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Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften) (fireårskrav for familieetablering)
Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 8. desember 2009 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 40a, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260.

I
I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:
Ny § 9-1 med tilhørende ny underoverskrift skal lyde:
Lovens § 40a. Krav til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge

§ 9-1. Krav til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge
For at fireårskravet etter lovens § 40a skal anses oppfylt, må arbeidet eller utdanningen sammenlagt

21/11/2011 11:27

Norsk Lovtidend /d: FOR-2009-12-08-1484 :d/ /k: Endr. i utlendingsfo...

2 of 3

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/lt...

utgjøre heltids aktivitet. Heltids høyere utdanning tilsvarer minst 60 studiepoeng per år.
Som arbeid eller utdanning regnes
a) inntektsgivende arbeid,
b) grunnskole,
c) videregående opplæring,
d) universitet og høyskole,
e) introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven,
f) kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven kapittel 5A,
g) kvalifiseringstiltak som har et innhold som kan likestilles med aktivitetene nevnt i bokstav a til f,
h) omsorg for barn i en periode på 46 uker etter fødsel eller adopsjon dersom referansepersonen har
opptjent rett til foreldrepenger, jf. folketrygdloven § 14-6. Ved flerbarnsfødsler eller hvis flere barn
blir adoptert samtidig, blir perioden utvidet med fem uker for hvert barn mer enn ett.
Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om godskriving av permisjonstid fra utdanning på grunn
av omsorg for barn.
Perioder hvor referansepersonen mottar sykepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter
folketrygdloven regnes som arbeid. Stillingsbrøken fastsettes i henhold til den prosentandel som
folketrygdytelsen utgjør av full stilling.
Det gjøres unntak fra fireårskravet når referansepersonen har fylt 67 år.
Nåværende § 9-1 blir ny § 9-1a.
§ 9-2 tredje ledd skal lyde:
Det kan gjøres unntak fra vilkåret i lovens § 41 fjerde ledd om at ingen av partene må være gift på
vedtakstidspunktet, dersom partene har eller venter felles barn og det foreligger endelig vedtak om
separasjon, jf. ekteskapsloven § 20. Dersom det foreligger separasjon fra utlandet, må den være anerkjent
av fylkesmannen i henhold til lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og
separasjoner.
§ 9-5 annet ledd skal lyde:
Bestemmelsen i § 9-1a om krav til dokumentasjon for at tidligere ekteskap er oppløst, gjelder
tilsvarende.
§ 10-23 nytt tredje ledd skal lyde:
Det stilles ikke krav om fire års arbeid eller utdanning, jf. lovens § 40a, ved søknad om fornyelse.
Ny § 20-10B skal lyde:

§ 20-10B. Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge
Dersom referansepersonen har oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven 1988, gjelder
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kravet om fire års arbeid eller utdanning i utlendingsloven 2008 § 40a, jf. § 40 annet ledd, § 41 annet ledd
og § 48 første ledd, og forskriftens § 9-1, tilsvarende når referansepersonen har
a) asyl, jf. utlendingsloven 1988 § 17 og § 18,
b) oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven
1988 § 22 fjerde ledd,
c) kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven 1988 § 8a,
d) oppholds- eller arbeidstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til
riket, jf. utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd,
e) oppholds- eller arbeidstillatelse som familiemedlem, jf. utlendingsloven 1988 § 9, eller
f) bosettingstillatelse på grunnlag av tillatelsene nevnt i bokstav a til e, jf. utlendingsloven 1988 § 12.
Fireårskravet etter utlendingsloven 2008 § 40a, jf. § 40 annet ledd, § 41 annet ledd og § 48 første
ledd, og forskriftens § 9-1, gjelder ikke for søknader som er fremsatt før lovens ikrafttredelse.

II
Endringene trer i kraft 1. januar 2010.
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
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