 

sigøynere). 

http://www.ssb.no/innvandring/


Etterkrigstiden: Marshall-hjelpen, OECD, behov for arbeidskraft, en rekke 

menneskerettighetsinstrumenter. 

Bevegelsesfrihet, men kun internt i, og fra og til, eget land, jfr. Artikkel 13 i 

Menneskerettighetserklæringen av 1948. 

Rett til å søke asyl (men ikke rett til å få), jfr. Artikkel 14 Menneskerettighetserklæringen av 

1948. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950.  

Flyktningkonvensjonen av 1951.  

Bølger av innvandring i etterkrigstiden (Brochmann og Kjeldstadli 2008): Unge 

arbeidssøkende menn, familieinnvandring og asylsøkerne. 

Fremmedloven endret i 1956 til å innebære mer liberal arbeidsinnvandring og inkludere 

politisk asylinstitutt, men stadig fullmaktslov. 

I 1975 ble det innført ett års ”innvandringsstopp” med rom for dispensasjoner. Permanent i 

1981.  

Aksen velferd / nasjon viktig som begrunnelse for begrensning i innvandring. 

UDI opprettes i 1988. 

Utlendingsloven av 1988  

EØS-avtalen av 1992. 

Midlertidig kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjoner. Flere kommer inn, men på dårligere 

vilkår. Ble prøvd ut på bosnierne i 1992. 

Integrering og reduksjon i nasjonal suverentitet og grensekontroll i Vest-Europa med EU og 

avtaler som Schengen mens det er imperiefall og fremvekst av nasjonalisme i øst.  

Eksternalisert og strengere kontroll med visumplikt osv. 

”Uten innvandring stopper velferdsstaten”  

Utlendingsnemnda etableres i 2001. 

9/11 – innvandrere som mulige terrorister, innvandrere som flyktninger fra kampen mot 

terror. 

EU-utvidelsen. 

 



Rettskildene 

Utlendingsloven og forskrift, statsborgerloven, forvaltningsloven, straffeloven, 

straffeprosessloven. 

Forvaltningspraksis, mange utfyllende rundskriv som instruerer (men ikke UNE), 

internmeldinger i UDI som evt kan vise om det er usaklig forskjellsbehandling men ellers har 

liten rettskildevekt, sivilombudsmannens avgjørelser. 

Internasjonale konvensjoner som Flyktningkonvensjonen,  Den europeiske 

Menneskerettighetskonvensjonen, EØS-avtalen, Schengen-avtalen osv.  

Lite juridisk (vs sosiologisk og annen) teori selv med gammel lov, muligens fordi feltet 

endres så hyppig.   

 

Ny utlendingslov  

Flere prinsippspørsmål skal reguleres av Stortinget i loven fremfor i forskriften. 

Styrke og sikre barns rettigheter. 

Et utvidet flyktningbegrep.  

Viss liberalisering i arbeidsinnvandringen.  

Familieinnvandring mer lovregulert. Tiltak for å motvirke at ekteskap brukes for å få 

oppholdstillatelse. Skjerpede regler om underholdskrav heller enn aldersgrense for å blant 

annet hindre tvangsekteskap. 

Etter tre års botid kan man få permanent oppholdstillatelse (tidligere ”bosettingstillatelse”). 

Visum: Ingen større endring. Utgangspunktet er gjensidig visumplikt, visumfrihet avtales 

bilateralt. Schengensamarbeidet innebærer at Norge har liten handlefrihet. Tre 

hovedkategorier: Schengenvisum, nasjonalt visum, innreisevisum. Utgangspunktet er at 

visum skal gis med mindre spesielt angitte hensyn taler mot det. Innvandringsregulerende 

hensyn er et helt sentralt moment, herunder returforutsetningen 

En viss utviding av kompetanse og adgang til å bortvise, dvs. nekte innreise og opphold med 

pålegg om å forlate riket.  

En viss utviding av adgang til å utvise, dvs. nekte innreise og opphold med et fremtidig 

innreiseforbud. 

Svekkelse av taushetspliktsbestemmelsene i sosialtjenesteloven. 

Utvidelse av maksimal fengslingstid ved iverksettelse.  



Det er nå konkretisert hvilke overtredelser av loven som skal være straffbare. 

Det er ingen endringer i den grunnleggende organiseringen av utlendingsforvaltningen.  


