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NOEN TALL 
• Har i flere år utgjort den største gruppen av ikke-nordiske 

innvandrere til Norge 
– I perioden 1990 – 2010: 40 %, i 2011: 42.5 % 

• Stor økning de siste tiårene 
– 1990: 4 500,  2011 – 12 900 

• De aller fleste som får tillatelse er ektefeller og mindreårige barn 

• Om lag 60 % gjenforenes, 40 % etableres 

• Somalia, Thailand, Filippinene og Eritrea utgjør de største gruppene 
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GENERELT 

• Grunnlagene for familieinnvandring finnes i utlendingsloven §§ 39 – 53 
– Krav om underhold i § 58 

• Mer detaljert regulering i utlendingsforskriftens kapittel 9 
– En større del av grunnlagene er inntatt i gjeldende lov enn i utl. 1988 

• Skille mellom familiegjenforening og familieetablering 
– Avhengig av om familien besto da referansepersonen ankom Norge 

– Ingen separate bestemmelser, men forskjellige vilkår 

– Har særlig betydning for underholdskrav og for regler mot tvangsekteskap 

• Det stilles krav om oppholdsstatus for referansepersonen 
– Må være norsk/nordisk borger, eller ha permanent oppholdstillatelse/tillatelse som gir 

grunnlag for permanent tillatelse 

– Mange som får oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn får ikke 
permanent tillatelse på grunn av identitetstvil 
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INTERNASJONALE FORPLIKTELSER 
 

        Den sentrale forpliktelsen finnes 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. 

 
 



INTERNASJONALE FORPLIKTELSER 
FORTS. 

• EMK 8 gir ingen automatisk rett til familieinnvandring,  konkret vurdering 
• EMD: Ikke rett til familieinnvandring, hvis familielivet kan utøves i et annet land – 

forholdsvis streng rettspraksis  - Gul vs Switzerland (1996) og en rekke senere dommer 

• Hvilke muligheter har familien til å leve sammen i et annet land? 
– Vanskeligere å kreve dette om referanseperson har flyktningstatus 

• Forskjell på familiegjenforening og familieetablering 
– Eksisterende familierelasjoner beskyttet i langt større grad 

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

• Barnekonvensjonen – gir ingen eksplisitt rett til familiegjenforening, men 
gir viktige føringer 

• Barnekonvensjonen art. 3: Barnets beste skal være et grunnleggende 
hensyn  
– Ikke nødvendigvis det avgjørende hensyn 

– Innvandringsregulerende hensyn kan gjøre seg gjeldende 

• Barnekonvensjonen art. 9: Barn skal ikke skilles fra foreldre unntatt når 
kompetente myndigheter mener det er nødvendig av hensyn til barnets 
beste 

 



FAMILIEINVADRING GJENNOM EKTESKAP 
• Utlendingsloven § 40 

• Referanseperson må være norsk eller nordisk borger, ha permanent 
oppholdstillatelse eller tillatelse som gir grunnlag for permanent tillatelse 
• Opphold på bakgrunn av kollektiv beskyttelse (§ 34) er også omfattet 

• Begge ektefeller må være over 18 år – mye debatt om 21-årsgrense 

• Forutsetning at paret skal bo sammen 
• Det kan gjøres unntak, men forarbeidene gjør det klart at praksisen skal være restriktiv 

• Tillatelse kan nektes om det er mest sannsynlig at søker eller særkullsbarn 
kan bli mishandlet eller utnyttet - § 40 femte ledd 
• Mishandling må føre til at livskvalitet blir redusert 

• Rt. 2009 s. 1153: Må være sannsynlighetsovervekt, ikke nok med reell risiko 
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TILTAK MOT TVANGSEKTESKAP 
• Prioritert område for norske myndigheter 

• Handlingsplaner i 1998, 2007 og 2011 

• Utlendingsloven § 40 femte ledd – fare for mishandling eller utnyttelse 

• § 51, særlig annet ledd - tillatelse kan nektes om: 
– referanseperson ikke samtykker, eller 

– Det er sannsynlig at ekteskapet er inngått uten den ene partens vilje 

• § 51 første ledd kan også være relevant – tillatelse kan nektes om det er i strid 
med forutsetningene for referansepersonens tillatelse 
– Eksempelvis om kvinne flykter for å unngå tvangsekteskap eller mishandling 

• § 56 fjerde ledd – om ekteskap er inngått i utlandet etter at referanseperson 
har bodd i Norge må referansen tilbake og intervjues før tillatelse kan gis 

• - § 58 – Skjerpede underholdskrav 
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PROFORMAEKTESKAP 

• Utlendingsloven § 40 fjerde ledd 

• Tillatelse kan nektes om det er sannsynlig at det er “mest sannsynlig at det 
hovedsakelige formålet” med ekteskapet er å skaffe søkeren opphold 
– Rt. 2006 s. 1657: Ikke krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt 

• Ikke nødvendigvis proforma om én av partene har opphold som formål 
– Partene kan ha ulike motiver, og dette kan være kjent av begge parter 

– Ønske om en materielt bedre situasjon skal etter forarbeidene normalt ikke føre til 
avslag så lenge ekteskapet har en realitet 

• Vanskelig bevismessig vurdering 
– Er forholdet reelt proforma vil begge ektefeller gå inn for å skjule dette 

– Mange tilfeller blir oppdaget ved søknad om fornyelse 
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PROFORMA FORTS. 

• I vurderingen om et ekteskap er proforma kan det legges vekt på følgende 
momenter: 
– Om varigheten, og omfanget av kontakt før ekteskapet er begrenset 
– Om partenes kunnskaper om hverandre er begrenset 
– Om partene ikke kommuniserer på et felles språk 
– Eventuell aldersforskjell 
– Om det er betalt for ekteskapsinngåelsen, medgiftstradisjoner unntatt 
– Referansepersonens eventuelle ekteskapshistorikk 
– Om en tidligere ektefelle/samboer til en av partene skal bo i samme husstand 
– Om ekteskapet er klart atypisk i forhold til hjemlandets kultur og tradisjoner 
– Om noe indikerer at det er brukt tvang eller utnytting ved ekteskapsinngåelsen 
– Om søkeren har forsøkt å få opphold på annet grunnlag, eksempelvis ved å søke asyl 

• listen er ikke uttømmende, samtidig vil ikke et ekteskap automatisk 
vurderes som proforma om alle, eller de fleste, momenter er oppfylt 
– Manglende kunnskap og kontakt før ekteskapsinngåelse vil i mange kulturer være vanlig 

• Proformavurderinger kan også være aktuelle ved skilsmisser 
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FORBUD MOT BIGAMI 
• Utlendingsloven § 40 sjette ledd 

• Flergifte er forbudt i Norge, jf. ekteskapsloven § 4 

• Kun én ektefelle kan søke om familieinnvandring 
– Åpent hvem som søker dersom ekteskapene er inngått i utlandet 

– Er referansepersonen gift i Norge kan det ikke gis tillatelse på grunnlag av ekteskap 

– Blir ekteskap inngått i Norge der en av ektefellene allerede er gift skal ekteskapet 
oppløses 

• I flergiftstilfeller kan barn bare få oppholdstillatelse om de er helsøsken 
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KRAV OM FIRE ÅRS ARBEID ELLER 
UTDANNING 

• Utlendingsloven § 40 a, utlendingsforskriften § 9-1 

• Omdiskutert bestemmelse 

• Gjelder bare i familieetableringstilfeller 

• Kan føre til lang familiesplittelse, men anses ikke å være i strid med EMK 8 

• Opprinnelig et tiltak mot tvangsekteskap, endret til å være et middel for å 
begrense asyltilstrømning 

• Kravet kan oppfylles gjennom arbeid, utdanning eller en kombinasjon  

• Krav om heltids aktivitet 
– Arbeid må være lønnet, utdanning må utgjøre 60 studiepoeng i året 

• Ikke nødvendig med sammenhengende aktivitet 
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FIREÅRSKRAVET FORTS. 

• Arbeid omfatter: Inntektsbringende arbeid, omsorg for barn om det gir 
rett til foreldrepenger, sykepenger, uførepensjon, alderspensjon, 
introduksjonsprogram, kvalifiseringsordning 

• Utdanning omfatter: Grunnskole, videregående opplæring, høyskole, 
universitet 

• Følgende grupper er unntatt fra kravet: 
– Norske borgere 

– Nordiske borgere 

– Arbeidsinnvandrere 
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OPPHOLDSTILLATELSE FOR Å INNGÅ 
EKTESKAP 

• Utlendingsloven § 48, utlendingsforskriften § 9-5 

• Det kan gis tillatelse for inntil 6 måneder for søker som skal inngå ekteskap 

• Partene skal i utgangspunktet bo sammen 
– Kan skape vanskeligheter for par fra enkelte kulturer 

• Tillatelsen kan ikke fornyes, er ikke ekteskapet inngått må søker returnere 

• I vurderingen skal det legges vekt på: 
– Om forlovelsen er en realitet  

– Om det foreligger hindringer for at ekteskapet skal inngås 

– Om det er sannsynlig at søkeren vil returnere om partene ikke gifter seg 

• Det kan legges vekt på: 
– Om dato for vigsel er satt 

– I hvilken grad partene kjenner hverandre fra før 
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OPPHOLDSTILLATELSE FOR SAMBOERE 

• Utlendingsloven § 41, utlendingsforskriften § 9-2 

• Rettskrav på opphold om forholdet har vært «fast og etablert» i to år 
– Ulovlig opphold i Norge teller ikke, jf. forskriftens § 9-2 

– Samboerskap mens en av partene er gift teller ikke (unntatt ved vedtak om separasjon) 

• Tillatelse skal også gis om paret har barn og skal fortsette samlivet 
• Fireårskrav i § 40 a gjelder, med mindre barnet er født før referansepersonens innreise 

til Norge eller mens begge parter hadde oppholdstillatelse i Norge 

• Tillatelse kan gis om paret venter barn og skal fortsette samlivet 
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OPPHOLDSTILLATELSE FOR BARN 
• Utlendingsloven § 42 

• Gjelder barn under 18 år som ikke har ektefelle eller samboer i hjemlandet 
– Skjæringspunkt for alder: Når alle nødvendige dokumenter er kommet til 

utlendingsmyndighetene innen barnet fyller 18 år 

• Rett på tillatelse om begge foreldre har eller får opphold i Norge 

• Rett på tillatelse om én forelder har opphold, med mindre det ikke er til 
barnets beste 
– Referanseperson må ha foreldreansvar 

– Er foreldreansvaret delt må den andre forelderen samtykke 

– Samtykke ikke nødvendig om det ikke kan innhentes, eller om særlige grunner tilsier at 
det skal gis opphold 

• Streng praksis 

• Adopterte barn er sidestilt med biologiske 
– Samtykke fra norske myndigheter må innhentes 
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OPPHOLDSTILLATELSE FOR FORELDRE 
• Barn med beskyttelsesbehov (§ 43) 

– Gjelder flyktningstatus (§ 28) eller kollektiv beskyttelse (§ 34) 

– Vilkår at søkeren(e) skal bo sammen med barnet 

– Er foreldrene enslige gis fortrinnsrett til den barnet bodde fast hos i hjemlandet 

• Barn med opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (§ 38)  
– Gir ikke grunnlag for familiegjenforening 

– Norske myndigheter mener gjenforening skal skje i hjemlandet om barnet ikke har 
beskyttelsesbehov 

– Ankerbarnteorien  

• Norsk barn (§ 44) 
– Mor eller far, som barnet skal bo fast sammen med, har rett til opphold 

– Søkeren må ikke være gift med den andre forelderen, eller bo sammen med denne 

– Er foreldreansvar og bosted delt likt har begge foreldre rett på opphold 

– Søknad kan avslås om det vil føre til et defacto bigamiforhold 
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OPPHOLDSTILLATELSE FOR FORELDRE 
• Samvær med norsk barn (utlendingsloven § 45, forskriften § 9-3)  

• Forelder som skal ha samvær har rett til opphold om vedkommende har: 
– Bodd sammen med eller hatt samvær med barnet det siste året i utlandet 

• Samvær må i all hovedsak tilsvare normalordning for samvær i barneloven § 43 (2)  

– Fortsatt ha en tilsvarende samværsrett 

– Sannsynliggjøre at samværsretten vil bli brukt 

– Unntak fra normal samværsordning kan gjøres i spesielle tilfeller 

• Tillatelse kan nektes om det fører til bigamitilfeller 
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FORELDRE MED VOKSNE BARN 
• Tillatelse for enslig mor eller far - utlendingsloven § 46 

– «Kan-bestemmelse»  

– Søkeren må være over 60 år og barnet må være over 18 år 

– Søkeren må være enslig og uten slektninger i opp- eller nedstigende linje i hjemlandet 

– Kun én forelder kan få opphold 

– Ingen forutsetning at referanseperson har et særlig ansvar for søkeren eller at søkeren 
trenger pleie 

• Korttidsopphold for å besøke barn – utlendingsloven § 47, forskriften § 9-4 
– Maksimalt ni måneders besøk 

– Samme krav til referanseperson som i § 40 første ledd 

• Ikke adgang til tillatelse om referanseperson er omfattet av kollektiv beskyttelse 

– Tillatelse kan gis til én eller begge foreldre 

– Kan sammenlignes med visum 

• Returforutsetning må vurderes 

• Innvandringsregulerende hensyn skal vurderes 

• Ett års karantenetid 
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TILLATELSE MED GRUNNLAG I STERKE 
MENNESKELIGE HENSYN 

• Utlendingsloven § 49, forskriften §§ 9-6 til 9-7 

• En «sikkerhetsventil» 

• Det må foreligge sterke menneskelige hensyn 
– Tilsvarer § 38  

– Innvandringsregulerende hensyn kan tillegges vekt 

– Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn 

– Søkerens situasjon normalt avgjørende, men i noen tilfeller kan det tas hensyn til 
referanseperson 

• Forskriftens § 9-6 angir unntak fra krav om referansepersons status 

• Forskriftens § 9-7 angir hvilke familiemedlemmer som kan omfattes 
– Listen er ikke uttømmende 

 

 

20 



FORNYET OPPHOLD PÅ NYTT 
GRUNNLAG 

• Samværsordning med barn (utlendingsloven § 52, forskriften § 9-9) 

• To alternativer: 
– Søkeren har samværsrett, men bor ikke fast samen med barnet 

– Søkeren bor fast sammen med barnet, og den andre forelderen har samværsrett 

• I begge tilfeller må søkeren ha hatt oppholdstillatelse det siste året 
– Ingen hjemmel for førstegangs tillatelse 

• Samværsretten må oppfylles for begge alternativene 
– Det kan gjøres unntak om det sannsynliggjøres at retten vil bli oppfylt innen ett år 

21 



FORTSATT OPPHOLD PÅ SELVSTENDIG 
GRUNNLAG 

• Utlendingsloven § 53 

• Fire grunnlag for oppholdstillatelse 

1. Ved ektefelle eller samboers død 

2. På grunn av mishandling i et samlivsforhold – av voksen eller barn 
– Kan være fysisk eller psykisk mishandling 

– Den mishandledes forklaring skal legges til grunn om den er troverdig 

3. Problemer i hjemlandet som følge av samlivsbrudd 
– Eksempelvis skilte kvinners status, mulighet til å få arbeid, muligheter for å gifte seg på 

nytt, landets medgiftspraksis 

– Ingen uttømmende liste  

4. Ekteskap som er inngått ved tvang 
– Gjelder ikke om søkeren selv har medvirket til tvangen 

• Alternativ 1, 2 og 4 gir krav på oppholdstillatelse 
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KRAV OM UNDERHOLD OG BOLIG 

• Utlendingsloven § 58, utlendingsforskriften §§ 10-8 til § 10-12 

• Skjerpede krav i dagens lov 

• I utgangspunktet bare referanseperson som kan oppfylle underholdskravet 

• Krav om inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 (232 400) 

• Inntekt kan bestå av lønn, sykepenger, foreldre/svangerskapspenger, 
introduksjonsstønad, uføre/alderspensjon, utdanningslån/stipend eller en 
kombinasjon 
– Uføre/alderspensjon tilsvarende minstepensjon er i seg selv tilstrekkelig (151 300)  

• Sosialhjelp teller ikke med  
– Vilkår om at referanse ikke må ha fått sosialhjelp siste år 
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UNDERHOLDSKRAV FORTS. 
• Krav om både tidligere og fremtidig inntekt 

– Tidligere inntekt er en innskjerpelse, dokumenteres gjennom ligningsoppgjør 

• Tidligere inntekt ikke nødvendig om referansepersonen:  
– er norsk/nordisk eller har permanent oppholdstillatelse og har tatt høyere utdanning 

med full progresjon siste år 

– Avtjent verneplikt 

– Ligningsregistrert nettoformue på over 1 million kroner de siste to år 

– Fått utbetalt uføre- og alderspensjon som minst tilsvarer nivået for minstepensjonister 

– Har opphold som faglært eller spesialist – forskriftens §§ 6-1 og 6-2 

• Unntak fra underholdskravet: 
– Hvis referansepersonen har flyktningstatus eller kollektiv beskyttelse 

• Gjelder bare om ekteskap er inngått før referansepersonen kom til Norge 

• Søknad må leveres senest ett år etter at referansepersonen fikk tillatelse 

– Barn til referanseperson med opphold som offer (lovens § 38 annet ledd bokstav d) eller 
vitne (forskriftens § 8-4) i sak om menneskehandel 

• Refleksjonsperiode (forskriftens § 8-3) gir også rett til unntak 

– Om referansepersonen er under 18 år 

• Unntak fra underholdskrav om sterke menneskelige hensyn tilsier det 

• Krav om bolig gjelder bare for utlendingslovens §§ 46-48 24 


