
Prop. 11 L

(2009–2010)


Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)


Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, 
meldeplikt og bestemt oppholdssted) 

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 9. oktober 2009,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem for-
slag til endringer i utlendingslovgivningen. Forsla t i l r å r : 
get tilsvarer forslaget i Ot.prp. nr. 105 (2008-2009)

om lov om endringer i utlendingslovgivningen (be- At Deres Majestet godkjenner og skriver under

slag, meldeplikt og bestemt oppholdssted). Forsla- et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

get i Ot.prp. nr.105 (2008-2009) ble ikke behandlet i lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag,

forrige sesjon. Det følger av Stortingets forretnings- meldeplikt og bestemt oppholdssted).

orden § 33 tredje ledd at regjeringen må fremsette

forslaget på nytt i den nye valgperioden. For en

nærmere omtale av lovforslaget vises det til Ot.prp.

nr. 105 (2008-2009).


Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt 
og bestemt oppholdssted) i samsvar med et vedlagt forslag. 



2 Prop. 11 L 2009–2010 
Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) 

Forslag 

til lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, 
meldeplikt og bestemt oppholdssted) 

I 
I lov 24. juni 1988 nr. 6 om utlendingers adgang til 
riket og deres opphold her skal ny § 37 h lyde: 

§ 37 h Beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted for 
utlending som ikke kan sendes tilbake til 
hjemlandet. 

Det kan foretas beslag av reisedokumenter til ut-
lending hvis eneste grunnlag for opphold i riket er ver
net mot utsendelse etter § 15 eller etter internasjonale 
regler som Norge er bundet av. Tilsvarende gjelder ut-
lending som er funnet å utgjøre en trussel mot rikets 
sikkerhet, og som av andre grunner enn nevnt i første 
punktum ikke har innrettet seg etter vedtak om at 
vedkommende må forlate riket, eller dersom tvangsre
tur for øvrig ikke lar seg gjennomføre. Reglene i 
§ 37 a gjelder tilsvarende. 

En utlending kan pålegges meldeplikt eller be
stemt oppholdssted når det eneste grunnlag for opp
hold i riket er vernet mot utsendelse etter § 15 eller et
ter internasjonale regler som Norge er bundet av. Til
svarende gjelder utlending som er funnet å utgjøre en 
trussel mot rikets sikkerhet, og som av andre grunner 
enn nevnt i første punktum ikke har innrettet seg etter 
vedtak om at vedkommende må forlate riket, eller 
dersom tvangsretur for øvrig ikke lar seg gjennomføre. 
Reglene i § 37 c gjelder tilsvarende. 

II 
I lov 15. mai 2008 nr. 25 om utlendingers adgang 
til riket og deres opphold her gjøres følgende 
endringer: 

§ 104 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Tilsvarende gjelder utlending som er funnet å utgjøre 
en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og 
som av andre grunner enn nevnt i første punktum ik
ke har innrettet seg etter vedtak om at vedkommende 
må forlate riket, eller dersom tvangsretur for øvrig 
ikke lar seg gjennomføre. 

§ 105 første ledd bokstav c og ny bokstav d skal

lyde:

c) det eneste grunnlag for opphold i riket er vernet


mot utsendelse etter § 73, 
d) utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot 

grunnleggende nasjonale interesser og av andre 
grunner enn nevnt i bokstav c ikke har innrettet 
seg etter vedtak om at vedkommende må forlate 
riket, eller dersom tvangsretur for øvrig ikke lar 
seg gjennomføre. 

III 
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestem

mer. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Oktober 2009 
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