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Høringsuttalelse – endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i 
familieinnvandringssaker  

Det vises til departementets høringsbrev 18. januar 2017.  

Ombudsmannen vil gi sine kommentarer til høringsnotatets punkt 6.1.2 om fristavbrudd.  

Departementet forslår at dagens frist på ett år erstattes av en tremånedersfrist. Det foreslås 
videre at det skal fremgå uttrykkelig av forskriften at fristen avbrytes ved at søknaden 
registreres på nett.  

Den foreslåtte ordningen for fristavbrudd synes å være i tråd med den forståelse av 
gjeldende rett som er lagt til grunn i ombudsmannens uttalelse 31. mars 2014 (SOM-2013-
1635). Ombudsmannen uttalte blant annet følgende: 

«Etter en språklig forståelse av utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd må en søknad 
anses ‘fremmet’ når den er registrert i den elektroniske søknadsportalen og 
saksbehandlergebyret er betalt.» 

På side 7 i høringsnotatet gir departementet uttrykk for at ettårsfristen etter gjeldende rett 
først avbrytes når søkeren møter opp på ambassaden og leverer nødvendig dokumentasjon. 
Departementets tolkning avviker fra den forståelse av gjeldende rett som ombudsmannen la 
til grunn i ovennevnte uttalelse. Under alle omstendigheter er det positivt og klargjørende at 
det nå legges opp til at det skal fremgå uttrykkelig av forskriftsbestemmelsen at registrert 
søknad på nett er fristavbrytende. Reelle hensyn tilsier at en slik frist avbrytes ved 
registrering av søknaden på nett. Tidspunktet for når man kan få time til personlig oppmøte 
og innlevering av dokumentasjon vil kunne variere fra utenriksstasjon til utenriksstasjon, og 
er derfor typisk et forhold utenfor søkernes kontroll. Hensynet til likebehandling tilsier – slik 
det også ble gitt uttrykk for i ovennevnte uttalelse – at det er tidspunktet for registrering på 
nett som må legges til grunn som fristavbrytende.  
 
I etterkant av ovennevnte uttalelse har ombudsmannen ved flere anledninger bedt 
departementet om å treffe de tiltak som er nødvendige for å klargjøre når fristen for 
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fremsettelse av krav om familiegjenforening uten underholdskrav etter utlendingsforskriften 
§ 10-8 femte ledd avbrytes. Ombudsmannen er tilfreds med at dette nå synes å bli fulgt opp.  
 

   

 Aage Thor Falkanger 
sivilombudsmann 

 
 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 

 

 
 
 


