
 

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (oppholdstillatelse til ofre for 

menneskehandel som avgir forklaring i straffesak) 

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 05.06.2020 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 

35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 38 og § 84, 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 endringer:  

 

§ 8-4 annet ledd skal lyde:  

 

Selv om vilkårene for oppholdstillatelse etter første ledd ikke er oppfylt, kan det 

innvilges oppholdstillatelse til utlending som har avgitt forklaring for retten eller for 

politiet i en straffesak, dersom det er sannsynliggjort at utlendingen har vært offer for 

menneskehandel og forklaringen har sammenheng med dette. Det er et vilkår at 

utlendingen har brutt med miljøet bak menneskehandelen og at det ikke foreligger særlige 

grunner som taler mot at tillatelse gis. Ved vurderingen av om det skal gis 

oppholdstillatelse skal det blant annet legges vekt på om utlendingen  

a) har vært utsatt for trusler, represalier eller overgrep mot seg selv eller familien som 

følge av den avgitte forklaringen,  

b) risikerer trusler, represalier eller overgrep mot seg selv eller familien ved retur til 

hjemlandet som følge av den avgitte forklaringen,  

c) har samarbeidet med politiet under etterforskningen, 

d) er i en vanskelig sosial, helsemessig eller humanitær situasjon som følge av den avgitte 

forklaringen.  

 

§ 17-7 i nytt fjerde ledd skal lyde:  

 

 Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i 

sak om oppholdstillatelselse etter lovens § 38, jf. forskriftens §§ 8-3 og 8-4, gi opplysninger 

knyttet til straffesak der utlendingen har avgitt forklaring for retten eller for politiet, 

herunder om anmeldelse, etterforskningsskritt, henleggelse, rettsavgjørelser, samt vurdering 

av utlendingens samarbeid med politiet, troverdighet og sikkerhetssituasjon. Opplysningene 

må være nødvendige for avgjørelse av saken. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter 

leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot.  

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft straks. 


