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Familieinnvandring med EØS 

borger 

EMN seminar 14.5.2013 

Oppholdsrett for personer omfattet av EØS 

avtalen samt Sveits 

 

 

   Grunnleggende prinsipp om fri       

   bevegelighet 

 

   Utlendingsloven 

 

   Oppholdsrett 

  

   Registreringsordning 
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Grunnforutsetninger for at familiemedlemmer skal 

omfattes av EØS avtalen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Referansepersonen må være en EØS  

    borger med oppholdsrett i medhold av  

 EØS avtalen i Norge + utøvd sin rett til  

 fri bevegelighet  

 

      

 

• Søker må tilhøre referansepersonens nærmere definerte familiemedlemmer 

 

• Enkelte tilleggsvilkår avhengig av hvem søker er og hvem referansepersonen er 

 

 

 

Hvilke typer familiemedlemmer 

 

• Ektefelle  

  og registrert partner 

• Samboer 

• Slektning i direkte nedstigende linje  

• Slektning i direkte oppstigende linje 

• Andre familiemedlemmer - tilleggsvilkår 
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Noe varierende vilkår avhengig av 

referansepersonens oppholdsgrunnlag 
 

 

• Referanseperson student eller følger 

EØS borger med tilstrekkelige midler – 

krav om sikret underhold 

 - urimelig byrde 

Omfang familieinnvandring med EØS 

borger 
 

• 11856 registrerte familieinnvandrede med EØS 
borger i 2012 

 

• Største land Polen( 4516) Litauen( 2384), 
Tyskland( 913) Romania (725), Latvia (538) 

 

• Ikke statistikk avslag eller antall der 
referansepersonen er norsk borger 
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Familiemedlemmer til  

norsk borger - bakgrunn 
 

 

• Norske borgere som bor  

     og arbeider i EØS land 

 

• Norske borgere som flytter til EØS land med ektefelle 

 

• Strengere norske regler om underhold og utvisning/identitet 

 

• Norske borgere som flytter til Sverige sammen med ektefeller som 
er 3. landsborgere 

 

• Omfang 

Hva skal til for at 3. lands borgeren kan få 

oppholdsrett  
 

 
• Norsk borger som returnerer til Norge 

  etter å ha utøvd sin rett til fri bevegelse i et EØS land 

 

 

• Utøvd familieliv i annet EØS land 

 

• Reelt og faktisk opphold i annet EØS land 

 - krav om økonomisk aktivitet i annet EØS land? 

    - Oppholdets varighet 

 - krav om reelt samliv i oppholdslandet 

 - Andre momenter eller begrensninger? 

 

• Tidsmessig sammenheng retur norsk borger – registrering/retur av 3. lands borger 
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www.udi.no 


