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Bakgrunn
Forslagsstillerne viser til enigheten om statsbud-

sjettet for 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet,
Venstre og Kristelig Folkeparti, hvor det foreslås å heve
botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse
fra tre til fem år for en utlending som har fått innvilget
opphold etter utlendingsloven § 28 eller utlendings-
loven § 38, og for en utlending som har fått oppholdstil-
latelse i familieinnvandring med slik utlending.

Forslagsstillerne foreslår at endringene skal gjelde
for alle søknader som er fremsatt etter 1. desember
2020. Endringene gjelder likevel ikke for utlending som
per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for
rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om
det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkom-
mende fremsetter søknad om permanent oppholdstil-
latelse innen 1. februar 2021.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

V e d t a k  t i l  l o v

 om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven

I
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her (utlendingsloven) gjøres følgende
endringer:

§ 34 annet ledd skal lyde:
En utlending som omfattes av massefluktsituasjo-

nen som nevnt i første ledd, og som kommer til riket el-
ler er her når denne paragrafen får anvendelse, kan etter
søknad få en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag
av en gruppevurdering (kollektiv beskyttelse). Tillatel-
sen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstilla-
telse. Tillatelsen gjelder for ett år og kan fornyes eller for-
lenges i inntil tre år fra det tidspunktet utlendingen før-
ste gang fikk oppholdstillatelse. Deretter kan det gis en
midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for per-
manent oppholdstillatelse. Etter fem år med slik tillatel-
se skal det gis permanent oppholdstillatelse såfremt vil-
kårene for å inneha tillatelsen fortsatt er til stede og vil-
kårene for øvrig er oppfylt, jf. § 62.

§ 60 første ledd første punktum skal lyde:
Førstegangs oppholdstillatelse gis som midlertidig

oppholdstillatelse for inntil fem år.
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§ 62 nytt annet ledd skal lyde:
En utlending med midlertidig oppholdstillatelse i

medhold av § 28 eller § 38 har likevel først rett til per-
manent oppholdstillatelse etter søknad dersom utlen-
dingen de siste fem årene har oppholdt seg i riket med
midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for
permanent oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder ut-
lending som får oppholdstillatelse som familiemedlem
til utlending som nevnt i første punktum, jf. kapittel 6.
Det er et vilkår at utlendingen de siste fem årene ikke
har oppholdt seg utenfor riket mer enn ti måneder til
sammen. Vilkårene i første ledd bokstav b til f gjelder til-
svarende.

§ 62 nåværende annet til syvende ledd blir tredje til åt-
tende ledd.

II
I lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap
(statsborgerloven) gjøres følgende endringer:

§ 12 første ledd skal lyde:
For søker som er gift med en norsk statsborger og har

felles bopel med ektefellen, gjelder ikke vilkåret i § 7 før-
ste ledd bokstav e. Søkeren må likevel til sammen ha
minst fem års opphold i riket i løpet av de siste ti årene
med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Opp-
hold i en eller flere søknadsperioder medregnes i femårs-
perioden. Oppholdstiden i riket og tiden som gift med en
norsk statsborger med felles bopel, må dessuten til
sammen utgjøre minst syv år. Oppholdstid og tid som gift
med norsk statsborger kan opptjenes samtidig.

III
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
2. Endringene gjelder fra 1. desember 2020.

Endringene gjelder likevel ikke for utlending som
per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre
år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhen-
gig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forut-
satt at vedkommende fremsetter søknad om per-
manent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021.

3. desember 2020

Trond Helleland Siv Jensen

Terje Breivik Hans Fredrik Grøvan


