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Ny utlendingslov og forskrift

Fra 1. januar 2010 

• - Oppdatere regelverket

• - Nytt dataverktøy
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Side

Tredjelandsreglene
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Sesongarbeid/ferieavvikling

To formål:

sesongarbeid - kan kun drives en 

begrenset del av året

ferieavvikling - avløse noen som 

er på ferie

hjemmel: utlendingsforskriften §

6-3  
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Vilkår

• konkret tilbud om heltidsarbeid 

• må være fylt 18 år

• kan ha flere arbeidsgivere 

• Lønn i henhold til tariff 

• NAV må samtykke i at tillatelse gis 

• bolig

• returforutsetninger

karantene: tillatelse kan gis for inntil 6 måneder i løpet en 

12 måneders periode
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Søknaden

• Hvem kan levere søknaden?

- søkeren selv, eller arbeidsgiver med  fullmakt

• Hvor kan søknaden leveres? 

- til en norsk utenriksstasjon i hjemlandet

- til en norsk utenriksstasjon i et tredje land, forutsatt lovlig  

opphold der i min. 6 måneder

- til politiet i Norge (gitt unntak i utlendingsforskriften § 10-1,    

bokstav c)
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Hvem avgjør søknaden?

Vedtaksmyndighet: UDI

Når søknaden fremmes fra Norge, kan 

politiet fatte positive vedtak når det ikke 

foreligger tvil

- men ikke når søkeren er 

visumpliktig og befinner seg i 

utlandet
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Hva må legges ved i søknaden?

• arbeidstilbud

• dokumentasjon på bolig

• kopi av pass

• evt. fullmakt fra arbeidsgiver(e)

• evt. uttalelse fra NAV, innhentet på  forhånd

(Uttalelse fra NAV trengs ikke ved fornyelser)

• gebyr: 1100 kr
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Forenklede regler i jordbruks- og 

skogbruksnæringen

• Egen kvote– trenger ikke individuell  

vurdering fra NAV så lenge denne ikke er oppfylt

- dette gjelder alle søkere i jordbruks og 

skogbruksnæringen  
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Forenklede regler i jordbruks- og 

skogbruksnæringen

• Eget skjema: Tilbud om kortvarig sesongarbeid   -

• innenfor landbruks og skogbruksnæringen.

• Søknad om arbeidstillatelse.

– - finnes som vedlegg til rundskrivet

– lett å finne på våre nettsider www.udi.no

• skjema og maler 

• Hvem kan benytte ordningen?

– valgfritt, men kan ikke benyttes dersom

– arbeidstakeren er visumpliktig og befinner seg i  utlandet

http://www.udi.no/
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Saksgangen i OVAS4

• Innkomne saker siles fortløpende – hva 

vil det si?

- enkle saker lagt ”til skriving”

- tvilssaker legges til tilside for senere 

diskusjon

-avslagssaker legges til senere     

behandling

• saker som ligger an til innvilgelse, 

skal sendes på uttalelse til NAV (hvis 

det ikke er gjort på forhånd, eller søker 

ikke er omfattet av kvoten)

I prinsippet: Greie saker går fort, ugreie 

saker tar lenger tid
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Behandling av saken i UDI

Gjennomgås 

i enheten

Tvil, mangler  

dokumentasjon  -

Kontakter evt. 

arbeidsgiver, politi eller 

ambassade

Fullstendig søknad, 

ingen tvil -

Innvilges med en gang

Vilkårene ikke oppfylt -

Avslås

Saken ankommer

arkivet

Greie saker går fort, ugreie saker tar lenger tid
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Side 13

EØS-reglene
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Hvem omfattes av EØS – regelverket 1.1.2010?

• Registreringsbevis:

• Statsborgere av et EU-/ EØS-/ EFTA-land

– arbeidstakere

– studenter

– familiemedlem m.fl.

• Oppholdskort:

• Familiemedlem fra land utenfor EØS

• Oppholdstillatelse:

• Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria
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Oppholdsrett inntil tre måneder

• Alle som er omfattet av EØS-regelverket har 

oppholdsrett i tre måneder etter innreise 

• (utlendingsloven § 111)
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Oppholdsrett utover tre måneder

• Arbeidstakere fra Romania og Bulgaria omfattet av overgangsregler:

- må søke om oppholdstillatelse for å kunne starte i arbeid

- krav til lønns- og arbeidsvilkår

- må søke fornyelse (da evt. registrering som utfall)
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Arbeidstakere

”Gyldig og reelt arbeidstilbud”

Dokumentasjon:

• Krav til arbeidsavtale/ansettelsesbevis
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https://selfservice.udi.no/

https://selfservice.udi.no/
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Registrering for EØS- borgere

• 1. EØS- borgeren forhåndsregistrerer seg i nettløsningen

• - innen tre måneder fra innreise

2. Personlig fremmøte hos politiet

• Fremvise:

• - registreringsnummer (forhåndsregistreringen)

• - pass eller godkjent id- kort

• - ikke lenger krav om passbilde 

• - originale dokumenter (norsk eller engelsk) 

• Gebyrfritt
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Registrering for EØS- borgere (forts.)

• NB! Beslutning, ikke enkeltvedtak

• - Alle beslutninger om registrering gjøres av politiet

• - ikke klageadgang

• Ved positiv beslutning: 

• - mottar EØS-borgeren et registreringsbevis 

• - ubegrenset varighet

• Ved negativ beslutning:

• - mulighet til å levere dokumentasjon på nytt
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Familieinnvandring

•Rett til familieinnvandring for familiemedlem som er:

• EØS- borger (registrering)

• Borger fra land utenfor EØS (oppholdskort)

•og som følger eller gjenforenes med EØS-borgeren

•

•



2222

Hvordan oppnå rask saksbehandling?

• Orienter dere om hva som skal til for å få en 
tillatelse og hvordan dere skal søke 

• Sørg for at søknaden har all dokumentasjon når

den leveres 

• Ved eventuelle henvendelser / ettersendelser –

oppgi duf-nummer, eller søkerens navn og 

fødselsnummer
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Hva skjer fremover

• Overgang til elektroniske søknader - kan korte ned den 

delen av saksbehandlingstiden som er postgang

• Søknad på Nett
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Rundskriv og andre relevante ressurser

RS 2010-131

www.udi.no

www.udiregelverk.no

Arbeidsgiverservice

- telefon: 23 35 15 33

- e-post: arbeidsgiverservice@udi.no

http://www.udi.no/
http://www.udiregelverk.no/
mailto:arbeidsgiverservice@udi.no
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Takk for oppmerksomheten!


