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Politiske føringer 

• «Arbeidsinnvandrere tilfører det norske 
samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å 
dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer.» 

• Ønsket innvandringsform 

• Arbeidsinnvandring styres ikke av 
arbeidsgivers interesser, men av «en helhetlig 
avveining mellom samfunnsmessige og 
økonomiske hensyn» 



Et rettsområde i utvikling 

• Frem til 1975: Tillatelse ble gitt til den som skaffet seg 
arbeid i riket 

• Innvandringsstopp (1975): I utgangspunkt ikke tillatelse til 
noen 
– Unntak for spesialister som ikke fantes innenfor eget 

arbeidsmarked 

• Utlendingsloven 1988 trådte i kraft i 1991: Rettskrav på 
tillatelse hvis vilkår er oppfylt, ellers videreføring av 
innvandringsstoppen 

• EØS-avtalen 1992: Etter dette to spor for vurdering av 
tillatelse; EØS-land og tredjeland 

• Utlendingsloven av 2008: I stor grad en videreføring av den 
tidligere loven, men med noen endringer. 



Reelle hensyn 

• Utgangspunkt: Det folkerettslige suverenitetsprinsippet 

• Innvandringsregulerende hensyn 

• Humanitære hensyn? 

• Lovens formål: Innvandringskontroll jf. § 1 

• Rettssikkerhet: Forebygge mot vilkårlighet, sikre 
domstolskontroll 

• Fleksibilitet: Utlendingsloven som rammelov med 
nærmere regler i forskrift. Forvaltningsskjønn på 
enkelte områder. 

• Arbeidsinnvandring - skaffe nødvendig arbeidskraft 



Fordeler og ulemper 

• Arbeidsinnvandring kan slå ulikt ut for både 
mottaker- og avsenderland 

– ”Brain-drain” 

– Remittances 

– Sosial dumping 

– Vanskeligere arbeidsmarked for nasjonale 
arbeidstakere?  

– Derfor begrensninger 



Hjemmelsgrunnlag 

• Utl. § 23 – arbeidstakere (herunder bl.a. faglærte og 
sesongarbeidere) 

• Utl. § 24 – tjenesteytere 
• Utl. § 25 – selvstendig næringsdrivende 
• Utl. § 26 – studier og vitenskapelig, religiøst eller kulturelt 

formål 
• Utl. §§ 27, 27a og 27b – tilsyn og tiltak 
• Utl. § 55 – krav om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid 

og opphold 
• Utl. § 58 – krav til underhold og bolig 
• Utl. § 59 – krav til vandel 
• Utl. kap. 13 – EØS-borgere 



Grunnleggende vilkår for tillatelse: 
Arbeidstakere, utl. § 23 

• Alderskrav: fylt 18 år 

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

• Fortrinnsrett for innenlandsk arbeidskraft 

• Krav om konkret arbeidstilbud og 
heltidsarbeid 



Faglært – utlf. § 6-1 

• «rett til» 
• Fagutdannet 
• Spesielle kvalifikasjoner 
• Kompetansen må anses relevant for stillingen 
• Godkjenning eller autorisasjon 
• Skjerpede vilkår for spesielle grupper 
• Tillatelsen danner grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse 
• Årlig maks kvote på 5 000 («har så langt ikke vært 

noen reell begrensning») 



Sesongarbeidstakere – utlf. § 6-3 

• «kan få» 

• Kan ikke fylle vilkårene for faglærte 

• Arbeid innen sesongbasert virksomhet eller 
ved ordinær ferieavvikling 

• Tillatelsen danner ikke grunnlag for 
permanent oppholdstillatelse – må vurdere 
returforutsetningene 



Andre tillatelser etter utl. § 23 

• § 6-4: ufaglærte russiske arbeidstakere 

• § 6-5: russiske grensependlere 

• § 6-6: sjøfolk 

• § 6-7: gruppetillatelse til arbeidsgivere 

• Diverse regler ang. arbeidsgiver og 
arbeidsforhold, §§ 6-8 til 6-12 



Tjenesteytere – utl. § 24  
jf. utlf. §§ 6-13 og 6-14 

• De generelle vilkår i § 24 tilnærmet lik de i § 23 
• Tjenesteyter er ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver, 

men skal yte tjenester av begrenset varighet for en 
oppdragsgiver i Norge (lovens begrep: «utsendt 
arbeidstaker») 

• Opp til 6 år, utlf. §§ 6-13 og 6-14 
• «kan få» 
• Spesielle vilkår fremgår av § 6-13 (utsendte 

arbeidstakere) og § 6-14 (selvstendige oppdragstakere) 
• Tillatelsene danner ikke grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse 



Selvstendig næringsdrivende: 
Utl. § 25 jf. utlf. § 6-18 

§ 25: 
”En utlending som er fylt 18 år, og som skal drive varig selvstendig 
næringsvirksomhet i Norge, kan få oppholdstillatelse dersom det 
godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften.” 
 
§ 6-18: 
• nødvendig for etablering eller den videre drift at utlendingen 

oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften 
• arbeidet som skal utføres i bedriften må kreve at utlendingen må ha 

kompetanse som faglært 
• dokumentere økonomisk grunnlag for bedriften 
• må ha nødvendige tillatelser for virksomheten 
• danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse 



Oppholdstillatelse for studier, vitenskapelig, 
religiøst eller kulturelt formål - utl. § 26 

• Oppholdstillatelse til fremme av vitenskapelig, 
religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling i 
saker som etter sin art faller utenfor reglene i 
§§ 23, 24 og 25 

• Oppholdstillatelse for å ta utdanning eller 
lignende 

• Danner ikke grunnlag for permanent 
oppholdstillatelse – må vurdere 
returforutsetningene 



Studietillatelser – utlf. § 6-19 

• «kan få» 

• 1.ledd: vanlige studenter, for hele studieløpet 

• 2.ledd: folkehøyskole eller livssynsskole, ett år 

• 3.ledd: faglærte kan ta tilleggsutdanning eller 
praksis, to år 

• Tillatelsene danner ikke grunnlag for 
permanent oppholdstillatelse 



Andre typer tillatelser 

• Utlf. § 6-20 – forskere med egne midler 
• Utlf. § 6-21 – praktikanter 
• Utlf. § 6-22 – musikere, artister og kulturarbeidere 
• Utlf. § 6-23 – medarb. ideelle, religiøse eller hum.org. 
• Utlf. § 6-24 – fredskorpsdeltakere 
• Utlf. § 6-25 – aupair 

– Barnløse personer mellom 18 og 30 år kan få oppholdstillatelse i inntil to år som aupair 
– Formålet er kulturutveksling, skal kun utføre lettere husarbeid 
– Stilles strenge krav til aupairens kontrakt og vertsfamilien 
– Ny karanteneordning overfor vertsfamilier ved misbruk, jf. § 27b 

• Utlf. § 6-27 – ungdom på arbeidsferie 
• Utlf. § 6-28 – medisinsk behandling 
• Utlf. § 6-29 – nyutdannete for å søke arbeid som faglært 
• Utlf. § 6-29a – oppholdstillatelse til faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum 
• Utlf. § 6-31 – diverse 



Tilsynsregler - §§ 27 og 27a 

§ 27 - Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og tiltak ved brudd på 
vilkårene 
• Arbeidstilsynet fører tilsyn. 
• UDI kan ilegge arbeidsgiver en karantene på to år. 
§ 27a - Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart 
• Utelukkelse fra ordningen med tidlig arbeidsstart for en periode på 

inntil ett år. 
§ 27b – Misbruk av aupairordningen 
• Kan ilegge karantene overfor en vertsfamilie som misbruker 

aupairordningen. 
• Karantenen kan være ett, to eller fem år, avhengig av forholdets 

alvor, omfang og varighet. 
• Gjelder også dersom en person i vertsfamilien er ilagt straff for 

forhold begått mot familiens aupair. 



Særlige regler for EU/EØS-borgere 

• Utl. kap. 13 - Utlf. kap. 19 

• Retten til fri bevegelighet, EØS-avtalen art. 28 

• Fra 1. oktober 2009 innført en 
registreringsordning 

• Oppholdsrett for EØS-borgere og deres 
familiemedlemmer 

• Inntil 3 måneder – utl. § 111 

• Utover 3 måneder – utl. § 112 



EU/EØS forts. 

• Varig oppholdsrett etter fem år – utl. § 115 

• Oppholdskort og registreringsbevis 

– utl. §§ 117 og 118 

• Utvisning og bortvisning 

– utl. §§ 122 og 121 


