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Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 6. april 2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her (utlendingsloven) § 23, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og delegeringsvedtak 16. desember
2009 nr. 1586.

I

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

Vedlegg 18 skal lyde:

       Det vises til § 13-4 som fastsetter at Utlendingsdirektoratet med Utenriksdepartementets godkjenning
kan gi myndighet til norsk utenriksstasjon til å avgjøre søknader om oppholdstillatelse.

       Følgende norske utenriksstasjoner kan pr. 1. januar 2010 innvilge søknader om oppholdstillatelse
etter § 6-1 første ledd for utlendinger som har kompetanse som faglært:



Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan
Ambassaden i Beijing, Kina
Ambassaden i Budapest, Ungarn
Ambassaden i Canberra, Australia
Ambassaden i Kiev, Ukraina
Ambassaden i Manila, Filippinene
Ambassaden i Moskva, Russland
Ambassaden i New Delhi, India
Ambassaden i Ottawa, Canada
Ambassaden i Praha, Tsjekkia
Ambassaden i Riga, Latvia
Ambassaden i Tallinn, Estland
Ambassaden i Vilnius, Litauen
Ambassaden i Warszawa, Polen
Generalkonsulatet i Houston, USA
Generalkonsulatet i Murmansk, Russland
Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland.

       Følgende norske utenriksstasjoner kan pr. 1. januar 2010 innvilge søknader om oppholdstillatelse til
ungdom på arbeidsferie, jf. § 6-27:

Ambassaden i Canberra, Australia.

       I tillegg til overnevnte bestemmelser skal ambassaden i Manila, Filippinene, i en pilotperiode fra 4.
april 2011 til 15. oktober 2011 ha kompetanse til å innvilge søknader om oppholdstillatelse etter følgende
hjemler:

- utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1
- utlendinger som har kompetanse som spesialist, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften §

6-2 første ledd
- utlendinger som skal arbeide innenfor sesongbasert virksomhet eller i forbindelse med ordinær

ferieavvikling i inntil 6 måneder, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3
- utlendinger som skal studere i Norge, jf. utlendingsloven § 26 jf. utlendingsforskriften § 6-19
- utlendinger som skal forske i Norge med egne midler, jf. utlendingsloven § 26, jf.

utlendingsforskriften § 6-20
- utlendinger som skal oppholde seg i Norge som au-pair, jf. utlendingsloven § 26, jf.

utlendingsforskriften § 6-25
- utlendinger som er nyutdannede og forskere mv, som skal søke arbeidstillatelse som faglært, jf.

utlendingsloven § 26 jf. utlendingsforskriften § 6-29
- utlendinger som er arbeidssøkende og som har kompetanse som faglært, jf. utlendingsloven § 26, jf.

utlendingsforskriften § 6-30
- ektefelle, jf. utlendingsloven § 40 til en referanseperson som nevnt i utlendingsloven § 40 første ledd
- samboer, jf. utlendingsloven § 41 til en referanseperson som nevnt i utlendingsloven § 40 første ledd
- barn, jf. utlendingsloven 42 første ledd med begge foreldre som har eller får opphold i Norge som

nevnt i utlendingsloven § 40 første ledd, og barn som nevnt i utlendingsloven § 42 tredje ledd



- mor eller far til norsk barn, jf. utlendingsloven § 44
- mor eller far til norsk barn og som skal ha samvær med barnet, jf. utlendingsloven § 45
- enslig mor eller far, jf. utlendingsloven § 46 til referanseperson som nevnt i utlendingsloven § 40

første ledd
- foreldre som skal besøke barn i Norge, jf. utlendingsloven § 47
- oppholdstillatelse for å inngå ekteskap, jf. utlendingsloven § 48
- ektefelle, samboer og barn som nevnt i utlendingsloven § 40-§ 42 når referansepersonen har eller får

tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften § 6-19 første, tredje og fjerde ledd (student mv) og
forskriftens § 6-20, jf. utlendingsforskriftens § 9-6

- familiemedlem til en EØS-borger som nevnt i utlendingsloven § 110 tredje ledd.

II

       Endringen trer i kraft umiddelbart.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.


