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Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i 
utlendingsloven og utlendingsforskriften om å 
pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 
 
 
Utlendingsdirektoratet (UDI) viser til brev fra Justis- og 
beredskapsdepartementet datert 24. juni 2016, med forslag til endringer i 
utlendingsloven § 128, § 130 og utlendingsforskriften § 18-12 om 
ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er 
utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser m.v. 
 
Forslagene vil ikke få konsekvenser for UDI direkte, da det er politiet som 
skal iverksette pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted. Indirekte 
kan beslutninger om bestemt oppholdssted berøre UDIs ansvarsområde, 
fordi utlendingsforskriften § 18-12 åpner for at den utviste kan pålegges 
oppholdssted på et mottak. I forslagets § 18-12 fjerde ledd siste punktum 
står det at «plassering vurderes særskilt ut fra sakens art». Når formålet 
med pålegg om bestemt oppholdssted blant annet er å begrense 
utlendingens mulighet til samarbeid med og rekruttering til miljøer som 
kan utgjøre en sikkerhetstrussel, så kan være betenkelig å velge et 
asylmottak som bestemt oppholdssted.  
 
Opphold i asylmottak er ment å være et midlertidig innkvarteringstilbud til 
asylsøkere som er nevnt i utlendingsloven § 95. Vi vil nevne at den som 
er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser etter 
utlendingsloven § 126 annet ledd, og som er vernet mot utsendelse etter 
§ 73, ikke nødvendigvis har bakgrunn som asylsøker. Den utviste 
utlendingen kan for eksempel ha kommet til Norge som familieinnvandrer 
eller arbeidsinnvandrer. Ileggelse av bestemt oppholdssted etter 
utlendingsforskriften § 18-12 jf. utlendingsforskriften § 105, kan 
sannsynligvis bli en langvarig plassering. På denne bakgrunnen kan det 
stilles spørsmål om mottak er et naturlig og egnet sted når plassering skal 
velges ut fra sakens art etter utlendingsforskriften § 18-12. 
 
Dersom det kan bli aktuelt å pålegge en utlending som er utvist av hensyn 
til grunnleggende nasjonale interesser oppholdssted i et bestemt mottak, 



Side 2 / 2 

så mener vi at UDI bør involveres i den konkrete vurderingen, herunder i 
spørsmålet om hvilket asylmottak som kan være egnet. 
 
Vi har ikke merknader til forslaget som angår departementets adgang til å 
gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven. 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Aleksander Åsheim  
fungerende avdelingsdirektør  
 Marius Mølmen Moen 
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