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Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften 
innstramninger i utvisningsregelverket mv. - Høring 

 
Vi viser til oversendt høringsforslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften 
datert 25. april 2019. 

 

I høringsnotatet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet flere endringer i lov og forskrift, 

herunder innstramninger i utvisningsreglene overfor utlendinger uten langvarig tilknytning. 

Samferdselsdepartementets innspill er begrenset til den foreslåtte adgangen til utvisning av 

utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven, jf. 

forslag til ny utlendingslov § 67 første ledd bokstav f, jf. høringsnotatet pkt. 3.2.3.  

 

Det fremgår av høringsnotatet at utvisning er ment som et virkemiddel for å beskytte 

samfunnet mot personer som kan utgjøre en samfunnsfare, og slik bidra til respekt for norske 

regler. Videre at utvisning på grunnlag av overtredelser av vegtrafikkloven "er ment for mer 

alvorlige lovbrudd og derfor bare vil være aktuell når utlendingen vedtar et ordinært forelegg 

eller blir dømt til bot eller fengselsstraff" (pkt. 3.2.3), der utlendingen har liten tilknytning til 

riket. Det legges til grunn som forutsetninger at utmålt straff er i øvre sjikt, at overtredelsen 

inngår som ett av flere lovbrudd eller at utlendingen tidligere er straffet, og at det må gjøres 

en konkret vurdering av forholdsmessighet i den enkelte sak (pkt. 3.2.3, jf. pkt. 3.1). 

  

Samferdselsdepartementet anser at en adgang til utvisning for grove overtredelser av 

vegtrafikkloven under forutsetninger som beskrevet i høringsnotatet, vil kunne bidra til å 

styrke trafikksikkerheten på norske veier gjennom å forhindre gjentatte alvorlige 

overtredelser, og virke preventivt og fremme trafikksikker adferd. Departementet vurderer på 

bakgrunn av dette den foreslåtte innstrammingen som positiv. 
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Side 2 
 

I høringsnotatet er grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket 

tilstand nevnt som eksempler på alvorlige overtrelser av vegtrafikkloven (pkt. 3.2.3). 

Samferdselsdepartementet er enig i at kun alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven skal 

kunne kvalifisere til et utvisningsvedtak. Vi bemerker at det i vurderingen av hvilke 

overtredelser som vil kunne aktualisere utvisning bør ses hen til forskrift 19. des. 2003 nr. 

1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv., herunder vurderingskriteriene forskriften gir 

anvisning på mht  alvorlighetsgrad, jf. vegtrafikkloven § 33 nr. 1. Videre legger vi til grunn at 

om overtredelsen er begått med et tyngre kjøretøy med tilhørende større skadepotensiale og 

av en kvalifisert yrkessjåfører, vil være relevant mht aktsomhetsnorm og alvorlighetsgrad.  

 

Med henvisning til høringsnotatet pkt 3.2.3 vil vi bemerke at et forelegg også kan være 

resultatet av et ikke vedtatt forenklet forelegg. Dvs. at også relativt sett mindre alvorlige 

overtredelser vil kunne omfattes etter beskrivelsen i høringsnotatet hvis kriteriet er "når 

utlendingen vedtar et ordinært forelegg eller blir dømt til bot eller fengselsstraff."  Etter vårt 

syn kan det derfor med fordel synliggjøres i lovteksten i § 67 bokstav f) at utvisning bare kan 

være aktuelt ved grovere overtredelser, f.eks. slik: 
"f) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff for alvorlig 
overtredelse av vegtrafikkloven. " 

 

Med hilsen 

 

 

Lasse Lager (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ellen Sirevåg 

seniorrådgiver 
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