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Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her (utlendingsforskriften) (adgang til å søke førstegangs 

oppholdstillatelse etter innreise)  

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 19. mai 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om 

utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 56, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 

1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.  

I  



       I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:  

§ 9-6 første ledd ny bokstav d skal lyde:  

d) § 6-13 (utsendte arbeidstakere) og er ansatt i internasjonalt selskap,  

§ 9-6 første ledd nåværende bokstav d-j blir bokstav e-k.  

§ 10-1 første ledd bokstav e skal lyde:  

e) ektefelle, samboer, barn eller adoptivbarn, som faller inn under lovens § 40 til § 42, eller 

lovens § 49 når referansepersonen er omfattet av forskriftens § 6-13 og er ansatt i 

internasjonalt selskap. For ektefelle og samboer er det et vilkår at grunnlaget for oppholdet 

ikke er et Schengenvisum etter lovens § 10 eller visum av humanitære grunner mv. etter 

lovens § 11, eller at grunnlaget for oppholdet er et tilsvarende visum utstedt av et annet 

Schengenland. Hvis søkeren er barn som nevnt i lovens § 42 annet ledd, må det legges fram 

dokumentasjon på at referansepersonen har del i foreldreansvaret. Dersom referansepersonen 

ikke har foreldreansvaret alene, må det foreligge samtykke fra den andre forelderen til 

søknaden om oppholdstillatelse for barnet,  

II  

       Endringene trer i kraft straks.  

  

 


