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Tallmessig det viktigste grunnlaget 

for innvandring for tiden 

• 2006            14 000

• 2007            17 900

• 2008            20 800

• 2009            18 100

• 2010 10 000

(kilde UDI)
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Utvikling av loven

Fremmedloven av 1956, kap. III,  

Forskriften § 37, jf. § 42, 5 – 7 ledd

Forskrift om innvandringsstopp, § 3 første 
ledd a

Utlendingsloven av 1988, kap. 2, §§ 9 og 
9a, 8 annet ledd

Utlendingsforskriften av 1990, kap 2, §§ 22-
25d
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Utvikling av loven forts.

Utlendingsloven av 2008

Kap. 6, §§ 39 – 53

Utlendingsforskriften av 2009

Kap. 9, §§ 9-1 – 9-9

Ca. 30 rundskriv fra UDI, instrukser fra JD 

osv.
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Omfattende endringer fra loven av 

1988 til loven av 2008

• Hovedbestemmelsene må fastsettes av 
Stortinget

• Behov for oversiktlig regelverk

• Familieinnvandring har avgjørende 
betydning for de personer regelverket 
gjelder

• Bestemmelser flyttet fra forskriften til loven 
– Stortinget må ta stilling til 
endringsforslagene
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Gjeldende regelverk - oversikt

• Loven kap. 6  - omfatter tillatelsesgrunnlagene

• Forskriften kap. 9 – presiseringer, opplistinger 
mv.

• Loven kap. 7 Allmenne regler om 
oppholdstillatelse mv. – de andre vilkårene, 
herunder underholdskravet, vandelskravet, 
tillatelsens varighet og innhold, fornyelse

• Loven kap. 11 Alminnelige regler om 
saksbehandlingen – vandelskontroll, DNA-
testing, gebyr osv.
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Internasjonale forpliktelser

Den sentrale forpliktelsen i EMK art. 8:

1.Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, 
sitt hjem og sin korrespondanse. 

2.Det skal ikke skje inngrep av offentlig myndighet i 
utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i 
samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk 
samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, 
offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for 
å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte 
helse eller moral, eller for å beskytte andre rettigheter 
og friheter.
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Internasjonale forpliktelser forts.

• Barnekonvensjonen – barnets beste

• Ingen universell rett til familieinnvandring

• Forholdsvis få avgjørelser i EMD, flere 
vurderinger av art. 8 i utvisningssaker

• Ikke rett til familieinnvandring, hvis 
familielivet kan utøves i et annet land –
forholdsvis streng rettspraksis

• Norsk praksis innenfor det som følger av 
art. 8
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EU-direktivet 2003/86 EC av 

22.09.2003 om familiegjenforening

• Setter minimumsstandarder

• Gjenspeiler statenes suverenitet på 
området – familieinnvandring anses som 
sentralt virkemiddel i 
innvandringspolitikken

• Ikke forpliktende for Norge, men viktig ved 
utvikling av norsk regelverk

• I store trekk sammenfallende med norsk 
regelverk
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Familiegjenforeningsdirektivet forts.

• Ektefelle og barn til en tredjelandsborger som selv har 
en OT med minst ett års varighet eller som er flyktning

• Andre familiemedlemmer som er avhengig av forsørging

• Gjelder ikke tredjelandsborgere som omfattes av EØS-
avtalen

• Gjelder ikke hvis er referansepersonen har fått opphold 
etter å ha søkt asyl, men er ikke blitt anerkjent som 
flyktning eller har fått midlertidig oppholdstillatelse

• Det kan stilles krav om underhold, bolig, 
integreringsforutsetninger
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Nyskapning i norsk regelverk

• Familiegjenforening – allerede etablert 

familie

• Familieetablering – ønske om å etablere 

et samliv i Norge

• Ikke egne bestemmelser (foreslått av 

lovutvalget), men tydelig skille i 

regelverket

• I tråd med rettspraksis i EMD
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Begrensninger i familieinnvandring 

som virkemiddel i asylpolitikken

• Medvirkende årsak til valg av asylland?

• Generell begrensning – botidskrav ved 

familieetablering både for 

referansepersoner som har blitt anerkjent 

som flyktninger etter § 28 og for personer 

som får oppholdstillatelse etter § 38 

• Strengere krav til underhold – gjelder ikke 

hvis referansepersonen har blitt anerkjent 

som flyktning etter § 28
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Gjennomgang av kap. 6

§ 40 Oppholdstillatelse til ektefeller

• Felles bestemmelse for gjenforening og 

etablering – en rettighet

• Aldersgrense fortsatt 18 år etter mye diskusjon

• Mulighet for unntak fra kravet om å bo sammen

• Proformaekteskap – en ny bestemmelse

Rettspraksis HR 2006-02109 A

LB 2006-093552, LB 2006-184546 og LB

2008-101674
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§ 40 Oppholdstillatelse for 

ektefeller forts.

• Beskytte kvinner og særkullsbarn

• Kompliserte regler for å hindre bigami

• Proformaskilsmisse

• En detaljert lovbestemmelse, ikke 

spesielle forskriftsbestemmelser -

foreløpig
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• Ett av innstrammingstiltakene i september 2008

• Forarbeidene Ot.prp.nr. 26 (2008-2009)

• Gjelder bare familieetablering

• Formålet å begrense antallet asylsøkere og 

stimulere til arbeid og utdanning

• Gjelder også personer som har fått beskyttelse

• En omdiskutert bestemmelse

• Forskriftsbestemmelser i § 9-1 om definisjon av 

arbeid eller utdanning og om dokumentasjon

§ 40a Krav til referansepersonen 

om fire års arbeid eller utdanning
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§ 41 Oppholdstillatelse for 

samboere

• Rett til oppholdstillatelse 

• Gjelder også personer av samme kjønn

• Tillatelse også uten forutgående samliv 

hvis paret venter barn sammen

• § 40a gjelder med visse unntak

• Unntaksmulighet fra krav om skilsmisse

• Forskriftsbestemmelsen § 9-2 om 

opptjening av tiden som samboer
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§ 42 Oppholdstillatelse for barn

• Hovedregelen barn under 18 år, rettighetsbestemmelse

• Barnets beste et viktig hensyn, men kan være vanskelig 
å vurdere

• Foreldreansvar, samtykke og unntak fra kravet om 
samtykke – kompliserte vurderinger i enkelte tilfeller

• Fireårskravet i § 40a gjelder ikke når barnet er søker

• Adoptivbarn og Den europeiske sosialpakt av 1961

• Ingen forskriftsbestemmelser inntil videre 
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§ 43 Familiegjenforening mellom barn 

med opphold etter § 28 eller 34 og 

barnets foreldre og søsken

• Barn som har fått asyl etter § 28 eller kollektiv 
beskyttelse etter § 34 eller er 
overføringsflyktninger som har fått asyl –
rettighetsbestemmelse

• Gjelder ikke alle overføringsflyktninger

• Rett til gjenforening også etter det tidligere 
regelverket

• Antallet gjenforeninger på dette grunnlag kan 
øke på grunn av utvidelse av flyktningbegrepet i 
§ 28. 
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§ 44 Familiegjenforening mellom 

norsk barn og barnets mor eller far

• En rettighetsbestemmelse

• Delt bosted og foreldreansvar, begge 

foreldrene fyller vilkåret

• Barnets beste et viktig hensyn

• Begrensninger med tanke på polygame 

forhold, men ikke absolutte – avhengig av 

forvaltningens frie skjønn
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§ 45 Oppholdstillatelse for mor eller 

far som skal ha samvær med norsk 

barn 

• En rettighetsbestemmelse, gjelder bare barn med norsk 
statsborgerskap

• Utvider adgangen til familiegjenforening

• Fastsatt nærmere rammer for samværsretten, 
hovedregelen er at omfanget tilsvarer barneloven § 43 
annet ledd

• Samværsretten må være så omfattende at forelderen 
antas å være en viktig person i barnets oppvekst

• Begrensninger med tanke på eventuelle bigamitilfeller

• Forskriften § 9-3 angir nærmere regler for omfanget av 
samvær og unntaksmuligheter
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§ 46 Oppholdstillatelse for enslig 

mor eller far med barn over 18 år i 

Norge

• En kan-bestemmelse

• Innvandringsregulerende hensyn veier 

tungt

• Ikke lenger krav om ”særlig ansvar”

• Ikke forutsetning om svekket helse

• Boligkravet  i forskriften § 10-12 gjelder, 

men det kan gjøres unntak
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§ 47 Korttidsopphold for å besøke 

barn i riket

• En kan-bestemmelse

• Ingen begrensninger med hensyn til alder 

• Innvandringsregulerende hensyn viktige

• Ikke rett til arbeid 

• Kan ikke fornyes eller forlenges

• Forskriften § 9-4 gir regler om karantenetid

• Boligkravet i forskriften § 10-12 gjelder
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§ 48 Oppholdstillatelse for å inngå 

ekteskap
• Det såkalte forlovelsesvisumet - en kan-

bestemmelse

• Antas å gjelde personer fra den vestlige delen 
av verden

• Fireårsregelen gjelder, det vil alltid dreie seg om 
familieetablering

• Kan ikke fornyes, men gir rett til å arbeide

• Forskriften § 9-5 gir regler om dokumentasjon 
og returforutsetninger

• Forskriften § 10-12 fastslår boligkrav, med 
unntaksmulighet
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§ 49 Familiegjenforening i andre 

tilfeller
• Tilsvarer § 38 – sterke menneskelige hensyn

• Forutgående diskusjon om alternativene ”sterke 
rimelighetsgrunner” og ”sterke menneskelige hensyn”

• Innvandringsregulerende hensyn sentrale – en kan-
bestemmelse

• Kan begrenses – ikke grunnlag for permanent tillatelse 
eller arbeid – lignende grunner som i § 38

• Forskriften § 9-6 lister opp kategorier av 
referansepersoner

• Forskriften § 9-7 angir personkretsen – hvem som kan få 
tillatelse – og utdyper begrensningene 

• Forskriften § 10-12 oppstiller boligkrav med 
unntaksmulighet



§ 49 forts.

• NB! I tilfelle søknaden blir avslått fordi 

vilkårene etter de andre 

grunnlagsparagrafene ikke er oppfylt, 

stilles det ikke krav om automatisk 

vurdering etter § 49. UDI opplyser 

imidlertid at i tilfelle avslag etter de andre 

paragrafene vurderes § 49.

25
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§ 50 Barn under 18 år

• Klargjøring av skjæringstidspunktet, ble 

ansett nødvendig på grunn av tidligere 

vilkårlighet

• Verken søknadstidspunktet eller 

vedtakstidspunktet, men avgjørende når 

saken har kommet inn

• Forskriften § 9-8 – utdyping og 

referansepersonens tillatelse
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§ 51 Unntak fra retten til 

familieinnvandring
• Hovedhensikten å hindre tvangsekteskap

• Strid med forutsetningene i referansepersonens 
oppholdstillatelse 

• En vanskelig bestemmelse med tanke på 
referansepersonen ved mistanke om tvangsekteskap

• Tillatelsen skal ikke alltid nektes til tross for tvang, men 
barn kan ikke være garanti for tillatelse

• Tillatelse kan nektes hvis det er sannsynlighetsovervekt 
for at ekteskapet er inngått ved tvang
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§ 52 Fortsatt oppholdstillatelse på 

grunnlag av samværsordning med 

barn

• Regulerer videre opphold på grunn av samvær –
tidligere opphold på et annet grunnlag

• Barnet må oppfylle bestemte oppholdsvilkår

• Samværsrett av visst omfang og samværet må 
være reelt – omfanget nærmere regulert i 
forskriften § 9-9, jf. § 9-3.

• Kan-regel i fjerde ledd på grunn av fremtidig 
samvær, men forarbeidene påpeker fare for 
misbruk av samværsordninger for å få 
oppholdstillatelse
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§ 53 Fortsatt oppholdstillatelse på 

selvstendig grunnlag

• Egen hjemmel for oppholdstillatelse ved 

referansepersonens død – en skal-bestemmelse

• Mishandling i et samlivsforhold – enten søkeren 

eller barn – også en skal-bestemmelse

• Annet ledd en kan-bestemmelse –

oppholdstillatelse på grunn av eventuelle 

problemer i hjemlandet

• Tredje ledd igjen en skal-bestemmelse, gjelder 

ekteskap som er inngått ved tvang 
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Kap.7. Allmenne regler om 

oppholdstillatelse mv. 

§ 56 – søknad om oppholdstillatelse

• Hovedregelen er at førstegangstillatelse må være gitt før 
innreise, unntakene listet opp i forskriften § 10-1

• Tredje ledd – generell unntaksmulighet

• Intervju hos utlendingsmyndigheter nødvendig

• Meget detaljert og omfattende forskrift §§ 10-1 – 10-6

Inneholder bl.a. unntak fra kravet om at tillatelse skal 
være gitt før innreise og unntak fra kravet om intervju

• Asylsøkere som har giftet seg i Norge mens 
asylsøknaden har vært under behandling, får ikke søke 
om familiegjenforening fra riket
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Allmenne regler om 

oppholdstillatelse mv. forts. 

§ 58 Krav til underhold og bolig

• Lovbestemmelsen enkel – forskriften omfattende

• Loven fastslår unntak fra underholdskravet for 

personer som har fått oppholdstillatelse som 

flyktninger etter § 28 annet ledd eller som ikke 

kan sendes ut på grunn av non refoulement-

regelen i § 73

• Forskriften §§ 10-7 – 10-12 – detaljerte 

bestemmelser om framtidig og tidligere inntekt 


