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Høringsinnspill fra Politidirektoratet - forslag til endring i utlendingsloven 
og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent 
oppholdstillatelse  

1. Innledning
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 2. mars 2020 og vedlagt 
høringsnotat med forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Forslaget 
omhandler tilleggstid for å få innvilget permanent oppholdstillatelse dersom utlending ikke 
utvises for brudd på utlendingsloven, har gitt uriktige opplysninger eller brutt pålagt 
utreiseplikt, jf. utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, for eksempel fordi utsvinging vil 
være uforholdsmessig eller fordi utlendingen er vernet mot retur. Frist for å sende inn 
høringssvar er satt til 5. juni 2020. 

Politidirektoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikter og for Politiets 
utlendingenhet (PU). Vi har mottatt høringsinnspill fra Oslo, Nordland, Troms og Sør-Vest 
politidistrikter og fra PU.  Samtlige etater støtter i utgangspunktet forslagene som 
fremkommer i notatet. Høringsinnspillene er vedlagt i sin helhet og blir bare i begrenset grad 
kommentert her. 

I det følgende knyttes enkelte kommentarer til forslaget slik Politidirektoratet har forstått det, 
samt et innspill til lovgivningsteknikk og hjemmelens plassering. Avslutningsvis kommenters 
helt kort forslagtes økonomiske og adminsitrative konsekvnenser for politiet. 

2. Spørsmål om endring av utvisningspraksis
Politidirektoratet er enig i departementets forslag om å innføre tilleggstid for at utlendinger 
som ikke utvises fordi det vil være et uforholdsmessig vedtak eller fordi utlendingen er vernet 
mot retur, skal få en reaksjon. Også i tilbakekallssakene, der utlendingen får en ny tillatelse, 
vil tilleggstiden være et egnet virkemiddel for å markere et skille mot de søkere som har gitt 
korrekte opplysninger og fulgt regelverket.  

Departementet presiserer flere steder i høringsnotatet at den nye bestemmelsen ikke skal 
danne grunnlag for generell oppmyking av praksis, se kulepunkt side 1 og femte avsnitt side 4. 
Øverst på side 6. 
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Etter en gjennomgang av typetilfeller, skriver imidlertid departementet at endringen innebærer 
at det i helt spesielle situasjoner vil være noe mer rom for å legge vekt på blant annet 
tungtveiende hensyn knyttet til barn. 

Politidirektoratet oppfatter at den støtten som politidistriktene har gitt til forslaget, forutsetter 
at utvisningspraksisen ikke mykes opp. 

PU har imdlertid oppfattet at departementets forslag innebærer at tilleggstid skal vurderes i to 
tilfeller, når utvisning er uforholdsmessig, men også under helt spesielle omstendigheter, der 
det i dag utvises. Politidirektoratet har forståelse for PUs tolkning, ut fra hvordan 
departementet har formulert seg i høringsnotatet, men legger til grunn at det ikke tas sikte på 
praksisendring. 

En tilsiktet praksisendring burde i tilfelle ha blitt langt klarerere presisert og eksemplifisert opp 
mot gjeldende praksis,  for å tilstrebe gode vurderinger og innspill i høringsrunden. Det vises i 
høringsnotatet til en dom fra lagmannsretten fra juni 2019. Det er ikke vist til saksreferanse 
for dommen, og dermed har en ikke kunnet lese dommen i sin helhet.  Lagmannsretten flertall 
kom til at UNEs vedtak om utvisning var ugyldig. Politidirektoratet legger til grunn at 
utlendingsforvaltningen allerede ser hen til dommen i vedtaksfattingen og at praksis allerede 
er justert. Likeledes er EMD-saken Nunez vs. Norge, som departementet viser til i 
høringsnotatet, allerede en sentral rettskilde i utvisningssaker. 

Som PU viser til har departementet gitt en Instruks G-14/2011 Om utøving av skjønn etter 
utlendingsloven § 70  vurdering av forholdsmessigheit i utvisningssaker som råkar barn. 
Denne instruksen er ikke nevnt i høringsnotatet. 

Departementet har dermed ikke gitt noen eksempler på praksisendring i saker om utvisning 
som omhandler barn, og høringsnotatet fremstår altså uklart hvis det tas sikte på 
praksisendring. Det vises igjen til PUs uttalelse, som også påpeker uklarheter i departementets 
forslag. 

3.  Lengden på tilleggstiden og beregningstidspunkt
Politidirektoratet støtter departementets forslag om tilleggstid på tre år og tidspunkt for 
beregning av tilleggstid. 

Vi har ingen innspill til forslaget til nytt syvende ledd i utlendingsforskriften § 11-5. 

4. Bestemmelsens plassering 
Utlendingsregelverket er komplekst og preget av mange rettskilder. Regelverket er gjenstand 
for stadige endringer, og det er etter Politidirektoratets syn derfor spesielt viktig at det ved 
lov- og forskriftsendringer tas hensyn til sammenheng og oversikt i regelverket. 

Departementet har foreslått plassering av hjemmel for tilleggstid for å få innvilget permanent 
oppholdstillatelse i utlendingsloven § 70, som fastsetter at utlendingsmyndighetene må foreta 
en forholdsmessighetsvurdering når det skal ta stilling til utvisning etter kapittel 8. Det er ikke 
gitt noen begrunnelse for hvorfor bestemmelsen er foreslått plassert i utvisningskapittelet i 
loven.
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Utkastet til nytt annet ledd omhandler kun vurderinger som skal foretas ved vurderinger av 
utvisning for utlending som har fremsatt eller fremtidig søker permanent oppholdstillatelse, og 
skal vurderes utvist etter § 66 første ledd bokstav a. En plassering av bestemmelsen i § 70 vil 
etter Politidirektoratets syn ikke gi en best oversikt over regelverket, jf. nedenfor om § 62. 

I tillegg vises til at departementet innledningsvis i høringsnotatet viser at tilleggstiden også 
kan komme til anvendelse dersom utlendingen som vurderes utvist er vernet mot retur i 
medhold av utlendingsloven § 28. Det kan stilles spørsmål ved om sistenevnte tilfeller fanges 
opp ved plassering av hjemmelen i § 70. 

Departementet har i høringsnotatet vist til at det allerede foreligger detaljert regulering av 
tilleggstid når utlending er ilagt straff i utlendingslovgivningen, jf.  utlendingsforskriften § 11-
5. Denne forskriftsbestemmelsen er gitt med hjemmel i utlendingsloven § 62 fjerde ledd. 

Paragraf 62 er bestemmelsen som regulerer søknad om permanent oppholdstillatelse. 
Politidirektoratet stiller spørsmål ved om det kan være hensiktsmessig at tilleggstid som gis 
når utlendingen har begått handlinger som nevnt i § 66 første ledd bokstav a også reguleres i 
denne bestemmelsen, for en bedre sammenheng i regelverket og en mer pedagogisk 
oppbygging.

Det stilles i denne sammenheng også spørsmål ved om det kan være mer hensiktsmessig om 
regulering av tilleggstid fremkommer i forskrifts form, når tilleggstid ved ilagt straff er regulert 
i forskrift. Bestemmelsene om tilleggstid vil da fremkomme samlet i regelverket.  
Forskriftsbestemmelsen bør i så tilfelle komme før utlendingsforskriften § 11-5, som regulerer 
tilleggstid ved straff, jf. utlendingsloven § 66 første ledd bokstav c. 

Det vises for øvrig til at det i § 62 fjerde ledd viser til at krav om tilleggstid når det foreligger 
forhold som nevnt i § 66, altså bestemmelsen i sin helhet, herunder forhold som nevnt i første 
ledd bokstav a. Vilkåret er "utlendingen ikke blir utvist", tilsvarende som vilkåret i forslag til 
nytt annet ledd i § 70. Det er også gitt forskriftshjemmel i § 62 fjerde ledd. Politidirektoratets 
vurdering er derfor at det foreligger tilstrekkelig forskriftshjemmel allerede, og at lovendring 
dermed er overflødig. 

Et forslag er at det eventuelt tas inn en krysshenvisning til § 70 ved vilkåret "når utlendingen 
ikke blir utvist" i § 62 fjerde ledd.  Dersom det bør synliggjøres i utlendingsloven § 70 at det er 
gitt forskriftsbestemmelser i utlendingsforskriftens kapittel 11, kan det for eksempel henvises 
til bestemmelsene med en fotnote etter forskriftshjemmelen, eller ved en krysshenvisning. På 
den måten får den som skal vurdere utvisning og beregne tilleggstid, veiledning om 
bestemmelsene. 

5. Begrepsbruk
Oslo politidistrikt har i sitt innspill påpekt at det kan være ønskelig med et annet begrep for 
tilleggstid som beregnes når det ikke utvsises etter utleningsloven § 66 første ledd bokstav a, 
for å skille sakene fra de som illegges tilleggstid når det ikke er utvist selv om  utlendingen er 
ilagt straff (§ 66 første ledd bokstav c). Politidirektoratet mener at en ved en oppbygging av 
regelverket som foreslått over, får en mer helhetlig forståelse av tilleggstid som skal beregnes 
ved søknad om permanent oppholdstillatelse. Dette kan muligens være klargjørende også for 
begrepsbruken som etter Politidiretktoratets oppfatning bør være lik for de to tilfellene og slik 
som departementet har foreslått. 
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6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Oslo politidistrikt har spilt inn at det ved de foreslåtte endringene, vil enkelte søkere bli i 
systemet over en lengre tidsperiode enn nå, som tilleggstid ikke ilegges. Distriktet viser også 
til at endringen vil føre til noen flere oppmøter hos politiet som utlendingsforvaltningens 
førstelinje for utlendinger som tillegges tilleggstid. Politidirektoratet støtter disse vurderingene, 
men noen store konsekvenser for distriktene antas dette ikke å ha. Oslo politidistrikt viser til at 
det må innføres en teknisk løsning i datasystemet for utlendingsforvaltningen, for beregning av 
den nye tilleggstiden. 

Med hilsen

Ane Kvaal Kristin Aabelvik Evensen
Seksjonssjef Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høring - Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - 

utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse   
 

 

Nordland politidistrikt stiller seg positiv til foreslått endringer. Det blir et bredere sett av 

reaksjonsformer, noe som kan bidra privativt og være en mer human tilnærming.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Hilde Kristin Pettersen 

Avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Høringssvar – forslag til endring i utlendingsloven og 
utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent 

oppholdstillatelse 
 

Vi viser til oversendelse i websak fra Politidirektoratet den 05.03.2020, 
vedlagt høringsbrev av 02.03.2020 og medfølgende høringsnotat fra Justis- 
og beredskapsdepartementet.  Høringsnotatet foreslår endring i 

utlendingsloven og utlendingsforskriften knyttet til utvisning og permanent 
oppholdstillatelse. Det foreslås ny hjemmel til å vurdere tilleggstid for å få 

innvilget permanent oppholdstillatelse fremfor utvisning i særlige tilfeller, og 
der utvisning ellers vil innebære et uforholdsmessig tiltak. 

 
Forslaget kommer på bakgrunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget om å 
utrede alternativer til utvisning når særlige forhold tilsier det, som hensynet 

til barnets beste. Forslaget ble vedtatt i forbindelse med Stortingets 
behandling av et representantforslag om andre sanksjonsformer enn 

utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven.  
 
Departementet presiserer at forslaget ikke skal innebære noen generell 

oppmykning av utvisningspraksis, men at tilleggstid bare skal ilegges som et 
alternativ til utvisning der omstendighetene er helt spesielle. Videre skal 

tilleggstid vurderes i de sakene der det i dag ikke fattes vedtak om utvisning 
fordi det vil innebære et uforholdsmessig tiltak.  
 

Slik det er formulert i høringsnotatet, fremstår det som at det foreslås å 
ilegge tilleggstid for å oppnå permanent oppholdstillatelse i to tilfeller; i 

tilfeller der utvisning anses å være et uforholdsmessig inngrep og i tilfeller 
der det etter dagens praksis utvises, men helt spesielle omstendigheter 
tilsier at man etter ny bestemmelse skal ilegge tilleggstid for å få permanent 

oppholdstillatelse fremfor å utvise. 
 

Politiets utlendingsenhets kommentarer til høringen: 
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PU støtter forslaget om å vurdere å ilegge tilleggstid der utvisning ellers 
anses å utgjøre et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen og/eller 

dennes nærmeste familiemedlemmer.  
 
Når det gjelder forslaget om å kunne ilegge tilleggstid fremfor utvisning i 

"særlige tilfeller", fremstår det litt uklart for PU hva departementet legger i 
begrepet.  

 
Departementet viser til noen eksempler på utvisningssaker der Norge er blitt 
dømt av EMD for brudd på barns rett til familieliv, hvor det nettopp forelå 

slike særlige forhold som kan tenkes å være dekket av forslaget.  
 

På bakgrunn av blant annet Nunez mot Norge (2011), kom departementet 
med instruks "GI-14/2011 Instruks om utøving av skjønn etter 
utlendingslova § 70 – vurdering av forholdsmessigheit i utvisingssaker som 

råkar barn". Instruksen gir generelle retningslinjer for utøving av skjønn i 
forholdsmessigetsvurderingen der hensynet til barnets beste er et 

grunnleggende hensyn. Instruksen peker på enkelte momenter og hvordan 
disse skal vektlegges der de anses å være relevante. Det fremgår imidlertid 
av instruksen at det legges til grunn at momentene allerede er implementert 

i gjeldende praksis, og at instruksen kun er en presisering av hvordan 
momentene skal inngå i en helhetsvurdering.  

 
PU legger derfor til grunn at slike "særlige forhold" eller "spesielle 
omstendigheter" som departementet bruker som eksempler når de viser til 

de nevnte dommene, allerede gis den nødvendige vekt inn i den helhetlige 
vurderingen.  

 
Høringsnotatet kan tolkes som at departementet ønsker at det skal kunne 

legges noe større vekt på barnets beste i saker der far eller mor opprinnelig 
har fått opphold i Norge på uriktige opplysninger som er gitt i forbindelse 
med søknad om oppholdstillatelse som for eksempel au pair eller student.  

 
Departementet understreker imidlertid at det kun vil være i helt spesielle 

situasjoner at det skal vurderes å ilegge tilleggstid fremfor vedtak om 
utvisning. Det fremstår litt uklart for PU om departementet mener at uriktige 
opplysninger som er gitt i forbindelse med slike oppholdstillatelser er mindre 

alvorlig enn uriktige opplysninger som for eksempel er gitt i forbindelse med 
søknad om beskyttelse eller familieinnvandring. Det er også en mulighet for 

at departementet tenker at innvandringspolitiske hensyn i slike saker ikke er 
like tungtveiende, for eksempel fordi personen nå fyller vilkårene for 
oppholdstillatelse på annet grunnlag. Det forutsettes at departementet vil gi 

nærmere føringer gjennom instruks for hvilke tilfeller eller særlige 
omstendigheter som tilsier at det bør vurderes å ilegge tilleggstid fremfor 

utvisning. 
 
Det er positivt at det foreslås et alternativ til utvisning der utvisning ellers 

anses for å være et uforholdsmessig inngrep. Dette vil særlig kunne bli 
aktuelt i saker om tilbakekall der en utlending har hatt oppholdstillatelse i 

Norge på uriktig grunnlag gjennom lang tid, og der allmennpreventive og 
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innvandringsregulerende hensyn gjør seg sterkt gjeldende. I slike saker vil 
det også ofte være tungtveiende hensyn som taler mot utvisning, og at det 

særlig vil være vurderingen av barnets beste som gjør en utvisning 
uforholdsmessig. Slike overtredelser av utlendingsloven tilhører de mest 
alvorlige, men står i dag ofte igjen uten noen form for reaksjon dersom 

utvisning anses for å være et uforholdsmessig utfall av saken. Med det nye 
forslaget vil det også i disse tilfellene kunne ilegges en utlendingsrettslig 

sanksjon som en konsekvens som følge av overtredelsen, i tillegg til 
straffebestemmelsen i utlendingsloven § 108. 
 

PU har ingen særskilte kommentarer til forslaget til beregningstidspunkt og 
tilleggstidens lengde i forslag til ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 

11-5 nytt syvende ledd.  
 
Det forutsettes at departementet gir nærmere føringer gjennom instruks for 

å tydeliggjøre at "særlige forhold" eller "spesielle omstendigheter" er en del 
av en konkret helhetsvurdering (forholdsmessighetsvurdering), og at 

ileggelse av tilleggstid skal vurderes der forvaltningen kommer til at 
utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep. 
 

 
 

 
 
 

Kristel Lee Høgslett  Line Isaksen  
seksjonsleder   politiadvokat 2 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Høringsinnspill – forslag til endringer i utlendingsloven og 

utlendingsforskriften – utvisning og tilleggstid for permanent 

oppholdstillatelse 

Det vises til Politidirektoratets oversendelse av 5. mars 2020 hvor det bes om innspill på 

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i utlendingsloven og 

utlendingsforskriftens regler om utvisning og om tilleggstid for permanent oppholdstillatelse. 

Frist for tilbakemelding til Politidirektoratet er 20. mai 2020.  

 

Innspillet er utarbeidet av Felles enhet for utlending og forvaltning ved Oslo politidistrikt. 

 

Oslo politidistrikt ser at det kan være behov for større fleksibilitet i særlige tilfeller, og støtter 

forslaget om innføring av en tilleggstid før utlendingen kan få innvilget en permanent 

oppholdstillatelse i forslag til ny utlendingslov § 70 annet ledd. Men det understrekes at det er 

vesentlig at denne ordningen ikke skal gi anledning til oppmykning av praksis på 

utvisningsfeltet. Innføring av en ordning med tilleggstid bør ikke endre praksis knyttet til 

forholdsmessighetsvurderingene i utvisningssaker etter utlendingsloven § 70 første ledd. 

Utvisning som reaksjonsform bør kun unnlates i særlige tilfeller hvor det ikke strider mot den 

alminnelige rettsoppfatning, og hvor det samfunnsmessig sett er mindre viktig med utvisning. 

 

Det er vår oppfatning at en slik ileggelse av tilleggstid vil kunne være hensiktsmessig i enkelte 

av tilbakekallssakene som vi har utredet de senere årene. Vi erfarer at i noen av sakene hvor 

personen får tilbakekalt sine tillatelser etter utlendingsloven § 63 eller § 37 så innvilges 

personen en ny midlertidig oppholdstillatelse på et nytt oppholdsgrunnlag etter tilbakekall av 

oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. Det kan fremstå urimelig dersom en utlending 

etter langvarig opphold i riket på uriktig grunnlag unngår utvisning på grunn av en 

forholdsmessighetsvurdering, og i tillegg kan oppnå permanent oppholdstillatelse etter tre nye 

år på lik linje med en utlending som kommer til riket på et legitimt oppholdsgrunnlag.   

 

Oslo politidistrikt støtter departementets vurderinger og slutter seg til de hensyn som taler 

mot en administrativ gebyrordning. 
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Begrepsbruk 

 

Det bemerkes at "tilleggstid" er et godt innarbeidet begrep ved saksbehandling av permanent 

oppholdstillatelse, da i betydningen tilleggstid som utmåles når en utlendingen som søker 

permanent oppholdstillatelse er ilagt en straffereaksjon etter utlendingsloven § 62 fjerde ledd, 

jf. utlendingsforskriften § 11-5. Dersom det nå innføres en annen ordning hvor det ilegges 

tilleggstid på et annet grunnlag bes det om at departementet vurderer hvorvidt det kan være 

hensiktsmessig å benytte et annet begrep enn tilleggstid i lovteksten til § 70 annet ledd. 

Politiet erfarer for eksempel at det, særlig internt i utlendingsforvaltningen, er hensiktsmessig 

at det foreligger et skille i begrepene for ileggelse av tilleggstid på grunn av ilagt 

straffereaksjon ved behandling av permanent oppholdstillatelse, og ileggelse av karenstid ved 

ilagt straffereaksjon ved behandling av søknad om norsk statsborgerskap. Det foreslås derfor 

at det derfor innføres et annet begrep i § 70 annet ledd for å skille dette fra ordinær tilleggstid 

gitt etter utlendingsforskriften § 11-5. Det foreslås at begrepet utsettelse kan benyttes, 

alternative synonymer kan være ventetid, karantene, sperrefrist eller karenstid. Sistnevnte 

begrep forbeholdes fortrinnsvis statsborgerskapssaker på utlendingsfeltet. 

 

 

Varigheten av tilleggskravet 

 

Det berøres i høringsinnspillet hvordan tilleggstiden skal praktiseres ved ilagt straff etter 

utlendingsloven § 108 eller utlendingsforskriften § 18-13. Men det fremgår ikke tydelig 

hvordan tilleggstiden skal beregnes dersom en person både skal ilegges tilleggstid etter den 

foreslåtte § 70 annet ledd samtidig som vedkommende har begått andre straffbare forhold 

som medfører en tilleggstid etter § 62 fjerde ledd, jf. forskriften § 11-5. Skal det da ilegges full 

tilleggstid etter § 70 annet ledd, altså tre års tilleggstid, pluss full tilleggstid for det straffbare 

forholdet etter tabellen i utlendingsforskriften § 11-5 første ledd? Eller skal det i så fall gis en 

reduksjon i tråd med § 11-5 (någjeldende) tiende ledd hvor tilleggstiden skal fastsettes 

skjønnsmessig i tråd med langvarig, fast forvaltningspraksis ved flere straffereaksjoner? Eller 

kan de to ulike tilleggstidene løpe parallelt? Beregningstidspunktet for oppstart av de to ulike 

tilleggstidene fremgår heller ikke klart.  

Det forventes at hvordan dette skal praktiseres vil bli løst i forskrift eller instruks. 

Det vil være UDI som beregner varigheten av tilleggstiden, men det er politiet som i størst 

grad har kontakt med utlendingene gjennom våre publikumsekspedisjoner ved 

utlendingsforvaltningsseksjonene i hele landet. Skal politiet kunne ivareta vår 

informasjonsplikt overfor utlendingene, jf. forvaltningsloven § 11, må beregningsgrunnlaget 

være tydelig regulert i rettskilder tilgjengelige for hele utlendingsforvaltningen og publikum.  

 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

 

Det antas at en innføring av den foreslåtte tilleggstid ikke vil medføre mye ekstraarbeid for 

politiet. Det bemerkes at enkelte utlendinger vil forbli lenger i utlendingsmyndighetenes 

system. Dette vil medføre en utvidet periode på midlertidig oppholdstillatelse enn i et normalt 

saksforløp med flere søknadsbehandlinger og flere oppmøter hos politiets 

utlendingsforvaltning. Det antas imidlertid at dette ikke vil dreie seg om et stort antall 

personer. 

 

Det presiseres at det må innføres en teknisk løsning i utlendingsforvaltningens datasystemer 

som gir en tydelig oversikt over de ulike tilleggstidene en person kan være ilagt, nå som det 
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skal innføres to ulike tilleggstid-ordninger som må hensyntas ved behandling av søknad om 

permanente oppholdstillatelser. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Eirik Thomassen    

Enhetsleder   

 

 

 

 

 

 
Saksbehandler: 
Ane Paaske Løvli 
Juridisk seniorrådgiver 
 

Telefon: 22 34 21 45 



 

 

 

 

Troms politidistrikt 

 

Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf: (+47) 77 79 60 00 Org. nr: 974769425  

E-post: post.troms@politiet.no   www.politiet.no 

 

 

 

 

 

Politidirektoratet 

Postboks 2090 Vika 

0125 Oslo 

Troms politidistrikt 

   

Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 

 20/31501 - 18 07.05.2020 

 

 

Høring - Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - 

utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse   
 

 

Troms pd har ingen bemerkninger eller kommentarer til høringen, og støtter forslaget til endring i 

utlendingsloven og utlendingsforskriften - utvisning og tilleggstid for permanent oppholdstillatelse. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Elisabeth Wahlin 

Politioverbetjent 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sør-Vest politidistrikt 

 

Post: Postboks 240, 4001 Stavanger Tlf: (+47) 51 89 90 00 Org. nr: 983998313  

E-post: post.sor-vest@politiet.no  www.politiet.no 

 

 

 

 

 

Politidirektoratet 

Cecilia Bordonado 

Postboks 2090 Vika 

0125 OSLO 

Sør-Vest politidistrikt 

   

Deres referanse: Vår referanse:  Dato: 

 20/31501 - 16 02.04.2020 

 

 

Innspill til høring  Forslag til endring i utlendingsloven og 

utlendingsforskriften - Utvisning og tilleggstid for permanent 

oppholdstillatelse 
 

 

 

Vi viser til mottatte høringsdokumenter med frist for innspill satt til 20.05.2020.  

 

 

Sør-Vest politidistrikt stiller seg positiv til regelendringene om tilleggstid for permanent 

oppholdstillatelse, som en alternativ reaksjonsform for brudd på utlendingsloven § 66 første 

ledd bokstav a), der utvisning viser seg ikke å være aktuelt og/eller at straff ikke ilegges for 

brudd på utlendingsloven.    

 

Vi er enig i den begrunnelse som gis og at den nye bestemmelsen ikke skal danne grunnlag for 

noen generell oppmykning av praksis ved at tilleggstid blir et alternativ til utvisning. 

 

En tilleggstid på 3 år for permanent oppholdstillatelse for brudd på utlendingsloven § 66 første 

ledd a er vi enig i, jf forslaget til utlendingsloven § 70, annet ledd samt at dette også blir 

hovedregelen dersom vedkommende blir straffet for det samme jf nytt syvende ledd i 

utlendingsforskriften § 11-5  

 

Til slutt vil vi bemerke at søknader om permanent oppholdstillatelse mottas, kontrolleres og 

saksbehandles av politiets utlendingsforvaltning (politiet er vedtaksmyndig) og UDI. En 

eventuell innføring av tilleggstid for brudd på utlendingsloven som ikke har medført utvisning, 

vil medføre at flere søknader må stilles i bero hos politiet.  I straffesaker er dagens ordning slik 

at søkeren selv må ta kontakt med politiet når straffesaken er avgjort. Det er ønskelig med en 

teknisk bedre ordning som gir god og effektiv saksflyt i alle disse sakene. 
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Med hilsen  

 

Leif Ole Topnes 

Politiinspektør/driftsenhetsleder 

Felles enhet for utlending og forvaltning 

 

Saksbehandler: Lene T. B. Trædal 

 

 

Leif Ole Topnes Lene Therese Birkeland Trædal 

Politiinspektør Seksjonssjef 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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