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 1.0 INNLEDNING 
 1.1 Brosjyrens formål  

Vårt mål med denne brosjyren er å gi en kortfattet 

fremstilling av juridiske spørsmål som er aktuelle i 

forbindelse med opphold i Norge etter EØS-reglene. 

Formålet med brosjyren er å gjøre leseren i stand til å se 

hovedproblemene som kan oppstå, og gjøre leseren 

bevisst sine rettigheter.  

  
 2.0 OPPHOLDSRETT FOR EØS-BORGERE 
 2.1 Hvem gjelder EØS-reglene for? 
Utl. § 110 EØS-reglene gjelder for EØS-borgere. Begrepet «EØS-

borger» betyr i denne brosjyren at man er statsborger av 

et av de følgende landene: Belgia, Bulgaria, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, 

Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, 

Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, 

Tyskland, Ungarn og Østerrike.   

 

En søker som bare har oppholdstillatelse, og ikke 

statsborgerskap, i et av de nevnte landene omfattes ikke 

av EØS-reglene.   

 

For britiske borgere finnes det noen midlertidige 

løsninger. EØS-reglene gjelder for en tredjelandsborger 

hvis hun kommer til Norge som familiemedlem av en 

EØS-borger.   

  

En tredjelandsborger er en person som er statsborger i et 

land utenfor EØS-området.   

Tredjelandsborgere omfattes også av reglene hvis de 

arbeider i et selskap etablert i et annet EØS-land, og skal 
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yte tjenester eller jobbe for dette selskapet i Norge.   

 

Norske statsborgere kan i noen tilfeller få et 

familiemedlem til Norge gjennom EØS-reglene. Dette 

kan du lese mer om i punkt 3.2. 

  

 2.2 EØS-borgere som vil være i Norge inntil tre 
måneder 

Utl. § 111 Det stilles flere krav for å kunne bo i Norge inntil tre 

måneder. Personen må være statsborger av et EØS-land. 

Videre må hun kunne dokumentere sin identitet, og ikke 

være en «urimelig byrde» for samfunnet. For eksempel 

kan ikke EØS-borgeren få økonomisk sosialhjelp i 

uvanlig stor utstrekning.  

 

Arbeidssøkende som oppfyller kravene over kan bli i 

Norge inntil seks måneder. Da må hun melde seg for 

politiet eller ved et Servicesenter for utenlandske 

arbeidstakere (SUA) senest innen tre måneder etter 

innreise.  

 

Arbeidssøkende som får arbeid og som har oppholdt seg 

i Norge i minst tre måneder, har plikt til å registrere seg 

straks arbeidsforholdet starter. Se mer om 

registreringsbevis i punkt 5.  

 

Å være «arbeidssøkende» innebærer at man søker etter 

en jobb. Dette må dokumenteres.  

  

 2.3.0 EØS-borgere som vil jobbe eller bo i Norge 
i mer enn tre måneder 

Utl. § 112 Det stilles flere krav til de som skal jobbe eller bo i 

Norge i mer enn tre måneder. Man kan komme til Norge 

som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, som 

tjenesteyter, med nok oppsparte midler (penger) eller 

som student. Det er ulike regler for de ulike grunnlagene. 

 

Alle som skal være i Norge i mer enn tre måneder må 
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registrere seg og få et registreringsbevis.  

  
 2.3.1 Opphold som arbeidstaker eller 

selvstendig næringsdrivende 
Utl. § 112 

 

 

En EØS-borger som er arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende har rett til opphold i Norge.  

 

En arbeidstaker er en som jobber for en arbeidsgiver og 

får lønn for arbeidet sitt. Arbeidsgiver må være 

arbeidstakers overordnede (sjef). Arbeidsplassen må 

driftes i Norge. Arbeidstakeren kan skifte arbeidsgiver 

og ha flere arbeidsgivere samtidig. Det stilles ikke krav 

til typen arbeid eller kompetansen til arbeidstakeren. 

Omfanget av arbeidet kan ikke være veldig lite, men en 

arbeidstid på ti timer per uke er nok til å regnes som 

arbeidstaker. Hvis arbeidstakeren skal jobbe mindre enn 

ti timer per uke, blir det en konkret vurdering.  

 

En selvstendig næringsdrivende er en som driver 

næringsvirksomhet, for eksempel i et 

enkeltpersonforetak. Hun må ha en vedvarende og stabil 

inntekt, og hun må jobbe uten sjef.  

 

En EØS-borger som har vært i Norge som arbeidstaker 

eller selvstendig næringsdrivende, kan i noen tilfeller 

fortsette å være i Norge selv om hun for en periode ikke 

kan jobbe lenger. Dette er bare hvis hun: 

 Blir midlertidig arbeidsufør som følge av sykdom 

eller ulykke.  

 Studerer en yrkesrettet utdanning som har 

sammenheng med hennes tidligere arbeid. Hvis 

hun er ufrivillig arbeidsløs, må det ikke være en 

sammenheng med hennes tidligere arbeid og 

studiet.  

 Mister jobben ufrivillig etter å ha hatt lønnet arbeid 

i mer enn tolv måneder, og har meldt seg som 

arbeidssøker hos Nav.  
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 Mister jobben ufrivillig etter å ha hatt lønnet arbeid 

i mindre enn tolv måneder eller er ufrivillig 

arbeidsløs etter utløpet av en midlertidig 

arbeidskontrakt på mindre enn tolv måneder. I 

begge tilfeller er det et krav at hun melder seg til 

Nav. I disse tilfellene kan hun bare bli i Norge i 

inntil seks måneder, med mindre hun oppfyller 

kravene til et annet oppholdsgrunnlag.  

  
 2.3.2 Opphold som tjenesteyter, med oppsparte 

midler eller student 
Utl. § 112 Opphold som tjenesteyter 

En EØS-borger kan ha oppholdsgrunnlag som 

tjenesteyter. En tjenesteyter er en som skal gjøre 

selvstendig, midlertidig arbeid for andre.  

 

Opphold grunnet oppsparte midler 

En EØS-borger kan ha oppholdsgrunnlag ved å ha egne 

oppsparte midler. En som har oppsparte midler må ha 

nok penger til å klare seg i Norge. Beløpsgrensen 

vurderes konkret, men det kan ikke være mindre enn 

minstepensjonen i Norge. I tillegg er det et krav at hun 

har sykeforsikring.  

 

Opphold som student 

En EØS-borger kan ha oppholdsgrunnlag som student. 

En student er en som kommer til Norge, hvor 

hovedformålet med oppholdet er å studere. Hun må i det 

minste ha delvis progresjon i studiene. Hun må også gi 

erklæring om å være sikret underhold. I tillegg er det et 

krav at hun har sykeforsikring.  

 

Kan miste oppholdsretten 

En EØS-borger kan miste oppholdsretten hvis hun er en 

«urimelig byrde» for Nav. Dette omfatter ikke en vanlig 

bruk av velferdsordningen, men kan være tilfellet hvis 

hun mottar økonomisk sosialhjelp systematisk og ofte. 
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Merk at dette ikke gjelder for EØS-borgere som er 

arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.  

  
 3.0 OPPHOLDSRETT FOR 

FAMILIEMEDLEMMER 
 3.1 Oppholdsrett for familiemedlemmer av en 

EØS-borger 
Utl. § 113 og 

§ 114 

Familiemedlemmer som enten selv er EØS-borger eller 

tredjelandsborger, kan få oppholdsrett i Norge. Det er et 

krav at familiemedlemmet følger eller gjenforenes med 

en EØS-borger.  

 

Følgende familiemedlemmer har oppholdsrett så lenge 

de kan dokumentere at de bor sammen med EØS-

borgeren: 

 Ektefeller.  

 Samboere, dersom de har en varig tilknytning til 

EØS-borgeren, og denne tilknytningen kan 

dokumenteres. Vanligvis vil det være nok at de har 

bodd sammen i to år eller at de har eller venter barn 

sammen.  

 Barn under 21 år og barn som forsørges av EØS-

borgeren.  

 Foreldre som forsørges av EØS-borgeren.  

 

I tillegg er det noen andre familiemedlemmer som kan få 

oppholdsrett. Dette kan være fosterbarn, helsøsken, 

forlovede, pleietrengende uten andre omsorgspersoner, 

og andre familiemedlemmer som forsørges av EØS-

borgeren. Det er flere krav til EØS-borgeren som vil 

gjenforenes med et slikt familiemedlem. Blant annet må 

EØS-borgeren dokumentere at familiemedlemmet er 

sikret underhold og har sykeforsikring.   

EØS-borgere som kommer til Norge for å studere kan 

bare ha med seg ektefelle, samboer eller barn de 

forsørger under 21 år. 
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 3.2 Oppholdsrett for familiemedlemmer av en 
norsk statsborger 

Utl. § 110 Et familiemedlem til en norsk statsborger kan komme til 

Norge gjennom EØS-reglene, dersom den norske 

statsborgeren har utøvd (brukt) sine EØS-rettigheter i et 

annet EØS-land. Hovedregelen er at familiemedlemmet 

må følge eller slutte seg til den norske statsborgeren når 

hun returnerer til Norge.  

 

Å bruke EØS-rettighetene sine 

Den norske statsborgeren må ha brukt EØS-rettighetene 

sine. Det vil si at hun har vært arbeidstaker, selvstendig 

næringsdrivende, tjenesteyter, student eller hatt 

tilstrekkelige økonomiske midler. Se mer om de ulike 

alternativene under punkt 2.3.1 og 2.3.2. 

 

UDI vurderer konkret om den norske statsborgerens 

opphold har vært reelt. Det legges blant annet vekt på 

oppholdets varighet, og arbeids- og boforhold.   

 

Å følge eller slutte seg til norsk statsborger i Norge 

Familiemedlemmet må følge eller slutte seg til den 

norske statsborgeren i Norge. Det vil si at de må bo 

sammen i Norge og at det ikke kan gå for lang tid fra 

samlivet i et EØS-land til familiemedlemmet søker om 

familieinnvandring i Norge. Videre må familieforholdet 

ha blitt etablert eller styrket i perioden den norske 

statsborgeren har brukt sine EØS-rettigheter utenfor 

Norge. Se hvem som regnes som familiemedlem under 

punkt 3.1. 

  

 3.3 Hva skjer ved samlivsbrudd? 
 Et familiemedlem kan få fortsatt opphold ved et 

samlivsbrudd hvis hun oppfyller visse krav. Reglene er 

litt ulike for familiemedlemmer som selv er EØS-

borgere, og familiemedlemmer som er 

tredjelandsborgere. 
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Merk at dersom familiemedlemmet har varig 

oppholdsrett blir ikke oppholdsretten påvirket av 

samlivsbruddet. Du kan lese mer om varig oppholdsrett i 

punkt 4.0. 

 

Utl. § 113  

 

Familiemedlemmet er EØS-borger 

Hvis familiemedlemmet selv er EØS-borger, kan hun bli 

i Norge hvis hun oppfyller kravene til et av 

oppholdsgrunnlagene. Du kan lese mer om disse 

oppholdsgrunnlagene i punkt 2.3.1 og 2.3.2. 

 

For samboere påvirkes familiemedlemmets oppholdsrett 

ved opphør av samboerskapet.  

 

For ektefeller er det først ved skilsmisse at 

familiemedlemmets oppholdsrett påvirkes. Hvis 

ektefellene separerer seg, kan hun fortsette å bo i Norge 

så lenge den andres oppholdsrett består. Det betyr at de 

kan flytte fra hverandre i Norge uten at det påvirker 

oppholdsretten før de er formelt skilt.  

 

Utl. § 114 Familiemedlemmet er tredjelandsborger 

Hvis familiemedlemmet er tredjelandsborger kan hun få 

oppholdsrett etter skilsmisse dersom hun oppfyller 

kravene for oppholdsrett til ett av følgende 

oppholdsgrunnlag: 

 Er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. 

 Har tilstrekkelige økonomiske midler. 

 Er familiemedlem til en person som oppfyller 

vilkårene for opphold nevnt ovenfor. 

 

og hun oppfyller ett av disse kravene: 

 Ekteskapet må på separasjonstidspunktet ha vart i 

tre år, og minst ett år må ha vært i Norge. 

 Familiemedlemmet må ha fått foreldreansvaret til 

barn av EØS-borgeren ved avtale eller dom. 
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 Familiemedlemmet utøver samvær med EØS-

borgerens barn i Norge ved avtale eller dom. 

 Familiemedlemmet eller eventuelle barn har vært 

utsatt for vold eller andre alvorlige overgrep i 

ekteskapet.  

  
 3.4 Hva skjer hvis EØS-borgeren dør? 
 

 

Hvis EØS-borgeren dør, må familiemedlemmet som 

opprinnelig har vært på familiegjenforening med 

personen oppfylle noen krav for å få fortsette å bo i 

Norge.  

 

Utl. § 113 Familiemedlemmet er EØS-borger 

Hvis familiemedlemmet selv er EØS-borger, kan hun bli 

hvis hun oppfyller et av oppholdsgrunnlagene. Se mer 

under punkt 2.3.1 og 2.3.2. Hun vil uansett kunne ha rett 

til fortsatt opphold hvis hun har foreldreansvaret for 

EØS-borgerens barn, og barnet går på skole i Norge.  

 

Utl. § 114 Familiemedlemmet er tredjelandsborger 

Hvis familiemedlemmet til den avdøde EØS-borgeren 

ikke selv er EØS-borger, har hun to alternativer. Det 

første alternativet at hun har bodd i Norge i minst ett år 

og oppfyller kravene til et oppholdsgrunnlag som nevnt i 

punkt 2.3.1 og 2.3.2, unntatt oppholdsrett som student. 

Det andre alternativet er at hun har foreldreansvar for 

EØS-borgerens barn som går på skole i Norge.  

 

Utl. § 115 Varig oppholdsrett ved dødsfall 

Hvis EØS-borgeren dør, kan familiemedlemmet ha rett 

på varig opphold i Norge. Da må EØS-borgeren ha vært 

enten arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i 

Norge, og EØS-borgeren må ha bodd i Norge i minst to 

år, eller dødsfallet var forårsaket av en arbeidsulykke 

eller yrkessykdom.  

  



 12 

 4.0 VARIG OPPHOLDSRETT 
 Å ha varig oppholdsrett betyr at man har rett til å bo i 

Norge så lenge man vil. Hvis man har rett på varig 

oppholdsrett trenger man ikke å ha andre 

oppholdsgrunnlag. Det vil si at man for eksempel ikke 

trenger å jobbe, for å beholde retten til å oppholde seg i 

Norge.  

 

Dersom man har varig oppholdsrett, men reiser ut av 

Norge i to sammenhengende år eller mer, mister man 

den varige oppholdsretten sin.  

  
 4.1 Kravene for varig oppholdsrett 
Utl. § 115 og 

§ 116 

Muligheten til å opparbeide seg varig oppholdsrett 

gjelder både for EØS-borgere og for familiemedlemmer 

av EØS-borgere.  

 

Du får varig oppholdsrett i Norge hvis du oppfyller alle 

kravene nedenfor: 

 Du har bodd sammenhengende i Norge i fem år.  

 Du ikke har hatt langvarige opphold i utlandet.  

o Kravet om at man ikke har hatt langvarige 

opphold i utlandet er oppfylt selv om man har 

vært opp til seks måneder i utlandet i løpet av 

en ettårsperiode. I noen tilfeller godtas også 

opphold i utlandet på opptil tolv måneder, for 

eksempel ved graviditet, fødsel eller alvorlig 

sykdom.  

 Du har hatt lovlig oppholdsgrunnlag i Norge 

gjennom hele perioden.  

 

For tredjelandsborgere er det et tilleggskrav at de skal ha 

bodd sammen med EØS-borgeren sammenhengende i 

fem år. Samlivet må ha vært av et visst omfang. Dersom 

partene bor sammen i en felles bolig, er kravet oppfylt.   

 

Hvis tredjelandsborgeren får opphold på selvstendig 
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grunnlag på grunn av EØS-borgerens død eller på grunn 

av samlivsbrudd, gjelder ikke kravet om å bo sammen. 

Du kan lese mer om disse grunnlagene i punkt 3.3 og 

3.4. 

  

 4.2 Utvidet rett til varig opphold for EØS-
borgere som er arbeidstakere og selvstendig 
næringsdrivende 

Utl. § 115 En EØS-borger som er arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende, har en videre adgang til å få varig 

oppholdsrett.  

 

 Hvis du er arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende får du varig oppholdsrett i Norge hvis 

ett av disse kravene er oppfylt: 

 Du har hatt sammenhengende opphold i Norge i 

mer enn tre år, har jobbet de tolv siste månedene i 

Norge og gått av med førtids- eller alderspensjon.  

 Du har bodd i Norge sammenhengende i mer enn 

to år og blitt varig arbeidsufør.   

 Du har bodd og jobbet i Norge i tre 

sammenhengende år og arbeider i et annet EØS-

land, men kommer tilbake til hjemmet ditt i Norge 

minst en gang i uka.  

 

Dersom en EØS-borger omfattes av ett av disse 

tilfellene, kan også familiemedlemmene som de bor 

sammen med få varig oppholdsrett samtidig.  

  
 5.0 REGISTRERINGSBEVIS OG 

OPPHOLDSKORT 
 Hvis en EØS-borger ønsker å bo i Norge over lengre tid, 

må hun registrere seg for å få et registreringsbevis.  

 

En tredjelandsborger som kommer til Norge må søke om 

oppholdskort.  
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Du kan lese mer om reglene for registreringsbevis og 

oppholdskort under. 

  
 5.1 Registreringsbevis for EØS-borgere 
Utl. § 117 En EØS-borger som vil være i Norge over tre måneder, 

må registrere seg og få et registreringsbevis. Fristen er 

tre måneder fra innreise. Hun kan registrere seg hos det 

lokale politiet eller hos politiets servicesenter for 

utenlandske arbeidstakere (SUA).  

 

Det er gratis å registrere seg og registreringsbeviset 

trenger ikke å fornyes.  

 

Når EØS-borgeren søker om registreringsbevis, må hun 

alltid ta med seg gyldig ID-kort eller pass. I tillegg må 

hun ha med dokumentasjon knyttet til 

oppholdsgrunnlaget sitt. Hvilken dokumentasjon hun må 

ta med, avhenger av hvilket oppholdsgrunnlag hun har. 

Det kan for eksempel være en arbeidskontrakt som 

dokumenterer at hun er arbeidstaker, eller en bekreftelse 

på at hun har nok penger til å forsørge seg selv og 

eventuelle familiemedlemmer.  

 

Dersom EØS-borgeren er i Norge som familiemedlem, 

kan det i tillegg til gyldig ID-kort eller pass kreves 

dokumentasjon på at hun er familiemedlem. Det kan 

også kreves at hun må legge frem registreringsbeviset til 

familiemedlemmet sitt og dokumentasjon på forsørgelse, 

hvis oppholdsgrunnlaget krever det.  

 

Hvis EØS-borgeren ikke får registreringsbevis, kan hun 

spørre politiet hva slags dokumentasjon som mangler 

slik at hun kan ta med denne dokumentasjonen.   

 

EØS-borgeren kan ikke klage på avslag om 

registreringsbevis. Hvis hun mener at hun oppfyller 

kravene og har alle de nødvendige dokumentene, kan 

hun i stedet prøve å registrere seg på nytt.   
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EØS-borgeren kan ikke bli utvist eller bortvist fra Norge 

bare fordi hun ikke har registreringsbevis. EØS-borgere 

som ikke har registreringsbevis, kan likevel få bot.  

  
 5.2 Oppholdskort for familiemedlem som er 

tredjelandsborger 
Utl. § 118 En tredjelandsborger som kommer til Norge som 

familiemedlem til en EØS-borger, må søke om 

oppholdskort. Dette må gjøres senest tre måneder etter 

ankomst til Norge.  

 

Søknad om oppholdskort leveres til norsk 

utenriksstasjon, det lokale politiet eller ved et 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Det 

er gratis å søke og oppholdskortet er som regel gyldig i 

fem år, eller mindre hvis EØS-borgerens 

oppholdsperiode er kortere.  

 

Ved søknad om oppholdskort stilles det flere krav om 

dokumentasjon. Søkeren må fremlegge: 

 Gyldig pass 

 Registreringsbeviset til EØS-borgeren 

 Dokumenter som bekrefter familieforholdet som er 

grunnlaget for oppholdsretten 

 Dokumentasjon på at EØS-borgeren kan forsørge, 

hvis oppholdsgrunnlaget krever det.  

 

Søknad om oppholdskort avgjøres innen seks måneder 

etter at søknaden er levert.  

  

Gyldigheten av et oppholdskort opphører som regel hvis 

man har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn seks 

måneder per år.  

   

Ved avslag på søknad om oppholdskort, kan man klage 

til UDI.  
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En tredjelandsborger kan ikke utvises eller bortvises fra 

Norge bare fordi hun ikke har søkt om oppholdskort. 

Tredjelandsborgere som ikke har oppholdskort, kan 

likevel få bot.  

  

 6.0 BORTVISNING OG UTVISNING 
 EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan i noen 

tilfeller bortvises eller utvises fra Norge. Du kan lese 

mer om disse reglene nedenfor. 

  
 6.1 Bortvisning av EØS-borgere og deres 

familiemedlemmer 
Utl. § 121 EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan i noen 

tilfeller bortvises fra Norge. Bortvisning innebærer at 

personen må forlate Norge eller blir nektet innreise.   

 

Bortvisning kan skje hvis:  

 Personen ikke viser gyldig pass eller annet 

godkjent reisedokument eller visum når det er 

nødvendig.  

 Personen reiser inn i Norge uten rett til innreise, 

oppholdsrett, varig oppholdsrett eller annen 

oppholdstillatelse.  

 Det er forhold som gir grunnlag for utvisning. Du 

kan lese mer om dette under. 

  
 6.2.0 Utvisning av EØS-borgere og deres 

familiemedlemmer 
 Utvisning innebærer at EØS-borgeren må forlate Norge 

og i tillegg får et innreiseforbud. Et innreiseforbud kan 

gjøres varig eller tidsbestemt, men ikke kortere enn to år.  

  

 6.2.1 Utvisning av hensyn til offentlig orden 
eller sikkerhet 

Utl. § 122 EØS-borgere og deres familiemedlemmer kan utvises 

når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det.   
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Utvisningen kan bare være begrunnet i hennes 

personlige forhold. Det kan bare skje dersom det er 

adgang til sanksjoner eller andre effektive tiltak for å 

motvirke eller bekjempe samme oppførsel hos norske 

borgere. Hun kan ikke utvises bare på grunn av tidligere 

straffedommer.  

 

Utvisning av hensyn til den offentlige orden forutsetter 

at det foreligger en virkelig og tilstrekkelig alvorlig 

trussel mot et grunnleggende samfunnshensyn. Det skal 

mer til enn det et lovbrudd vanligvis innebærer.  

 

Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet 

kan blant annet skje dersom hun: 

 Er avhengig av narkotika, og hun ble avhengig før 

hun fikk oppholdsrett.  

 Åpenbart lider av en alvorlig sinnslidelse, åpenbare 

psykoser med opphisselsestilstander, 

vrangforestillinger eller hallusinasjoner med 

forvirringstilstander, og tilstanden er inntrådt før 

hun fikk oppholdsrett.  

 

En person kan utvises hvis hun har begått 

terrorhandlinger eller terrorrelaterte handlinger, eller har 

gitt trygt oppholdssted til noen som hun kjenner til at har 

begått et slikt lovbrudd.  

 

Forholdsmessighetsvurderingen 

En person kan ikke utvises dersom det i lys av forholdets 

alvor og hennes tilknytning til Norge, vil være et 

uforholdsmessig tiltak overfor henne selv eller 

familiemedlemmene.  

 

Ved vurderingen av om utvisning utgjør et 

uforholdsmessig tiltak, skal det blant annet legges vekt 

på varigheten av hennes opphold i Norge, alder, 
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helsetilstand, familiesituasjon, økonomisk situasjon, 

sosial og kulturell integrering i Norge og tilknytning til 

hjemlandet. I saker som berører barn, skal barnets beste 

være et viktig hensyn.  

  
 6.2.2 Utvisning av hensyn til folkehelsen 
Utl. § 123 En EØS-borger og deres familiemedlemmer med 

oppholdsrett inntil tre måneder kan utvises når det er 

nødvendig av hensyn til folkehelsen og myndighetene 

har satt i gang beskyttelsestiltak for norske borgere.  

  
 6.2.3 Utvidet vern mot utvisning  
Utl. § 122 Noen grupper har et sterkere vern mot utvisning. Det 

betyr at det skal mer til før de kan utvises fra Norge. 

Dette gjelder for EØS-borgere og deres 

familiemedlemmer som har varig oppholdsrett, EØS-

borgere som har oppholdt seg i Norge de siste ti årene og 

EØS-borgere som er mindreårige.  

 

Disse reglene gjelder likevel ikke dersom personen har 

begått terrorhandlinger, terrorrelaterte handlinger eller 

gitt trygt oppholdssted til noen som hun kjenner til at har 

begått slike lovbrudd. Da er det vurderingen i punkt 

6.2.1 som fortsatt gjelder.  

  
 7.0 HVOR DU KAN FÅ HJELP 
 JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) er en 

rettshjelpsorganisasjon som gir gratis veiledning og 

bistand til alle som definerer seg som kvinner.  

 

Du kan alltid sende inn saken din til oss elektronisk! Det 

kan du gjøre på www.jurk.no  «Send oss din sak!» 

 

Skippergata 23, 0154 Oslo  

Tlf: 22 84 29 50  

 

Jussbuss er en rettshjelpsorganisasjon som gir gratis 
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veiledning og bistand til både kvinner og menn. 

Tlf: 22 84 29 00 

 

Krisesenter gir hjelp til kvinner og menn som er utsatt 

for mishandling, i hele Norge. Mer informasjon står på 

internettsiden:  

www.krisesenter.com 

 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) gir 

praktisk hjelp og veiledning.  

Tlf: 22 03 48 30, www.seif.no   
  

ROSA gir praktisk hjelp og informasjon om bistand og 

beskyttelse til ofre for menneskehandel.  

Tlf: 22 33 11 60, www.rosa-help.no  

 

MiRA Ressurssenter arbeider med spørsmål knyttet til 

likestilling for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge.  

Tlf: 22 11 69 20, www.mirasenteret.no   

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet  

Tlf: 23 15 73 00, www.ldo.no  

 

Caritas gir praktisk hjelp og juridisk veiledning på flere 

språk. 

Tlf: 23 33 43 60, www.caritas.no 

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har veiledningsplikt, og 

skal svare på spørsmål om utlendingsrett.   

Tlf: 23 35 16 00, www.udi.no  

 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) gir 

rettshjelp og veiledning. 

Tlf: 22 36 56 60, www.noas.no 

 

Rosenhoff voksenopplæring  

Tlf: 22 38 77 00, www.rosenhof.oslovo.no 
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Oslo kommune Fri rettshjelp gir veiledning og konkret 

juridisk hjelp gratis.  

Tlf: 23 48 79 00, www.frirettshjelp.com 
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