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Hjemmel: Fastsatt av Justis og beredskapsdepartementet 4. januar 2013 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 5, § 6, § 12, § 19, § 23, § 24, § 26, § 56, § 58, § 60,
§ 61, § 84 og § 108, 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:
§ 11 fjerde ledd skal lyde:
Utlendinger som er tilbudt arbeid som lege, jf. helsepersonelloven § 48 første ledd, bokstav n) i
inntil tre måneder i en norsk virksomhet, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse. Det er et vilkår
at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant myndighet.
Tidligere fjerde ledd blir nytt femte ledd osv.
§ 12 første ledd første punktum skal lyde:
Utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. § 61 første ledd, som ikke trenger visum og
som søker arbeid, jf. § 61 første ledd, kan ta opphold uten oppholdstillatelse i inntil seks måneder.
§ 13 første ledd bokstav b oppheves.
Bokstav c blir bokstav b osv.
§ 111 annet ledd skal lyde:
Oppholdstillatelse kan gis til faglært, jf. § 61 første ledd.

§ 111 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Melding etter § 11 tiende ledd for en utlending som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse
etter § 11 første ledd bokstav b, skal gis til det politidistrikt som har det politimessige ansvaret for
det aktuelle området av kontinentalsokkelen.
§ 313 annet ledd første punktum skal lyde:
Når det er gitt en foreløpig bekreftelse, jf. § 104, om at en utlending som er faglært, jf. § 61
første ledd, eller som er ansatt i et internasjonalt selskap, jf. § 13 bokstav c, skal kunne begynne å
arbeide i Norge før søknad om oppholdstillatelse er behandlet, skal utenriksstasjonen utstede visum
som nevnt i første ledd.
§ 422 fjerde ledd skal lyde:
Regler om meldeplikt for utlendinger som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse etter
forskriftens kapittel 1, følger av § 11 tiende ledd og § 12 annet ledd.
§ 61 første ledd bokstav c skal lyde:
c) arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte, jf. § 612.
§ 62 oppheves.
§ 67 femte ledd annet punktum skal lyde:
Tillatelsen registreres innenfor kvoten for faglærte, jf. § 612, selv om den aktuelle
arbeidstakeren ikke har slik kompetanse.
§ 68 annet ledd skal lyde:
Ordningen ved tidlig arbeidsstart gjelder for arbeidstakere som søker oppholdstillatelse og som
har kompetanse som faglært, jf. § 61 første ledd.
§ 612 annet ledd skal lyde:
Arbeidsdepartementet fastsetter i samråd med Nærings og handelsdepartementet og
Finansdepartementet en årlig kvote for faglærte som nevnt i § 61.
§ 613 første ledd skal lyde:
Ansatte i en utenlandsk virksomhet som har inngått kontrakt med en oppdragsgiver om å yte
tjenester av begrenset varighet, kan få oppholdstillatelse i inntil seks år. Arbeidstakere som har hatt
tillatelse etter denne paragrafen med en samlet oppholdstid på seks år, kan gis ny tillatelse etter to års
opphold utenfor Norge.
§ 629 første ledd første punktum skal lyde:
Utlendinger som har kompetanse som faglært, jf. § 61 første ledd, kan få oppholdstillatelse for
inntil seks måneder for å søke arbeid, jf. § 61 første ledd.
§ 630 oppheves.
§ 101 første ledd bokstav b oppheves.
§ 101 første ledd bokstav d skal lyde:
d) en utlending som er ansatt i et internasjonalt selskap, jf. § 13 bokstav c.
§ 103 første ledd skal lyde:

Arbeidsgivere, jf. § 69, og oppdragsgiver, jf. § 616, kan fremme søknad om oppholdstillatelse
fra riket på vegne av arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere og deres nærmeste familiemedlemmer
som faller inn under lovens § 40  § 42, forutsatt at det foreligger skriftlig fullmakt.
§ 103 annet ledd første punktum skal lyde:
Arbeidsgivere som er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. § 68, kan fremme
søknad uten fullmakt fra arbeidstakere som er nevnt i § 61 første ledd.
§ 104 første ledd første punktum skal lyde:
En arbeidstaker som har levert en fullstendig søknad om oppholdstillatelse som faglært, jf. § 61
første ledd, kan få en bekreftelse på at det er adgang til å begynne å arbeide før søknaden er
behandlet.
§ 104 tredje ledd tredje punktum skal lyde:
Arbeidsgiver og oppdragsgiver som er et internasjonalt selskap, jf. § 13 bokstav c, eller
arbeidsgiver for sjøfolk, jf. § 66 og § 69 og som fremmer søknad på vegne av en arbeidstaker som
nevnt i første ledd, kan også gis slik foreløpig bekreftelse.
§ 105 første ledd bokstav b skal lyde:
b) referansepersonen har fått oppholdstillatelse som faglært, jf. forskriftens § 61 første ledd, eller
§ 109 tredje ledd bokstav e) skal lyde:
e) Referansepersonen har tillatelse etter § 61 første ledd (faglært på grunnlag av kompetanse), §
618 (selvstendig næringsdrivende).
§ 1016 annet ledd skal lyde:
Oppholdstillatelse til faglært etter § 61 annet ledd gis for ett år.
§ 1021 siste ledd oppheves.
§ 177f første ledd bokstav m skal lyde:
m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd
eller forskriftens § 11 tiende ledd, § 12 annet ledd og § 110 tredje ledd.
§ 1813 annet ledd første strekpunkt skal lyde:
 § 11 tiende ledd

II
Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
Endringene trer i kraft 15. januar 2013 med unntak av § 613 første ledd, § 103 første ledd, og
§ 109 tredje ledd bokstav e som trer i kraft 1. april 2013.
En utlending med oppholdstillatelse etter utlendingsforskriftens tidligere § 62 har etter søknad
rett til fornyet oppholdstillatelse dersom vilkårene etter denne bestemmelsen fortsatt er oppfylt.
Tillatelsen gis etter § 61 første ledd og danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Rettelser

§ 612 annet ledd skal lyde:
Arbeidsdepartementet fastsetter i samråd med Nærings og handelsdepartementet og
Finansdepartementet en årlig kvote for faglærte som nevnt i § 61. Arbeids og velferdsdirektoratet
fastsetter kvoten for sesongarbeid innenfor jordbruks og skogbruksnæringen som nevnt i § 63.

