Vedlegg 13 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny
utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 –
Vedtaksmyndighet i sak om oppholdstillatelse og sak om
reisebevis og utlendingspass
Utgangspunktet i utlendingsloven § 65 er at det er UDI som treffer vedtak om innvilgelse,
fornyelse og tilbakekall av oppholdstillatelser. Kongen kan i forskrift fastsette at politiet kan
avgjøre søknader om midlertidig og permanent oppholdstillatelse og at søknader om
midlertidig oppholdstillatelse skal kunne avgjøres ved norsk utenriksstasjon, jf. lovens § 65
annet ledd. I saker hvor vedtakskompetanse er lagt til politiet eller norsk utenriksstasjon, er
UDI klageinstans, jf. lovens § 76 første ledd.
Når det gjelder lovforarbeidene vises det til Ot.prp. nr 75 (2006-2007) og Innst. O. nr. 42
(2007-2008), og Ot.prp. nr. 97 (2008-2009), jf. Innst. O. nr. 119 (2008-2009).
I forskriftens §§ 13-1 til 13-3 er det fastsatt at UDI etter godkjennelse fra Justisdepartementet
kan gi politiet myndighet til å avgjøre (i noen tilfeller bare innvilge) søknader om førstegangs
oppholdstillatelse, søknader om fornyelse av oppholdstillatelse og søknader om permanent
oppholdstillatelse. På denne måten kan UDI velge å delegere vedtakskompetanse i noenlunde
samme utstrekning som tidligere, men UDI kan også velge å overta ansvaret for
vedtaksfattingen dersom dette for eksempel anses som den mest effektive løsningen under
utviklingen mot et elektronisk saksbehandlingssystem.
I forskriftens § 13-4 er det fastsatt at UDI etter godkjennelse fra Utenriksdepartementet kan gi
norsk utenriksstasjon kompetanse til å avgjøre søknader om første gangs oppholdstillatelse.
På denne måten sikrer man at forskriften ikke er til hinder for å oppnå en effektiv
arbeidsdeling på utlendingsfeltet.
Når det gjelder vedtakskompetansen etter § 6-30 for faglærte arbeidssøkere, vises det til brev
fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til UDI av 11.12.09, hvor det bes om at UDI
tilrettelegger for overføring av vedtakskompetanse til utenriksstasjonene i disse sakene.
I forskriftens § 13-5 og 13-6 er det fastsatt at UDI etter godkjennelse av Justisdepartementet
kan gi politiet myndighet til å avgjøre (i noen tilfeller bare innvilge) søknader om utstedelse
av reisebevis og utlendingspass, og søknader om fornyelse av reisebevis og utlendingspass.
I fremtiden vil man gå mer og mer over til elektronisk saksbehandling, og hvordan man da bør
fordele vedtakskompetansen for å få en mest mulig effektiv saksbehandling, må vurderes som
del av den fremtidige prosessen.
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