
 

Vedlegg 21 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny 
utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - 
Opphevelse av tidligere rundskriv og instrukser 
 
Følgende  rundskriv og instrukser som gjelder utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 
1990, oppheves 1.1.2010: 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv i A-serien 
 

1. A-/2006-002 Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstukturen 
 

2. A-2006-003: Retningslinjer for hvem som skal gis midlertidig botilbud i asylmottak etter 
endelig avslag på søknad om asyl  

3. A-2006-004 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven - innkvartering ved søknad om asyl 
mv  

4. A-/2006/009 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften vedr.adgangen til å 
søke arbeids- og oppholdstillatelse fra riket 

5. A-2006-011 Ikrafttredelse av forskrift om endring av utlendingsforskriften vedrørende 
forenklet  

6. A-2006-013: Arbeidstillatelse for arbeidsferie for borgere av Canada, jf utlendingsforskriften 
§ 4 a annet ledd bokstav e. 

7. A-2006-011 Ikrafttredelse av forskrift om endring av utlendingsforskriften vedrørende 
forenklet kontroll av tredjelandsborgere med oppholdstillatelse utstedt av Sveits og 
Liechtenstein 

8. A-2006-014 Ikrafttredelse av forskrift om endring i utlendingsforskriften  §197a om 
behandlingsgebyr  

9. A-2007-019 Gjennomføring av EUs grenseforordning i norsk rett- ikraftredelse av endringer i 
utlendingsforskriften 

10. A-2007-021 Ikraftsetting av forskrift om endring i utlendingsforskriften vedr.visumfrihet for 
anerkjente flyktninger, statsløse, personer uten statsborgerskap som er bosatt i EU-land og 
skoleelever på klassetur i følge med lærer 

11. A-2007-023: Ikraftsetting av endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 om 
irakere som tidligere har hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge (MUF-
forskriften)  

12. A-2007-024 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften vedrørende 
adgangen for utenlandske studenter til å få tillatelse til deltidsarbeid ved siden av studiene 
mv  

13. A-2007-025 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften(sterkere vektlegging 
av barns tilknytning til riket, oppholdstillatelse når det foreligger praktiske hindringer for 
retur)Opphør av rundskriv AI- 5/2006  

14.  A -2007-026 Ikraftsetting av forskrift om endring i utlendingsforskriften § 197a om 
behandlingsgebyr.  

15. A-2007-030 Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften i forbindelse med EØS-
utvidelsen med Bulgaria og Romania 

16. A-2007-035: Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften vdr. forenklingstiltak 
ved rekruttering av arbeidskraft fra utlandet - arbeidstakere fra EØS-området og 
arbeidstakere som er faglærte/ spesialister utenfor EØS-området (tredjeland) 

17. A-2008-040: Ikraftsetjing av endringar i utlendingslova og -forskrifta (tilvisingar til Dublin-



regelverket) 
18. A-2008-041: Revidert rundskriv - tvunget verneting i Oslo for utlendingssaker  
19. A-2008-042: Retningslinjer vedr. flerreisevisum med gyldighet for inntil fem år – 

utlendingsforskriften § 107 annet ledd tredje punktum  
20. A-2008-053 Reiserestriksjoner for Sierra Leone-Sikkerhetsrådets resolusjon 1132 
21.  A-2008-054 Reiserestriksjoner for Liberia 
22. A-2009-046: Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften (Krav om lovlig 

opphold i riket på søknadstidspunktet). Opphør av rundskriv AI-47/08  
23. A-2009-047: Rundskriv om ikraftsetting av forskrifter om endringer i utlendingsforskriften - 

Oppfølging av Regjeringens innstramming av asylpolitikken - tiltak 1, 4, 6, og 12 
24. A-2009-048: Rundskriv om ikraftsetting av endringer i midlertidig forskrift av 24. februar 2005 

nr. 165 (MUF-forskriften) - Ny § 2b om foreløpig tillatelse  
25. A-2009-050 - Rundskriv om ikraftsetting av endringer i utlendingsforskriften -oppføling av 

regjeringens innstramming av asylpolitikken - tiltak 2- internflukt  
26. A-2009 - 051Ikraftsetting av endring i utlendingsforskriften som følge av innføring av ny 

intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap 
27. A-2009-052 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften - bortfall av 

bosettingstillatelse på grunn av opphold utenfor riket 
28. A-2009-053 Arbeidstillatelse for russiske grensependlere 
29. A-2009-054 Rundskriv om ikraftsetting av forsrift om endringer i MUF- forsriften- varig 

opphold 
30. A-2009-055 Endringer i utlendingsregelverket - innføring av registreringsplikt for EØS 

borgere og deres familiemedlemmer i henhold til direktiv 2004/38/EF 
 
 
Arbeids og inkluderingsdepartementets instrukser – AI serien:  
 

31. AI-2006-006: Innføring av reiserestriksjoner mot navngitte personer fra Hviterussland 
32. AI-2006 -07Endring i midlertidig forskrift 24.februar 2005 nr165 om irakere som tidligere har 

hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge - Forlengelse av §1 
33. AI-2006-008: Instruks for å hindre familiesameining på grunnlag av proformaekteskap 
34. AI-2006-009: Formkrav til redegjørelse og tilbakemelding om retningslinjer for praksis og om 

positive vedtak etter utlendings – og statsborgerloven 
35. AI-2006-010: Instruks om midlertidig arbeids – eller oppholdstillatelse for utlendinger som 

antas å være utsatt for menneskehandel  
36. AI-17/2006 Endring i midlertidig forskrift 24.februar 2005 nr 165 om irakere som tidligere har 

hatt midlertidig og begrenset arbeidstillatelse i Norge - Forlengelse av §1 
37. AI-2007-011 Instruks om reiserestrestriksjoner for navngitte personer som leder eller har 

ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur -provinsen i Sudan.  
38. AI-2007-013: Instruks om fastleggelse av identitet i saker hvor det er søkt om tillatelse etter 

midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr. 165 (MUF-forskriften)   
39. AI-2007-17 Instruks om reiserestriksjoner mot einskilpersonar frå Elfenbenskysten- 

oppdatert liste 
40. AI-2007-18 Instruks- Foreleggelse for departementet av visum- og oppholdssøknader fra 

personer som er oppført på EUs terrorliste- revidert versjon 
41. AI-2007-021: Instruks om behandling av saker etter utlendingsloven § 38 tredje ledd og 

utlendingsloven § 22 
42. AI-2007-023: Rapportering på positive vedtak  
43. AI-2007-024: Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og 

generell lov- tolkning for departementets godkjennelse 



44. AI-2007-025: Instruks om forståelsen av utlendingsforskriftens § 197 a om behandlingsgebyr
45. AI-2007-026: Instruks om au pair-ordningen 
46. AI-2007-029-u-off: Instruks i medhold av utlendingsloven § 38 tredje ledd - retningslinjer for 

kontakt med representanter for Taipei-regjeringen i Taiwan 
47. AI-2007-031: Instruks om justering av visumpraksis for borgere av Pakistan med søsken i 

Norge 
48. AI-2007-032: Instruks om tolking av utlendingsforskriften § 43 første ledd om 

bosettingstillatelse 
49. AI-2007- 033: Instruks om behandling av saker etter utlendingsloven § 38 tredje ledd 
50.  AI-44/2007 Reiserestriksjoner mot namngjevne personar frå Iran 
51. AI-2008-036: Instruks om praksis i asylsaker fra Afghanistan og instruks vedrørende 

subjektiv sur place i asylsaker fra alle land.  
52. AI-2008-038: Opphevelse av instruks om vektlegging av behov for pleie for herboende  
53. AI-2008-039a: Instruks om hjemmelsgrunnlag ved utvisning for overtredelse av 

utlendingsloven ved fremsettelse av uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene  
54. AI-2008-045: Instruks om praksis i asylsaker fra Usbekistan 
55. AI-2008-048: Instruks om økning av kravet til sikret underhold  
56. AI-2008-050: Orientering som følge av oppheving av reiserestriksjon – Oppdatert liste over 

personer som er omfattet av reiseforbudet i sanksjonsregimet for Liberia 
57. AI-2008-051 Reiserestriksjoner mot transnistriske ledere (Moldova)  
58. AI-2008-052 Instruks- Innføring av reiserestriksjoner mot navngitte personer fra 

Hviterussland  
59. AI-2008-056 Reiserestriksjoner mot enkeltpersoner fra det tidligere Jugoslavia – tiltak for å 

støtte den internasjonale straffedomstolen ICTY 
60. AI-2008- 057: Instruks om håndtering av saker om kjønnslemlestelse 
61. AI-2008-058: Amerikanske listeføringer – Sanksjoner mot Iran 
62. AI-2008-060: Instruks om bruk av Dublin II-regelverket overfor enslige mindreårige 

asylsøkere 
63. AI-2008-061: AI-2008-061 Praksis for fritt rettsråd i asylsaker som kan berøre hensynet til 

rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn 
64. AI-2008-062: Instruks om praksis etter utlendingsforskriften § 4a annet ledd bokstav f 
65. AI-2008-063 : Instruks - retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse 
66. AI-2008-064 : Instruks om oppholds- eller arbeidstillatelse til utlendinger som har vitnet i 

straffesak om menneskehandel 
67. AI-2008-065: Instruks om behandling av asylsaker fra IrakAI-2008-068: Instruks om 

vurderingen av spørsmålet om opphold på humanitært grunnlag for personer fra Sør 
Somalia som har søkt om asyl 

68. AI-2008-070: Instruks om utenriksstasjonenes forberedelse av saker som fremmes etter 
utlendingsloven § 22, jf. utlendingsforskriften §§ 78 og 79 

69. AI-2009-074: Sikkerhetssituasjonen i søkerens hjemland som en del av vurderingen av 
utlendingsloven § 8 annet ledd 

70. AI-2009-075: Instruks om praksis ved vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse - 
utlendingsforskriften § 61 

71. AI-2009-078: Instruks om individuell vurdering av spørsmålet om utsatt iverksettelse av 
Dublin-vedtak med retur til Hellas  

72. AI-2009-076 reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe 
73. AI-2009-079 Instruks om vurdering av identiet i saker etter utlendingsloven 
74. AI-2009-83 Instruks om sletting av fingertrykk i Utlendingsregistert. 
75. AI-2009-084 Instruks om bruk av Dublin II forordningen for returer til Hellas 
76. AI-2009-085 Instruks om opphevelse av berostillelse  



 

77. AI-2009-086 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma/Myanmar 
78. AI-2009-87 Instruks om reiserestriksjoner mot personer frå Nord-Korea 
79. AI-2009-88 Vilkår om forsikring for å innvilge søkand om arbeidstillatelse som au pair. 

 
 
 
 
Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv og instrukser: 
 
 

80. H-1998-004: Arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger – Mål og oversikt 
over sentrale retningslinjer  

81. H-2004-019 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven § 34a 
82. H-2004-021 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven -endringer i utlendingsforskriften – 

advokatordningen 
83. H-2004-024 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven 
84. H-2004-025 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Senking 

av strafferamme for utvisning 
85. H-2004-029 Endring i utlendingsforskriften § 8 nytt annet ledd 
86. HA-2005-01: Instruks om bruk av mellombels opphaldsløyve i helsesaker  
87. HA-2005-02: Instruks om bruk av geografiske begrensninger i reisedokumenter 
88. H-2005-002 ;Midlertidig forskrift "særlig tilknytning til riket - kurder fra Irak(MUF) 
89. H-2005-003 Instruks om vektlegging av behov for pleie for herbuande 
90. H-2005-013 Ikrafttredelse av endringer i midlertidig forskrift av 24.februar 2005 nr 165 om 

adgang til å søke arbeidstillatelse for irakere som har hatt midletidig og begrenset 
arbeidstillatelse 

91. H-2005- 029 Ikraftsetting av ny mellombles lov om arbeids- og oppholdsløyve for 
vietnamearar på Filippinane med nære slektninar i Noreg 

 
 
 


