
 

Forskrift om endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers 

adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 

35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 78, jf. 

delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 

1582. 

 

I 

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:  

 

§ 16-9 nytt annet ledd skal lyde 

 

Dersom saken gjelder beskyttelse etter § 28 eller vern mot retur etter § 73, og ett 

av vurderingstemaene er troverdigheten av anførsler om skifte av, eller frafall fra, 

religiøst livssyn, skal saken behandles i nemndmøte, med mindre særlige grunner taler 

imot det. Den utvidede retten til nemndmøtebehandling gjelder kun når anførselen ikke 

tidligere er behandlet i nemndmøte eller i domstolen. 

 

§ 16-10 annet ledd skal lyde:  

 

 Dersom nemndleder mener at det ikke er grunn til å anta at nemnda vil endre 

vedtaket, og saken ikke faller inn under § 16-9 annet ledd, kan nemndleder behandle 

anmodningen om omgjøring, jf. lovens § 78 tredje ledd.  

 

§ 16-12 nytt fjerde ledd skal lyde: 

 

Dersom saken gjelder beskyttelse etter § 28 eller vern mot retur etter § 73, og ett 

av vurderingestemaene er troverdigheten av anførsler om skifte av, eller frafall fra, 

religiøst livssyn, skal det som hovedregel gis adgang til personlig fremmøte med 

mindre anførselen tidligere er behandlet i nemndmøte eller i domstolen. 

 

Nåværende § 16-12 fjerde ledd blir nytt femte ledd. 

 

§ 16-13 annet ledd skal lyde: 

 

For å få saken så godt opplyst som mulig, kan nemndleder gi andre personer 

adgang til å møte. Slik adgang skal som utgangspunkt gis til personer fra det tros- eller 

livssynssamfunnet i Norge som utlendingen er tilknyttet i slik sak som nevnt i § 16-9 annet 

ledd. 

 

 

II 

 



 

Forskriften trer i kraft 1. august 2021.  


