
Forskrift om endring i utlendingsforskriften (15-månedersregel for 

saksbehandlingen i Utlendingsnemnda) 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 15. mai 

2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38, 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 endring: 

Utlendingsforskriften § 8-2 skal lyde: 

§ 8-2. Oppholdstillatelse til utlending som ikke har fått sin søknad om beskyttelse avgjort 

innen 15 måneder 

En utlending som ikke har fått sin søknad om beskyttelse avgjort av 

Utlendingsdirektoratet innen 15 måneder etter at utlendingen møtte for politiet og 

søkte beskyttelse, kan innvilges oppholdstillatelse i riket etter lovens § 38, dersom 

utlendingen ikke fyller vilkårene for beskyttelse etter lovens § 28 første ledd. Det er en 

forutsetning at utlendingen ved fremsettelsen av søknaden legger fram pass eller annet 

godkjent reisedokument. I særlige tilfeller kan andre dokumenter godkjennes. 

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om slik dokumentasjon. På 

vedtakstidspunktet må det ikke foreligge forhold som nevnt i lovens § 66. 

Dersom et barn eller en utlending med barn i Norge ikke fyller vilkårene for 

beskyttelse etter lovens § 28 første ledd, han eller hun ikke kan utvises etter lovens § 66 og 

deres klage på en søknad om beskyttelse ikke er avgjort av Utlendingsnemnda innen 15 

måneder etter at saken kom inn til Utlendingsnemnda, kan oppholdstillatelse gis etter 

lovens § 38. Dersom saken er eller har vært stilt i bero, enten på grunnlag av instruks fra 

departementet eller etter beslutning fra Utlendingsnemnda, skal den tiden saken har vært 

stilt i bero ikke telle med i beregningen av den totale saksbehandlingstiden i 

Utlendingsnemnda. 

Første og annet ledd gjelder ikke for utlendinger som 

a) har fremlagt falske dokumenter for å dokumentere søknaden om beskyttelse,  

b) har tatt opphold på ukjent sted i mer enn tre dager eller har reist ut av riket uten 

tillatelse,  

c) har gitt uriktige opplysninger om tidligere opphold i trygt første asylland eller i 

land som deltar i Dublinsamarbeidet, eller  

d) kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder. 



Dersom søknaden om beskyttelse ikke er avgjort innen 15 måneder fordi man 

avventer prosessen i en straffesak etter § 8-4, skal det som utgangspunkt ikke gis 

oppholdstillatelse på det grunnlaget at saken ikke har blitt avgjort innen 15 måneder. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder bare for saker som kommer inn til 

Utlendingsnemnda fra 1. januar 2013.  


