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Høringssvar – anerkjennelse av ekteskap inngått med 
mindreårige etter utenlandsk rett  
 

Vi viser til brev fra Politidirektoratet datert 03.07.2020, vedlagt  

høringsbrev med høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet datert 
23.06.2020. Høringsnotatet inneholder forslag til ny, midlertidig 
bestemmelse i utlendingsforskriften § 8-14.  

 
Frist for innspill til Politidirektoratet ble satt til 17.07.2020. Det er imidlertid 

avtalt utsatt frist for innspill til utgangen av 25.08.2020. 
 
Høringsforslaget er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan mot 

negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). 
 

Bakgrunnen for forslagene i høringsnotatet er at det i forbindelse med 
flyktningkrisen i 2015 kom mange unge asylsøkere som oppga å være gift. 
Det var flere saker der partene oppga å være under 16 år på tidspunktet for 

ekteskapsinngåelsen etter utenlandske rett, at de på søknadstidspunktet i 
Norge fremdeles var veldig unge, eller at noen av dem hadde fått barn og 

levde sammen som ektefeller. Blant andre Utlendingsdirektoratet (UDI) ba 
om en klargjøring av regelverket. 
 

Slik det fremgår av høringsforslaget, skal ikke UDI lenger vurdere 
anerkjennelse av ekteskap inngått etter utenlandsk rett i en søknad om 

familieinnvandring/-gjenforening, slik det gjøres i dag i medhold av 
ekteskapsloven § 18a. Det fremgår imidlertid av høringsforslaget at UDI, 
selv om ekteskapet er anerkjent av fylkesmannen, likevel skal vurdere 

tvang. Departementet har bedt om innspill om hvilke problemstillinger som 
kan oppstå i tilfeller der ulike instanser skal vurdere samme tema, men i 

henhold til eget saksfelt. PU legger til grunn at UDI og politidistriktene som 
har ansvar for blant annet gjennomføring av intervju av partene i 
familieinnvandring/-gjenforeningssaker, gir relevante innspill til høringen, 

herunder hvorvidt dette kan løses ved regulering i eksisterende 
forskriftshjemler i utlendingsregelverket. 
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Politiets oppgaver og ansvar i tilknytning til saker der anerkjennelse av 

ekteskap inngått etter utenlandsk rett er aktuelt, er først og fremst knyttet 
til søknad om familieinnvandring/-gjenforening, og tilligger politidistriktene. 
Det Barne- og familiedepartementet spør etter i høringen er oppgaver og 

ansvar som ligger utenfor PUs kjerneområde. Høringsforslaget fremstår 
ellers som godt gjennomarbeidet og klargjørende på feltet, og det er særlig 

positivt at det vil bli samme regler som vil gjelde både for de med og de 
uten tilknytning til Norge, og for at vurderingen av unntaksreglene for om et 
ekteskap likevel skal anerkjennes legges til én myndighet. For øvrig har PU 

ingen ytterligere kommentarer til høringen.  
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