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4 Kontroll med inn- og utreise mv. 
 

4.1 Innledning 
Forslagene til nye forskriftsbestemmelser om inn- og utreisekontroll er i hovedsak en 
videreføring av tilsvarende bestemmelser i gjeldende lov § 23 og gjeldende forskrift kapittel 
4, §§ 82 til 93. Der det foreslås substansielle endringer i regelverket, vil dette bli nærmere 
drøftet i punktene nedenfor. Nytt ved bestemmelsene og systematikken er et forsøk på å 
tydeliggjøre de sentrale forpliktelsene Norge er bundet av som følge av Norges medlemskap i 
Schengensamarbeidet.  
 
Norges deltagelse i Schengensamarbeidet omfatter blant annet et samarbeid om opphør av 
personkontroll på indre Schengengrenser og en felles grensekontroll ved ytre 
Schengengrenser. Det vil si at hvert medlemsland plikter å kontrollere sin ytre 
Schengengrense på vegne av alle Schengenlandene. Definisjonen av indre og ytre 
Schengengrenser er inntatt i forslaget til ny utlendingsforskrift § 1-19.  
 
Sentralt for Schengensamarbeidets regler om grensekontroll er Europaparlaments- og 
Rådsforordning nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av fellesskapsregler som 
regulerer bevegelsen av personer over grenser, heretter kalt grenseforordningen. Videre har 
EU-kommisjonen gitt en anbefaling av 6. november 2006 i form av en praktisk håndbok for 
grensepersonell. Grenseforordningen erstatter artiklene 2 til 8 i Schengenkonvensjonen samt 
tidligere vedtak og avgjørelser, herunder den tidligere ”Felleshåndboken” med vedlegg. 
Grensekontrollen gjennomføres i praksis i samsvar med grenseforordningen, jf. 
Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2007-002. I ny forskrift er det innledningsvis inntatt en 
bestemmelse som uttrykkelig sier at kontroll med inn- og utreise skal foretas i samsvar med 
grenseforordningen. Forordningen er i tillegg inntatt som vedlegg til forskriften.   
 
For nærmere redegjørelse om gjeldende rett og Schengensamarbeidet om kontroll med inn- og 
utreise, vises det til proposisjonen Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) kapittel 13. 
 

4.2 Nærmere om grenseforordningen – Europaparlaments- og 
Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av 
fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser  
 
Grenseforordningen med vedlegg 1 til 8 og endringsforordning til grenseforordningen, følger 
som vedlegg til dette høringsbrevet og utkast til forskriftstekst. Nedenfor følger en kort 
redegjørelse for forordningenes nærmere innhold. 
 
Noe av bakgrunnen for grenseforordningen, var ønsket om et skarpere skille mellom 
bestemmelsene i Felleshåndboken som var av juridisk karakter og bestemmelsene som gjaldt 
den praktiske gjennomføringen av selve grensekontrollen. Bestemmelser av juridisk 
forpliktende karakter er nå tatt inn i grenseforordningen, mens mange av bestemmelsene om 
den praktiske gjennomføringen er regulert i vedleggene til forordningen. I tillegg er det 
utarbeidet en praktisk håndbok for grensekontrollmyndighetene. 
 
Grenseforordningen gir regler for all passering av indre og ytre Schengengrenser og for 
overvåking av yttergrensene. Utøvelse av grensekontroll på ytre grenser er fullt ut et 
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nasjonalt ansvar, men i Schengensamarbeidet forutsettes det at alle medlemslandene 
ivaretar sine forpliktelser på en måte som også ivaretar kontrollbehovet til de øvrige 
Schengenlandene. Forordningen er ment å bidra til å sikre en ensartet praktisering av reglene. 
 
Forordningens innledning består av 29 punkter som i det vesentlige gjengir hovedinnholdet i 
forordningen, særlig prinsipper for hvordan grensekontrollen skal utføres. Forordningen 
inneholder videre 40 artikler og 8 vedlegg. Grenseforordningen må ses i sammenheng med 
endringsforordningene, Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 296/2008 av 11. mars 
2008 og Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 81/2009 av 14. januar 2009. I 
sistnevnte endringsforordning er det foretatt nødvendige endringer i grenseforordningen 
artikkel 7 nr. 3 med tanke på ikrafttredelse av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 
767/2008 av 9. juli 2008 (VIS-forordningen). VIS er et system for EU- og 
Schengenmedlemslandene, for utveksling av visumopplysninger mellom statene i forbindelse 
med behandling og avgjørelse av visumsøknader. VIS-forordningen inneholder ingen regler 
om grensekontrollørers plikt til å bruke VIS-systemet. Dette er nå regulert i 
grenseforordningen gjennom den nevnte endringsforordningen.  
 

4.3 Forslag til ny utlendingsforskrift 

4.3.1 Forholdet til grenseforordningen 
 
Siden grenseforordningen med vedlegg er svært sentral i gjennomføringen av kontrollen med 
inn- og utreise til Norge, og siden Norge allerede er bundet av de rammer og regler 
forordningen gir, har departementet inntatt en ny bestemmelse i forslagets § 4-1 som 
uttrykkelig sier at kontroll med inn- og utreise skal foretas i samsvar med grenseforordningen 
med vedlegg. Bestemmelsen lyder: 
  

§ 4-1 Grenseforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 
av 15. mars 2006) 
Kontroll med inn- og utreise skal foretas i samsvar med Europaparlaments- og 
Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av fellesskapsregler 
som regulerer bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen) med vedlegg 
1 til 8 og tilhørende endringsforordninger Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 
nr. 296/2008 av 11. mars 2008 og Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 
81/2009 av 14. januar 2009. Forordningene er inntatt som vedlegg til denne forskrift.  

 
Ved at grenseforordningen med vedlegg er inntatt som vedlegg til forskriften og gjennom 
henvisningen i § 4-1, vil grenseforordningen ha forskrifts rang. Endringer av vedlegget om 
grenseforordningen må dermed skje i forskrifts form. Flere av grenseforordningens 
bestemmelser er av en slik art at det enten er behov for en kompetanseregel eller at det er 
behov for nærmere presiseringer. For eksempel omhandler grenseforordningens artikkel 4 nr. 
1 et krav om at grensepassering skal skje over godkjent grenseovergangssteder til fastsatte 
åpningstider, og artikkel 4 nr. 2 oppstiller tilfeller hvor det kan gjøres visse unntak fra dette 
kravet. Departementet mener det her er hensiktsmessig at både kompetanseregler og 
konkretisering av unntakene fortsatt følger av utlendingsforskriften, men at 
forskriftsbestemmelsen også henviser til grenseforordningens regler.  
 
Departementet har forsøkt å utarbeide et regelverk som ikke innebærer for mye 
dobbelbehandling av samme forhold. Hovedsystematikken om reglene om kontroll med inn- 
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og utreise finnes i utlendingsloven som suppleres med utlendingsforskriften og 
grenseforordningen. Der regelverket som følger av gjeldende utlendingsforskrift også er 
tilstrekkelig regulert av grenseforordningen, har departementet forsøkt å unngå 
dobbelbehandling i ny utlendingsforskrift. Det er dermed lagt opp til flere henvisninger til 
grenseforordningen enn hva som følger av gjeldende forskrift. Enkelte steder vil det av 
pedagogiske grunner likevel kunne forekomme at samme forhold blir regulert både i 
forskriften og i grenseforordningen. 
 

4.3.2 Godkjente grenseoverganger (jf. lovens § 14 første ledd) 
 
Dersom ikke annet er bestemt, skal inn- og utreise til Norge skje over grenseoverganger 
fastsatt av departementet. Dette følger av utlendingsloven 2008 § 14 første ledd og 
utlendingsloven 1988 § 23 annet ledd. Tilsvarende fremgår også av grenseforordningen 
artikkel 4 pkt. 1 om grensepassering over ytre Schengengrense. Forslagets § 4-2 viderefører 
gjeldende forskrift § 85 første ledd annet punkt om at det er Justisdepartementet som fastsetter 
hvilke grenseoverganger som skal godkjennes. Liste over godkjente grenseoverganger følger 
som vedlegg til forskriften. 
 
Gjeldende forskrift § 85 annet ledd åpner for at det skal kunne gjøres unntak fra kravet om at 
ytre grenser bare kan passeres over godkjente grenseovergangssteder i visse situasjoner og for 
visse persongrupper: 
 ”Det kan gjøres unntak fra første ledd for: 

a) passering av indre Schengengrense 
b) befal eller mannskap som kommer til eller reiser fra riket på kystfiskefartøy, 
c) befal eller mannskap som kommer til eller reiser fra riket på skip eller luftfartøy 

når vilkårene i § 117 annet ledd første og annet punktum eller § 84 er oppfylt, 
d) person som kommer til eller reiser fra riket på lystseilas. Et lystfartøy som kommer 

fra en havn utenfor Schengen-territoriet må på forhånd skaffe seg tillatelse til å 
passere over annet sted enn godkjent grenseovergangssted. Tillatelse gis av 
vedkommende politimester. For personer som er visumpliktige gjelder vilkårene i 
§ 111, 

e) befal eller mannskap som kommer til eller reiser fra riket på fartøy med rett til å 
drive ervervsmessig fiske og fangst etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å 
delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, forutsatt at dette ikke er i strid med 
hensynet til offentlig orden og indre sikkerhet i et Schengen-land. 

Vedkommende politimester kan samtykke i inn- eller utreise over annet sted enn 
godkjent grenseovergangssted når særlige grunner tilsier det.” 
 

Også grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 åpner for unntak fra kravet om at ytre grenser bare 
kan passeres over godkjente grenseovergangssteder i visse situasjoner og for visse 
persongrupper: 
 

”Uten hensyn til nr. 1, kan det gjøres unntak fra kravet om at de ytre grensene bare 
kan passeres på grenseovergangssteder og innenfor de fastsatte åpningstidene:  
a) for lystfartøyer og kystfiskefartøyer,  
b) for sjømenn som går i land for å oppholde seg i havnen der skipet anløper eller i 
tilgrensende kommuner,  
c) for personer eller grupper av personer dersom det foreligger spesielle behov, 
forutsatt at de er i besittelse av de tillatelsene som er nødvendige etter nasjonal 
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lovgivning og at det ikke er i strid med hensynet til medlemsstatenes offentlige orden 
og indre sikkerhet,  
d) for personer eller grupper av personer dersom en uforutsett nødssituasjon oppstår.  

 
I forslag til ny forskriftsbestemmelse om unntakene fra kravet om at ytre grenser bare kan 
passeres over godkjente grenseovergangssteder er gjeldende forskrift § 85 annet ledd og 
grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 forsøkt slått sammen på en mest hensiktsmessig måte, da 
de i stor grad fastsetter det samme. De deler av § 85 annet ledd som ikke direkte kan leses ut 
av grenseforordningen, videreføres i forslagets § 4-3. Denne endringen i systematikk er ikke 
ment å endre på gjeldende praksis.    
 
Gjeldende forskrift § 85 annet ledd bokstav a, som gjør unntak fra kravet om at inn- og utreise 
skal skje over godkjente grenseovergangssteder ved passering av indre Schengengrense, er 
ikke videreført i ny forskrift da dette allerede følger av lovens § 14 første ledd. 
 
Bestemmelsen i gjeldende forskrift § 85 annet ledd bokstav b som gjør unntak fra kravet om 
at ytre grenser bare kan passeres over godkjente grenseovergangssteder for befal eller 
mannskap som kommer til eller reiser fra riket på kystfiskefartøy, omfattes av utkastet § 4-3 
bokstav a, jf. grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 bokstav a. Unntaksbestemmelsen i gjeldende 
forskrift § 85 annet ledd bokstav c som gjelder for befal eller mannskap på skip som benytter 
seg av retten til landlov, omfattes av forslagets § 4-3 bokstav a, jf. grenseforordningen artikkel 
4 nr. 2 bokstav b.  
 
Gjeldende forskrift § 85 annet ledd bokstav c, som gjør unntak fra kravet om at inn- og utreise 
skal skje over godkjente grenseovergangssteder innenfor fastsatte åpningstider for befal eller 
mannskap på luftfartøy i internasjonal trafikk, når det på forhånd er innhentet tillatelse fra 
Luftfartstilsynet til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted, videreføres i 
forslagets § 4-3 første ledd bokstav b. Grenseforordningen åpner for slikt unntak i artikkel 4 
nr. 2 bokstav c om unntak for ”personer eller grupper av personer dersom det foreligger 
spesielle behov, forutsatt at de er i besittelse av de tillatelsene som er nødvendige etter 
nasjonal lovgivning og at det ikke er i strid med hensynet til medlemsstatenes offentlige orden 
og indre sikkerhet”.  
 
Gjeldende forskrift § 85 annet ledd bokstav d gjør unntak fra kravet om at inn- og utreise skal 
skje over godkjente grenseovergangssteder innenfor fastsatte åpningstider for person som 
kommer til eller reiser fra riket på lystseilas. Et lystfartøy som kommer fra en havn utenfor 
Schengenterritoriet må på forhånd være gitt en tillatelse til å passere over annet sted enn 
godkjent grenseovergangssted. For visumpliktige utlendinger gis slik tillatelse i form av 
seilingstillatelse etter forskriftsforslagets § 3-20 (gjeldende forskrift § 111). For visumfrie 
utlendinger gis slik tillatelse av vedkommende politimester. Denne unntaksbestemmelsen er 
inntatt i utkastet § 4-3 bokstav a, jf. grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 bokstav a som sier at 
det kan gjøres unntak for lystfartøyer. De nærmere presiseringer av om fartøyet kommer 
direkte fra en annen Schengenhavn eller om fartøyet kommer fra et tredjeland følger av 
forordningens vedlegg VI punkt 3.2.5 og 3.2.6. Disse punktene fremhever også det viktige 
prinsippet om en risikovurdering for sjøgrensekontroll. Dersom vurderingen av risikoen for 
ulovlig innvandring gjør det berettiget, skal det likevel foretas kontroll av personene på 
lystfartøyet. I den forbindelse kan det nevnes at visumpliktige utlendinger på lystseilas er 
underlagt en meldeplikt i henhold til gjeldende forskrift § 83, som videreføres til forslagets § 
4-9, se nedenfor under punkt 3.4.   
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Gjeldende forskrift § 85 annet ledd bokstav e som gjør unntak fra kravet om at inn- og utreise 
skal skje over godkjente grenseovergangssteder, for befal eller mannskap som kommer til 
eller reiser fra riket på fartøy med rett til å drive ervervsmessig fiske og fangst etter 
deltakerloven § 4, videreføres i forslagets § 4-3 første ledd bokstav c. Det er en forutsetning at 
slikt unntak ikke er i strid med offentlig orden og indre sikkerhet i et Schengenland. Denne 
bestemmelsen ble inntatt i forskriften i forbindelse med implementeringen av 
grenseforordningen i 2007, og faller inn under unntaket i grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 
bokstav c om ”personer eller grupper av personer dersom det foreligger spesielle behov, 
forutsatt at de er i besittelse av de tillatelsene som er nødvendige etter nasjonal lovgivning og 
at det ikke er i strid med hensynet til medlemsstatenes offentlige orden og indre sikkerhet”. 
Bestemmelsen er av stor viktighet for at norske fiskere, og konkretiseringen av unntaket 
videreføres i ny forskrift uten endring.  
 
Gjeldende forskrift § 85 tredje ledd gir politimesteren kompetanse til å samtykke i inn- eller 
utreise over annet sted enn godkjent grenseovergangssted når ”særlige grunner” tilser det. 
Grenseforordningen åpner for slikt unntak gjennom artikkel 4 nr. 2 bokstav c om unntak for 
personer eller grupper av personer dersom det foreligger ”spesielle behov” og 
grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 bokstav d om unntak for personer eller grupper av 
personer dersom en ”uforutsett nødssituasjon” oppstår, slik at bestemmelsen er dekket av 
forslagets § 4-3 første ledd bokstav a sett i sammenheng med kompetansereglen i forslagets § 
4-3 annet ledd, se nedenfor. 
 
Forslagets § 4-3 annet ledd tydeliggjør at det er vedkommende politimester eller den 
politimesteren gir fullmakt som kan samtykke i inn- eller utreise over annet sted enn godkjent 
grenseovergangssted i henhold til denne bestemmelsen. Nytt ved bestemmelsen er også en 
presisering av at Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.  Dette innebærer blant annet 
at Politidirektoratet kan fastsette de nærmere retningslinjene for når det kan og skal gjøres 
unntak etter bestemmelsen. 
 
Gjeldende forskrift § 85 fjerde ledd første punkt om at denne unntaksreglen ikke gjelder når 
det midlertidig er gjeninnført grensekontroll på indre Schengengrenser er ikke videreført i ny 
forskrift da dette allerede følger av lovens § 14 første ledd.  

Forslagets § 4-4 viderefører gjeldende forskrift § 84 om at fører av luftfartøy i internasjonal 
trafikk senest 48 timer før avgang skal innhente tillatelse fra Luftfartstilsynet til å lande på 
annet sted enn godkjent grenseovergangssted. Vedkommende politimester skal samtykke til 
slik landing før tillatelse gis. Overskriften til gjeldende forskrift § 84 omhandler ”meldeplikt” 
for fører av luftfartøy i internasjonal trafikk som skal lande på annet sted enn godkjent 
grenseovergangssted. Forslagets overskrift er endret slik at den samsvarer bedre med 
innholdet. Det fremgår nå at bestemmelsen gjelder innhenting av tillatelse.  

Forslagets § 4-5 viderefører gjeldende forskrift § 84 a om at tillatelse til videreflyging må 
innhentes fra vedkommende politimester dersom et luftfartøy har landet på et ikke godkjent 
grenseovergangssted uten tillatelse etter forslagets § 4-4.  At det må innhentes tillatelse til 
videreflygning følger også av grenseforordningens vedlegg VI punkt 2.1.4. Departementet har 
videreført bestemmelsen av informasjonshensyn, og fordi det vil være knyttet rettsvirkninger 
til et brudd på bestemmelsen.         
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4.3.3 Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser (jf. lovens § 
14 første ledd) 
 
I henhold til utlendingsloven 2008 § 14 første ledd kan grensekontroll på indre 
Schengengrense midlertidig gjeninnføres dersom det foreligger en alvorlig trussel mot 
offentlig orden eller indre sikkerhet, jf. også gjeldende forskrift § 87 tredje ledd. 
Grenseforordningen artikkel 23 til artikkel 31 omhandler de nærmere vilkår for gjeninnføring 
av grensekontroll på indre grenser, prosedyrer for gjeninnføringen av slik kontroll, 
underretnings- og rapporteringsregler mv.  
 
Forslagets § 4-6 første ledd omhandler og viderefører kompetansereglene for midlertidig 
gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser, jf. gjeldende forskrift § 87 femte ledd. 
Beslutning om gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser treffes av 
Justisdepartementet. Dersom særlig grunner tilsier det, skal beslutningen treffes i samråd med 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Denne ordningen innebærer at det er 
Justisdepartementet som beslutter at kontroll på indre grenser gjeninnføres av politimessige 
hensyn. Ligger innvandringsregulerende hensyn til grunn, treffes beslutningen i samråd med 
arbeids- og inkluderingsdepartementet. Justisdepartementet kan gi Politidirektoratet fullmakt 
til å treffe beslutning om kontroll etter bestemmelsen. Når særlige grunner taler for det, kan 
politimesteren treffe beslutning om slik kontroll i eget politidistrikt etter nærmere 
retningslinjer fastsatt av Justisdepartementet. Hensikten med denne delegasjonshjemmelen er 
å sikre at kontroll på indre grenser om nødvendig kan gjeninnføres svært raskt (for eksempel 
ved ettersøking av kriminelle som antas å ville krysse indre grenser).  
 
I forslagets § 4-6 annet ledd er det fastsatt at midlertidig gjeninnføring av grensekontroll skal 
skje i samsvar med grenseforordningens artikkel 23 til 31, som angir de nærmere regler om 
vilkår og varighet for midlertidig gjeninnføring av kontroll på indre grenser samt prosedyrer 
for gjeninnføring av slik kontroll. 
 
Forslagets § 4-7 videreføres bestemmelsen i gjeldende forskrift § 85 fjerde ledd annet punkt 
om at svensk og norsk statsborger som er bosatt i grensestrøk mellom Sverige og Norge i 
følge noteveksling mellom Sverige og Norge 30. august 1917 og finsk og norsk statsborger 
som kommer inn under Avtale om visse norsk/finske grensespørsmål 4. januar 1983 nr. 1, 
likevel kan passere over annet sted enn godkjent grenseovergangssted.  
 

4.3.4 Meldeplikt ved grensepassering (jf. lovens § 14 annet ledd) 
Meldeplikten ved inn- og utreise omhandles i utlendingsloven 2008 § 14 annet ledd, og 
innebærer at enhver som kommer til riket, skal melde seg for grensekontrollen eller nærmeste 
politimyndighet. Enhver som reiser fra riket, er underlagt utreisekontroll og skal ved utreisen 
melde seg for grensekontrollen eller nærmest politimyndighet. Meldeplikten gjelder ikke ved 
passering av indre Schengengrenser såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll. 
Departementet kan gjøre unntak fra meldeplikten. Bestemmelsen omhandler ikke 
meldepliktens nærmere innhold, men dette fremgår implisitt av lovens § 15 annet og tredje 
ledd om gjennomføring av grensekontroll. Av informasjonshensyn, og for å tydeliggjøre 
pliktene til den som passerer grensen, har departementet likevel inntatt følgende bestemmelse 
om pliktene til den som passerer grensen i forslag til ny utlendingsforskrift:  

§ 4-8 Meldeplikt ved grensepassering 

Enhver som plikter å melde seg for grensekontrollen eller nærmeste 
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politimyndighet i henhold til lovens § 14 annet ledd, plikter å legitimere sin identitet, 
herunder underlegge seg kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, og å gi slik 
informasjon som er nødvendig for at grensekontrollen kan gjennomføre kontroll etter 
lovens § 15 og grenseforordningen artikkel 7 flg. 

 

Sammen med utlendingslov 2008 § 14 annet ledd, viderefører forslagets § 4-8 innholdet i 
gjeldende forskrift § 82 første og annet ledd, men med endret ordlyd, og en henvisning til 
grenseforordningens regler om inn- og utreisekontroll. Nytt ved bestemmelsen er dessuten at 
utlendingen plikter å underlegge seg, kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, jf. ny 
lov § 15 tredje ledd, hvor det er hjemlet at grensekontrollen kan foreta denne typen 
identitetskontroll.  
 
Forslagets § 4-9 viderefører gjeldende forskrift § 83 om meldeplikt for visumpliktig utlending 
på lystseilas: ”Når fartøy med visumpliktig utledning på lystseilas kommer til norsk 
territorialfarvann, skal føreren uten opphold gå til havn som er angitt i seilingstillatelsen, jfr. 
§ 111, og straks melde seg for politiet. Føreren skal også melde seg for politiet på hvert av de 
tillatte anløpssteder og plikter å underrette om avgangstidspunkt, seilingsplan og neste 
anløpssted.”. Denne meldeplikten gjelder uavhengig av om fartøyet kommer direkte fra en 
havn i et annet Schengenland eller ikke. For visumfrie utlendinger som kommer fra en havn 
utenfor Schengenterritoriet eller som skal til en havn utenfor Schengenterritoriet, er det 
innreisehavnen og utreisehavnen som er kontrollpunktene. Utlendingsforskriften skiller 
således mellom visumfri og visumpliktig utlending på lystsseilas. Dette skillet videreføres i ny 
forskrift. Visumpliktige utlendinger er i en særstilling i det det skal avkreves en 
forhåndstillatelse i form av visum før innreise. Meldeplikten underveis er viktig av hensyn til 
å vite hvor i riket utlendingen oppholder seg. Grenseforordningen har ikke et tilsvarende 
skille mellom visumfri og visumpliktig utlending på lystseilas. Det skal imidlertid foretas en 
sikkerhetsvurdering av hvordan sjøgrensekontrollen til enhver tid skal gjennomføres, jf. 
grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 bokstav a og vedlegg VI punktene 3.2.5 til 3.2.7.  

Forslagets § 4-10 omhandler unntak fra meldeplikten. Bestemmelsen viderefører gjeldende 
forskrift § 82 tredje ledd som gjør unntak fra meldeplikten for mannskap om bord i skip eller 
luftfartøy som ikke fratrer sin stilling, jf. § 4-20. Bestemmelsen er en konsekvens av at 
mannskap om bord på norsk eller utenlands fartøy som hovedregel ikke skal 
innreisekontrolleres til Norge, jf. forslagets § 4-20. Vedkommende er videre fri til å foreta 
besøk og oppholde seg i den havn hvor skipet ligger. Dette er begrenset i tid til tre måneder. 
Dersom skipsfører er pliktig til å sende inn fortegnelse etter forskriftens § 4-25 er det en 
forutsetning for landlov at vedkommende er ført opp her. Dersom sjømannen ønsker å reise til 
andre steder i Norge enn den havnen han er kommet til eller til et annet land i 
Schengensamarbeidet, må han innreisekontrolleres før vedkommende kan gjøre dette. Dette 
innebærer i praksis at utlendingen selv plikter å ta kontakt med stedlig politi og be om å bli 
innreisekontrollert.   
 
 
 

4.3.5 Gjennomføring av grensekontroll (jf. lovens § 15) 
 

Utlendingsloven 2008 § 15 omhandler gjennomføring av grensekontroll. Første ledd 
omhandler kontrollsted. Inn- og utreisekontroll skal gjennomføres ved ytre Schengengrenser, 
såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll ved indre Schengengrenser. 
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Bestemmelsen lovfester tilsvarende regel som fremgår av gjeldende forskrift § 87 første og 
tredje ledd.  

I forslagets § 4-11 videreføres gjeldende forskrift § 87 annet ledd om at inn- og 
utreisekontroll også skal kunne foretas ”i enkelttilfeller eller for et bestemt tidsrom på andre 
steder langs ytre Schengengrense, på kysten eller fra oppsynsskip i norsk territorialfarvann.” 
Bestemmelsen åpner blant annet for at inn- og utreisekontroll kan foretas om bord i skip, ikke 
bare mens det ligger i havn, men også under reisen mv. Bestemmelser om hvor 
grensekontrollen skal foretas er også omhandlet i grenseforordningens vedlegg VI punkt 
3.1.1. Forslaget tar sikte på å dekke grenseforordningens tekst om dette, men på en mer 
kortfattet måte.  

I forslagets § 4-11 annet ledd er det inntatt en kompetanseregel som fraviker fra 
kompetanseregelen i gjeldende forskrift § 87 fjerde ledd. Den nye kompetanseregelen 
innebærer at det kun er politimesteren i vedkommende politidistrikt som treffer beslutning om 
kontrollsted etter første ledd. Det er ikke praktisk at Utlendingsdirektoratet treffer beslutning 
om dette, slik gjeldende forskrift innebærer. 

Utlendingsloven 2008 § 15 annet til fjerde ledd omhandler det nærmere innholdet i 
gjennomføringen av grensekontroll. Ved inn- og utreisekontroll skal det påses at enhver har 
pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, at visumpliktig 
har gyldig visum, det kan blant annet foretas iriskontroll, kontroll av fingeravtrykk og 
ansiktsgjenkjenning. I tillegg kan kjøretøy, fartøy og luftfartøy undersøkes for å fastslå om det 
finnes personer der som forsøker å unndra seg personkontroll. Bestemmelsen hjemler også 
adgangen til å visitere den kontrollerte med sikte på å fremskaffe legitimasjonsdokument. I 
femte ledd gis det hjemmel for nærmere regulering i forskrift.  

Grenseforordningens kapittel II omhandler også flere bestemmelser om gjennomføringen av 
kontroll på ytre grenser. Forordningens artikkel 7 skiller mellom ”minimumskontroll” av 
utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen og ”grundig kontroll” av 
tredjelandsborgere.  

Formålet med minimumskontrollen er å fastlå grensepassererens identitet. En slik 
minimumskontroll skal ”bestå av en enkel og rask kontroll, eventuelt ved hjelp av tekniske 
hjelpemidler og ved å søke i de relevante dataregistrene etter opplysninger som utelukkende 
gjelder stjålne eller på annen måte forsvunne og ugyldigeggjorte dokumenter, av gyldigheten 
til dokumentet som tillater den rettmessig innhaver å passere grensen og av hvorvidt det 
foreligger tegn på at dokumentet er falsk eller forfalsket.”, jf grenseforordningen artikkel 7 
punkt 2. Minimumskontroll anvendes som hovedregel på personer som omfattes av EØS-
avtalen eller EFTA-konvensjonen. 

Grundig kontroll ved grensepassering innebærer blant annet kontroll av reisedokumenter samt 
eventuelle oppholdstillatelser eller visum, innreise- og utreisestempler, formålet med 
oppholdet, besittelse av tilstrekkelige midler, søk i Schengen informasjonssystem (SIS) og i 
nasjonale registre, jf. grenseforordningen artikkel 7 nr. 3. 
 
Gjeldende forskrift § 88 annet ledd viser til grenseforordningen artikkel 7 nr. 3 bokstav b og c 
hva gjelder grundig innreisekontroll og grundig utreisekontroll for tredjelandsborgere 
(utlending som ikke omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen). Departementet 
mener det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre systematikken i grenseforordningen 
ytterligere ved å innta begrepene ”minimumskontroll” og ”grundig kontroll” i 
forskriftsteksten sammen med en henvisning til rette bestemmelse i grenseforordningen, jf. 
forslagets § 4-12: 

 



 10

 ”Alle personer skal ved inn- og utreise gjennomgå en minimumskontroll for å 
fastslå identitet på grunnlag av fremvisning av reisedokumenter, i henhold til 
grenseforordningen artikkel 7 punkt 2.  

Enhver som ikke omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen skal ved 
inn- og utreise underkastes en grundig kontroll i henhold til grenseforordningen 
artikkel 7 punkt 3 og endringsforordning Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 
nr. 81/2009 av 14. januar 2009.” 

 
Nytt ved bestemmelsen er at grensekontrollørene har plikt til å foreta systematisk sjekk av 
biometri og visumetikken gjennom bruk av VIS-systemet, jf. henvisningen til 
endringsforordningen Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 81/2009 av 14. januar 
2009, se ovenfor under punkt 2 siste avsnitt. Endringsforordningen og VIS-forordningen har 
overgangsregler for tidspunktet for når slik systematisk sjekk må være iverksatt. 
Iverksettelsen av slik systematisk sjekk er avhengig av at VIS-forordningen har trådt i kraft og 
at grensekontrollørene har fått tilgang til rett utstyr. Iverksettelsen vil bli gjennomført ved at 
det utstedes en instruks fra rette departement.  
Gjeldende forskrift § 88 første ledd tredje punktum innebærer at grensekontrollen ved nordisk 
yttergrense må påse at utlending som skal til andre nordiske land har de nødvendige visa, jf. 
passkontrolloverenskomsten artikkel 6. Bestemmelsen er ikke videreført til ny forskrift da den 
anses som overflødig ved siden av våre forpliktelser etter Schengenregelverket. Heller ikke 
bestemmelsen i fjerde punkt om at det skal bringes på det rene at det ikke foreligger grunn for 
bortvisning, er videreført, da den er overflødig ved siden av ny lov § 15 annet ledd tredje 
punktum.  
Gjeldende forskrift § 88 tredje ledd presiserer at ”passkontrollen” skal kontakte politimesteren 
eller den politimesteren gir fullmakt dersom det er tvil om en utlending skal tillates å reise inn 
i eller ut av riket. Bestemmelsen videreføres ikke i ny utlendingsforskrift, da dette er forhold 
som heller bør reguleres gjennom nærmere retningslinjer. 

 

Forslagets § 4-13 viderefører gjeldende forskrift § 92 om at politimesteren kan beslutte å 
foreta kontroll og innkreve pass eller annet reisedokument fra utlending før innreise i riket, for 
å forhindre at pass eller annet reisedokument går tapt. I den utstrekning fremmed stat 
samtykker, kan slik kontroll og innkreving også skje på fremmed territorium. Beslutning om 
dette treffes av Justisdepartementet. Nytt ved bestemmelsen er en presisering av at politiet 
også har hjemmel til å ta kopi av pass og andre reisedokumenter. Denne presiseringen 
innebærer ikke endringer i gjeldende rett og praksis, da det må legges til grunn at det ikke er 
behov for hjemmel for slikt tiltak, se proposisjonen punkt 13.5.1. Av pedagogiske hensyn er 
en slik presisering likevel tatt inn i loven § 15 femte ledd bokstav b og herværende forslag til 
forskriftsbestemmelse.  

 

Forslaget 4-14 viderefører gjeldende forskrift § 89 om at utlending som plikter å ha visum for 
innreise i riket eller for innreise i annet nordisk land, eller som benytter sjømanns 
identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, kan pålegges å fylle ut 
innreisekort. Gjeldende forskrift sier at Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om 
dette. Som følge av at det er politiet som har ansvaret for grensekontrollen, jf. lovens § 22, er 
det også mer nærliggende at det er Politidirektoratet som gir de nærmere retningslinjene om 
eventuell bruk av innreisekort.  

 

Forslagets § 4-15 viderefører gjeldende forskrift § 90 om kontroll av passasjerer på turistskip, 
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men med visse endringer. På turistskip (cruiceskip) som kommer fra havn utenfor 
Schengenterritoriet, skal det ved anløp av norsk havn foretas kontroll av passasjerer. 
Kontrollen kan etter gjeldende forskrift § 90 begrenses til kontroll av passasjerlisten og av 
passasjerenes reisedokumenter uten personlig fremmøte. Grenseforordningen stiller ikke krav 
om at også passasjerenes reisedokumenter kontrolleres når kontrollen begrenses til kontroll av 
passasjerlister uten personlig fremmøte, jf. grenseforordningen vedlegg VI punkt 3.2.1 til 
3.2.4. Det er likevel ikke noe i veien for at norske myndigheter har et krav om at også 
reisedokumentene skal kontrolleres. Hensynet til god kontroll av passasjerenes identitet og 
ekthet av dokumenter, tilsier at praksisen med å kreve reisedokumentene fremlagt, 
opprettholdes. Hensynet til effektivitet tilsier imidlertid at det bør være en viss mulighet for å 
godta at det er tilstrekkelig med kontroll av passasjerlistene. Forslaget innebærer derfor at 
kontrollen kan begrenses til kun kontroll av passasjerlistene, men det er inntatt at 
Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Det kan blant annet fastsette nærmere 
retningslinjer om at passasjerenes pass eller reisedokumenter fremlegges sammen med 
passasjerlistene.   

For øvrig videreføres innholdet i gjeldende forskriftsbestemmelse. Dette innebærer at 
passasjer som går i land skal innreisekontrolleres på vanlig måte, jf. lovens § 15, med mindre 
en risikoanalyse tilsier at slik kontroll ikke er nødvendig. Når turistskip avgår fra norsk havn 
til havn utenfor Schengenterritoriet, skal utreiskontrollen ordinært begrenses til at 
grensekontrollen skal avkreve et eksemplar av passasjerlisten der det skal fremgå hvilke 
passasjerer som har forlatt skipet, og en erklæring fra skipets fører eller den som er 
bemyndiget om at de øvrige passasjerer følger med skipet ut av riket.  

 

Forslagets § 4-16 viderefører gjeldende forskrift § 93 om transportselskapers plikt til å 
kontrollere reisedokumenter og visum, jf. lovens § 15 femte ledd bokstav c. Denne 
forpliktelsen følger også av Schengnekonvensjonen artikkel 26 som sier at fører av skip eller 
luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, plikter å 
kontrollere at reisende har gyldig reisedokument ved innreise over ytre Schengengrenser. Ved 
ombordstigning skal det kontrolleres at reisende har pass eller annet legitimasjonspapir som er 
godkjent som reisedokument og gyldig for innreise i Norge, og at visumpliktig utlending har 
gyldig visum. Nytt ved bestemmelsen er at transportselskapene også kan pålegges å ta kopi av 
reisedokumentene. Det er politiet som beslutter at reiseselskapene skal ha plikt til dette. 
Gjeldende forskrifts § 93 siste ledd om at politiet skal underrette Utlendingsdirektoratet 
dersom det ankommer utlending uten gyldig reisedokument eller visum, er ikke videreført. 
Gjennom utlendingsmyndighetenes dataregister (DUF) vil det bli registrert om utlendingen 
bortvises på grunn av manglende reisedokument eller dersom vedkommende gis visum på 
grensen. Dersom utlendingen søker beskyttelse, vil også dette bli registrert i DUF. 

 

Forslagets § 4-17 viderefører gjeldende forskrift § 91 om landsetting eller overtakelse av 
person som har begått lovbrudd mv. om bord på luftfartøy. Selv om det foreligger grunnlag 
for bortvisning, skal grensekontrollen alltid imøtekomme anmodning fra fører av luftfartøy 
om landsetting eller overtakelse av person i henhold til Tokyokonvensjonen 14. september 
1963 om forbrytelser og visse andre handlinger begått om bord i luftfartøyer artikkel 8 § 1, 
jfr. artiklene 12 eller 9 § 1, jfr. artikkel 13 § 1.  
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4.3.6 Tillatelse til å fratre stilling på skip. Landlov. Blindpassasjer (jf. lovens § 
16) 

4.3.6.1 Tillatelse til å fratre stilling på skip 

Utlendingsloven 2008 § 16 fastsetter at en utlending som fratrer sin stilling om bord på skip 
eller luftfartøy, ikke må gå i land i riket uten tillatelse fra politiet. Samtidig gir den hjemmel 
til å gi nærmere regler i forskrift om sjøfolk som fratrer sin stilling på skip, og deres adgang til 
å gå i land i riket, samt regler om saksbehandling og klageadgang i slike saker.  

 
I forslaget § 4-18 videreføres gjeldende forskriftsbestemmelse § 114 om sjømann som fratrer 
sin stilling på skip i norsk havn.  
 
Forslagets § 4-18 første ledd fastsetter at skipsføreren skal gi melding til politiet når utlending 
om bord i norsk eller utenlandsk skip vil forlate sin stilling mens dette ligger i norsk havn. 
Tilsvarende følger av gjeldende forskrift § 114 første ledd første punkt.   
Gjeldende forskrift § 114 annet ledd omhandler kompetanseregler for å nekte utlending å gå i 
land. Vedtak om å nekte tillatelse til å gå i land treffes av politimesteren eller den 
politimesteren bemyndiger, jf. utlendingsloven 1988 §§ 26 første ledd og 31 første ledd. 
Vedtaket kan påklages til Utlendingsdirektoratet, jfr. samme lov § 38. Kompetansereglene i 
denne bestemmelsen er av pedagogiske grunner videreført selv om dette allerede følger 
forutsetningsvis av utlendingsloven 2008 §§ 16 første ledd og 18. Siste punktum i gjeldende 
forskrift § 114 annet ledd omhandler Arbeids- og velferdsetatens plikt til å varsle politiet uten 
opphold dersom det blir kjent med at utlending skal fratre stilling på skip i riket. 
Bestemmelsen er ikke videreført da den ikke lenger anses som aktuell.  
 
Forslagets § 4-18 tredje og fjerde ledd fastsetter grunnleggende vilkår for at utlending som 
fratrer sin stilling skal kunne gå i land, og er en videreføring av gjeldende forskrift § 114 
tredje og fjerde ledd. Tillatelse til å gå i land kan bare gis når utlending er i besittelse av 
gyldig pass, sjøfartsbok eller annet legitimasjonspapir godkjent som reisedokument. 
Visumpliktig utlending må ha visum eller særskilt samtykke fra Utlendingsdirektoratet. Etter 
gjeldende forskrift § 114 tredje ledd er det et vilkår for tillatelse til å gå i land at det ikke 
foreligger grunnlag for bortvisning etter utlendingsloven 1998 § 27 første ledd bokstav d, i og 
j, dvs. der utlendingen mangler midler, er innmeldt i SIS eller dersom hensynet til Norges 
eller annet Schengenlands nasjonale sikkerhet, offentlig orden, folkehelse eller internasjonale 
forbindelse gjør det nødvendig. I forslaget til ny forskriftsbestemmelse har departementet ikke 
begrenset vilkåret til disse bortvisningsgrunnene, men i stedet inntatt at det ikke skal foreligge 
bortvisningsgrunner. Utlending som skal reise til bestemmelsessted utenfor riket, må i tillegg 
ha visum eller særskilt tillatelse til å reise gjennom de land som passeres for å nå 
bestemmelsesstedet, og eventuelt tillatelse til å reise inn i det land der bestemmelsesstedet er.  
 
Forslagets § 4-18 femte ledd gir særregler for sjømann med sjøfartsbok eller 
sjømannsidentitetskort som nevnt i forskriftforslagets § 2-8. Selv om vilkårene i annet og 
tredje ikke er oppfylt kan politiet gi tillatelse til å gå i land til slik sjømann: 

a) som skal mønstre på et skip som allerede ligger i havn eller som er i ferd med å 
ankomme en havn på Schengenterritoriet, 

b) som skal returnere til hjemlandet eller reise videre til et land utenfor 
Schengenterritoriet eller 

c) når innreise er påkrevd av andre grunner.  
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende forskrift § 114 femte ledd.  
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Forslagets § 4-18 sjette ledd viderefører gjeldende forskrift § 114 sjette ledd om 
gjennomføringen av kontroll av utlending som fratrer sin stilling på skip i norsk havn. Når 
utenlandsk sjømann med identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108, jf. § 2-
8 fjerde ledd, går i land, skal det foretas alminnelig utlendingskontroll som nevnt i lovens § 
15. Slik utlending er ikke visumpliktig, jf. forslagets § 3-1 annet ledd bokstav h.  
 
Forslagets § 4-18 syvende ledd viderefører gjeldende forskrift § 116 syvende ledd om at 
tillatelse til å forlate stilling om bord på skip skal anmerkes i vedkommendes pass eller annet 
legitimasjonspapir, eventuelt fremgå av eget dokument.  
 
Forslagets § 4-18 åttende ledd fastsetter at skipets fører (kaptein) plikter å ta om bord igjen 
mannskap som er nektet å gå i land, eller på annen måte bringe vedkommende ut av riket etter 
politiets nærmere bestemmelse. Bestemmelsen viderefører gjeldende forskrift § 114 åttende 
ledd. 
 
Forslagets § 4-19 viderefører gjeldende forskrift § 115 om garanti for utgifter i forbindelse 
med at utenlandsk sjømann går i land. Når det anses nødvendig, skal politiet kreve garanti av 
skipets eier, leier, fører eller agent for de utgifter denne hefter for etter lovens § 91 tredje ledd, 
når utenlandsk sjømann går i land uten tillatelse fra politiet. Det kan også kreves stilt garanti 
som vilkår for å gi slik tillatelse. Det skal ikke kreves stilt garanti for nordisk statsborger, med 
mindre særlige grunner foreligger. Utlendingsdirektoratet kan frafalle krav om garanti og 
unnlate å gjøre ansvar gjeldende når dette finnes rimelig i det enkelte tilfelle. Departementet 
mener det ikke er hensiktsmessig å videreføre gjeldende forskrift § 115 siste ledd om at 
politiet skal underrette om at stilt garanti er bortfalt når ansvar ikke lenger er aktuelt.  

4.3.6.2 Landlov     
Forslagets § 4-20 viderefører innholdet av gjeldende forskrifts § 117 om kontroll av 
utenlandsk sjømann som ønsker å benytte landlovsretten. Systematikken og innholdet er noe 
endret, blant annet for å synliggjøre regler som følger av grenseforordningens vedlegg.  
Forslagets § 4-20 første ledd gir regelen om at utenlandsk sjømann som er i besittelse av 
sjøfartsbok eller identitetsdokument utstedt i henhold til ILO-konvensjonen nr. 185 av 2003, 
som utgangspunkt ikke skal inn- eller utreisekontrolleres etter lovens § 15. Vedkommende 
kan uten politiets tillatelse foreta besøk under landlov og oppholde seg i den havn der skipet 
ligger, og i den tid det ligger der, likevel ikke utover tre måneder. Vedkommende politimester 
bestemmer rekkevidden av området for å benytte slik landlovsrett. Bestemmelsen svarer til 
gjeldende forskrift § 117 første ledd og annet ledd, første og annet punkt.  
Forslagets § 4-20 annet ledd omhandler unntak for når inn- og utreisekontroll likevel skal 
foretas på vanlig måte. Inn- og utreisekontroll skal foretas der utlending vil reise til annet sted 
i riket eller til annet Schengenland under skipets opphold her eller dersom skipets samlede 
liggetid i norsk og annen havn på Schengenterritoriet overstiger tre måneder. I sistnevnte 
tilfelle kreves oppholdstillatelse for å gå i land og oppholde seg i den eller de norske havner 
skipet anløper, jf. lovens § 55. Kontroll skal også foretas dersom utlending skal fratre sin 
stilling, jf. § 4-18. Nytt ved bestemmelsen er at det er tatt inn at inn- og utreisekontroll skal 
foretas på vanlig måte dersom en risikovurdering knyttet til indre sikkerhet og ulovlig 
innvandring tilsier det. Dette følger også av grenseforordningens vedlegg VII punkt 3, og er 
inntatt for å synliggjøre det viktige prinsippet om risikovurdering ved sjøgrensekontroll som 
fremgår flere steder i grenseforordningen.  Bestemmelsens annet ledd svarer for øvrig til 
gjeldende forskrift § 117 annet ledd, fjerde, femte og sjette punktum. 
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Når fører plikter å gi melding til norske myndigheter før innreise etter § 4-25, er det et vilkår 
for landlov eller unntak fra inn- og utreisekontroll, at utlendingen er oppført på listen over 
besetningsmedlemmer og at listen er kontrollert. Dette følger nå av forslagets § 4-20 tredje 
ledd som samsvarer med gjeldende forskrift § 117 annet ledd tredje punktum.  
I forslagets § 4-20 fjerde ledd videreføres det at politiet kan nekte utenlandsk 
besetningsmedlem landlov når dette finnes påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller 
andre særlige grunner, jf. gjeldende forskrift § 117 tredje ledd. Dette fremgår også av 
grenseforordningens vedlegg VII punkt 3.1. 
I forslagets § 4-20 femte ledd videreføres gjeldende forskrift § 117 fjerde ledd om at politiet 
kan foreta kontroll av utenlandske besetningsmedlemmers legitimasjonspapirer etter behov 
eller som stikkprøver. Etter gjeldende bestemmelse kan Utlendingsdirektoratet samtykke i at 
politiet i enkelttilfeller kan foreta innreisekontroll av utenlandske besetningsmedlemmer på et 
tidligere tidspunkt enn angitt i første og annet ledd. Nytt ved bestemmelsen er at det er 
politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt som kan beslutte slik tidligere kontroll. En 
slik løsning er mer praktisk og samsvarer best med hvem som er nærmes til å foreta 
vurderingen av kontrollbehovet, enn hva som følger av gjeldende forskrift.   

4.3.6.3 Blindpassasjer  
I forslagets § 4-21 videreføres gjeldende forskrift § 116 om blindpassasjerer som kommer 
med skip til Norge. Gjeldende forskrift § 116 henviser til at reglene i § 114 om kontroll med 
utlending som fratrer stilling på skip i norsk havn, og reglene i § 115 om garanti for utgifter i 
forbindelse med at utenlandsk sjømann går i land, gjelder tilsvarende. I forslag til ny 
forskriftsbestemmelse videreføres bruken av en slik henvisningsteknikk.  
 
Når det kommer blindpassasjerer med skip på vei til Norge, plikter føreren å gi 
forhåndsmelding til norsk politi om at vedkommende er om bord, jf. forslagets § 4-25, med 
mindre skipet er unntatt slik meldeplikt. Som hovedregel må de alminnelige innreisevilkårene 
være oppfylt for at blindpassasjer skal gis tillatelse til å gå i land. Blindpassasjeren må i så fall 
være i besittelse av gyldig pass, sjøfartsbok eller annet legitimasjonspapir godkjent som 
reisedokument. Visumpliktig utlending må ha visum eller særskilt samtykke fra 
Utlendingsdirektoratet. Videre er det et vilkår at det ikke foreligger grunnlag for bortvisning. 
Utlending som skal reise til bestemmelsessted utenfor riket, må i tillegg ha visum eller 
særskilt tillatelse til å reise gjennom de land som passeres for å nå bestemmelsesstedet, og 
eventuelt tillatelse til å reise inn i det land der bestemmelsesstedet er.  
Som regel vil blindpassasjerer ikke fylle vilkårene for innreise, blant annet på grunn av 
manglende reisedokumenter eller manglende tillatelse til innreise i form av for eksempel 
visum. Etter forslagets annet ledd kan blindpassasjeren gis tillatelse til å gå i land av 
”humanitære grunner, nasjonale hensyn eller hensyn til internasjonale forpliktelser. I slike 
tilfeller er det Utlendingsdirektoratet som har kompetanse til å gi tillatelse til å gå i land. 
Det kan stilles krav om garanti fra skipets eier, fører, leier eller agent for utgifter disse hefter 
for etter lovens § 91 tredje ledd, når blindpassasjer går i land uten tillatelse fra politiet. Det 
kan også kreves stilt garanti som vilkår for å gi slik tillatelse. 
Forslagets § 4-22 viderefører gjeldende forskrift § 117 a om søknad om beskyttelse fra 
utenlandsk blindpassasjer eller sjømann. Dersom utenlandsk blindpassasjer eller sjømann 
påberoper seg å være flyktning eller for øvrig gir opplysninger som tyder på at 
beskyttelsesreglene i lovens § 73 kommer til anvendelse, skal saken forelegges for 
Utlendingsdirektoratet til behandling og avgjørelse. Gjeldende bestemmelse sier at ”(S)lik 
utlending (skal) normalt gis tillatelse til å gå i land.”. Dette kan oppfattes som om 
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vedkommende får rett til å gå i land på egenhånd med tilgang til hele Schengenterritoriet, 
hvilket ikke er riktig. Departementet har derfor inntatt en presisering om at slik utlending 
normalt gis rett til å gå i land ”på de betingelser som stilles i vedtak av 
Utlendingsdirektoratet”.   
 

4.3.7 Utlendingens plikt til å gi melding til myndighetene (jf. lovens § 19) 
 
I forslagets § 4-23 første ledd har departementet foreslått å videreføre bestemmelsen i 
gjeldende forskrift § 51 første og tredje ledd om at en utlending som plikter å melde seg for 
politiet i oppholdsdistriktet innen en uke etter innreise (jf. utlendingsloven 2008 § 19 første 
ledd), skal møte personlig hos politiet og legitimere seg mv. Det er foretatt noe 
redigeringsmessig endring i bestemmelsen. For øvrig er kravet i gjeldende forskrift om at 
utlendingen må vise ”pass eller annet legitimasjonspapir” erstattet med et mer presist 
dokumentasjonskrav i form av en plikt til å fremvise ”pass eller annet godkjent 
reisedokument, jf. lovens § 8”. Utlendingsloven 1988 § 14 første ledd annet punktum og 
gjeldende forskrift § 51 annet ledd gir meldeplikt for utlending som akter å søke om 
arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter innreisen, eller dersom utlending trenger slik 
tillatelse. Denne bestemmelsen ble sløyfet i ny lov og videreføres dermed heller ikke i 
forskriften. Begrunnelsen for at bestemmelsen ikke ble videreført følger av spesialmotivene i 
proposisjonen (s. 410): 
 

”(…) I henhold til forarbeidene til gjeldende lov, skulle unnlatelse av å gi melding 
også i disse tilfellene være straffbart (men ikke kunne føre til utvisning). 
Departementet mener imidlertid at det er uheldig om den som har rett til å reise inn i 
riket uten visum eller med et gyldig visum, skal kunne straffes fordi vedkommende ikke 
melder om sine eventuelle planer om å søke oppholdstillatelse. Det vil trolig sjelden 
være klart for den det gjelder at vedkommende begår en straffbar handling så lenge 
vedkommende ikke oversitter den lovlige besøksperioden. Noe annet er at den som 
eventuelt gir falske opplysninger i forbindelse med en visumsøknad, kan bli utvist eller 
få innreisetillatelsen tilbakekalt.”  

 
For utlendinger som gis innreisetillatelse for å søke fra riket, må meldeplikten følge av de 
spesielle bestemmelsene i visumkapittelet, jf. forslagets § 3-13. 
 
I forslagets § 4-23 annet ledd er det av pedagogiske grunner inntatt at ”(R)egler om 
meldeplikt for utlending som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse etter forskriftens 
kapittel 1 følger av § 1-1 syvende ledd, § 1-2 og § 1-5 fjerde ledd. Regler om meldeplikt for 
arbeidssøkende som faller inn under lovens kapittel 13 og forskriftens kapittel 19 følger av 
forskriftens § 19-1 tredje ledd bokstav c.”. 
 
 
I forslagets § 4-23 tredje ledd har departementet videreført retningslinjen i gjeldende § 51 
fjerde ledd om at politiet skal gjøre utlendingen kjent med plikten til å fremstille seg for 
tuberkuloseundersøkelse etter smittevernloven, og at politiet skal melde fra til vedkommende 
helsemyndighet om utlending som skal oppholde seg i riket utover tre måneder. For at 
helsemyndighetene skal kunne ha mulighet for å foreta undersøkelser så snart som mulig, er 
det viktig at politiet gir slik melding med en gang.   
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I forslagets § 4-24 har departementet videreført bestemmelsene i gjeldende forskrift § 53 om 
melding til myndighetene ved skifte av bopel.  Unntatt er gjeldende forskrift § 53 første ledd 
første punktum, som fremgår av utlendingsloven 2008 § 19 annet ledd første punktum.  

 

4.3.8 Meldeplikt til politiet om utenlandske overnattingsgjester, studenter, 
arbeidstakere mv. (jf. lovens § 20) 
 
I medhold av utlendingsloven 1988 § 45, jf. gjeldende forskrift §§ 150-156, er personer og 
institusjoner i noen tilfeller pålagt en plikt til å melde fra til politiet eller 
utlendingsmyndighetene om utlendinger. Det følger av utlendingsforskriften at: 
 

• Overnattingssteder skal føre fortegnelse over alle som overnatter og gi melding til 
politiet om alle utenlandske overnattingsgjester, med unntak av nordiske borgere, jf. § 
150. I tillegg kan Justisdepartementet bestemme at enhver som lar utlending overnatte 
hos seg, skal gi melding om dette, jf. § 151. 

• Fører av luftfartøy eller skip skal i forbindelse med grensepassering gi politiet 
forhåndsmelding om passasjerer og mannskap, jf. § 152. 

• Arbeidsgiver som tar utlending i sin tjeneste eller gir lønnet arbeid, skal gi melding til 
politiet før arbeidet begynner, jf. § 153. Arbeids- og velferdsetaten skal gi melding til 
politiet om utlendinger som søker eller får arbeid, jf. § 154. Meldeplikten gjelder ikke 
nordiske borgere.  

• Utdanningsinstitusjoner skal ved anmodning gi politiet fortegnelse over utenlandske 
elever eller studenter, jf. § 156. 

• Offentlig myndighet skal ved anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om 
utlendingers navn og adresse til bruk i sak etter loven uten hinder av taushetsplikt, jf. § 
157. 

 
I utlendingsloven 2008 § 20 første ledd er dagens hjemmel til i forskrift å gi regler om 
meldeplikt, jf. utlendingslov 1988 § 45 første ledd bokstav a til g, videreført, da bestemmelsen 
om meldeplikt anses å fylle et utlendingskontrollmessig behov. Departementet har imidlertid 
gitt uttrykk for at det er ønskelig å redusere omfanget av meldeplikten i størst mulig grad for å 
unngå et tungvint og ressurskrevende byråkrati, samt å tydeliggjøre og forenkle plikten, jf. 
proposisjonen kapitel 17.1.12.4. Utlendingsloven 1988 § 45 første ledd bokstav h om 
offentlige myndigheters plikt til å gi opplysninger om utlendingers navn og adresse til bruk i 
sak etter loven uten hinder av taushetsplikt er videreført i en generell bestemmelse i ny lov § 
84. 
 
I tillegg til å ilegge en plikt til å føre fortegnelse og å gi melding til politiet kan det i 
forskriften gis regler om hvilke opplysninger fortegnelsene skal inneholde og hvordan 
opplysningene skal formidles, jf. utlendingsloven 2008 § 20 annet ledd. Den det skal gis 
melding om, er pålagt en plikt til å gi de opplysningene som er nødvendig for at meldeplikten 
skal kunne bli oppfylt, jf. § 20 tredje ledd.  
 

4.3.8.1 Fører av luftfartøy eller skip 
 
Det følger av utledningsloven 2008 § 20 første ledd bokstav a, at det i forskrift kan gis 
bestemmelser om at fører av luftfartøy som kommer fra, eller går til utlandet, skal gi politiet 
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fortegnelse over reisende og mannskap. Det samme gjelder fører av skip som passerer grensen 
på vei til eller fra norsk havn, jf. bokstav b.  
 
I dag er det gitt nærmere bestemmelser om forhåndsmelding for fører av luftfartøy og skip i 
forskriftens § 152. I 2007 ble bestemmelsene revidert som følge av gjennomføring i norsk rett 
av grenseforordningen, jf. rundskriv A-19/2007. Gjeldende forskrift § 152 pålegger også fører 
av luftfartøy, etter anmodning, å gi politiet fortegnelse over passasjerer og mannskap, samt 
eventuelle blindpassasjerer.  Bestemmelsen har sin bakgrunn i en tilsvarende bestemmelse i 
direktiv 2004/82/EF om plikt for transportører til å fremsende passasjerdata. I forslagets § 4-
25 er bestemmelsen i gjeldende § 152 videreført. Nytt ved bestemmelsen er at det uoppfordret 
skal gis melding (ikke kun ved anmodning fra politiet) og det ikke kan gjøres unntak fra 
forhåndsmelding, dersom fartøyet har blindpassasjer om bord, jf. forslagets § 4-25 første ledd 
tredje punktum og femte ledd siste punktum. Nytt ved bestemmelsen er også at 
Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Etter gjeldende forskrift er det 
Utlendingsdirektoratet som har gitt retningslinjer etter bestemmelsen, jf. for eksempel 
Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2005-012. 
 
Som i dag vil de særskilte reglene om landlov for mannskap på skip kunne komme til 
anvendelse, jf. utlendingsloven 2008 § 16 og forskriftsforslaget § 4-20. For visumpliktig 
utlending på lystseilas gjelder også særskilte meldepliktsregler, jf. forskriftsforslaget § 4-9. 
Videre gjelder det egne regler for kontroll av passasjerer på turistskip, jf. forskriftsforslaget § 
4-15.  
 

4.3.8.2 Overnattingssteder 
 
I medhold av gjeldende forskrift § 150 fjerde ledd, må overnattingssteder som hotell, 
pensjonat, losjihus og lignende føre fortegnelse over alle som overnatter, og gi melding til 
politiet om alle utenlandske overnattingsgjester med unntak av nordiske borger. Meldingen 
skal sendes politiet så snart som mulig etter utlendingens ankomst. Denne plikten blir i 
varierende grad overholdt av overnattingsstedene, og politiet følger heller ikke alltid opp 
manglende rapportering. Ettersom politiet kan ha behov for opplysninger om utenlandske 
overnattingsgjester ut fra beredskapsmessige hensyn, som ved økt trusselnivå, og i forbindelse 
med ulovlig opphold, bør politiet ha mulighet til å få denne typen informasjon. 
Hensiktsmessighetshensyn tilsier imidlertid at rapporteringsplikten begrenses til å gjelde hvor 
politiet anmoder om det.  
 
I forslagets § 4-26 fjerde ledd forslås gjeldende meldeplikt for overnattingsstedene endret, slik 
at de kun pålegges å gi fortegnelse over utenlandske overnattingsgjester når politiet ber om 
det. Overnattingsstedene må etter dette fortsatt føre fortegnelse over alle som overnatter. Som 
i dag skal politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, godkjenne måten fortegnelsen 
føres på og til enhver tid ha adgang til gjennomsyn, jf. § 4-26 tredje ledd.  
 
Forslaget til § 4-27 viderefører dagens hjemmel for Justisdepartementet til å pålegge 
meldeplikt ved sikkerhets- og beredskapshensyn for enhver som lar utlending overnatte hos 
seg, jf. ny lov § 20 første ledd bokstav c. 
 

4.3.8.3 Arbeidsgiver og Arbeids- og velferdsetaten 
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Arbeidsgiver som tar utlending, med unntak av nordiske borgere, i sin tjeneste eller gir lønnet 
arbeid, skal i dag gi melding om dette til politiet før arbeidet begynner, jf. 
utlendingsforskriften § 153. Arbeids- og velferdsetaten skal gi melding til politiet om 
utlendinger, med unntak av nordiske borgere, som søker eller får arbeid, jf. § 154. Politiet skal 
undersøke om utlendingen har arbeidstillatelse, jf. § 153 tredje ledd og § 154 tredje ledd.  
 
Disse ordningene er opprinnelig en videreføring fra fremmedloven (lov 27. juli 1956 som ble 
opphevet gjennom ikrafttredelse av utlendingsloven 1988) med forskrifter. Bestemmelsene 
har sin bakgrunn i en tid hvor det ikke fantes dataregistre i samme omfang som i dag, og hvor 
utveksling av papirbaserte lister hadde betydning og kunne anvendes for å få oversikt over 
utenlandske arbeidstakere i en tid hvor disse var langt færre enn i dag. Hensikten med 
ordningen var at politiet skulle gi tilbakemelding til arbeidsgiver og arbeidsformidlingen om 
de aktuelle utlendingene hadde arbeidstillatelse.  
 
Disse ordningene fungerer imidlertid ikke i dag. Arbeidsgivere sender i det store og hele ikke 
inn lister over arbeidstakere. Det gjør heller ikke arbeids- og velferdsforvaltningen. I den 
utstrekning lister sendes inn til politiet, foretas ingen oppfølging i form av registrering, 
systematisk kontroll eller tilbakemelding på hvorvidt arbeidstakeren har tillatelse til arbeid.  
 
Departementet vil understreke at myndighetene og partene i arbeidslivet legger stor vekt på å 
overvåke utviklingen på arbeidsmarkedet når det gjelder arbeids- og tjenesteinnvandring. Det 
har vist seg at registrering av utenlandske arbeidstakere er avgjørende i forhold til å få 
oversikt over hvor mange som kommer og effekter på arbeidsmarkedet, herunder sosial 
dumping og eventuelt behov for ytterligere tiltak. Også Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet 
har behov for oversikt over arbeidstakerne i sitt tilsynsarbeid.  
 
Departementet mener at det i dag er andre ordninger som er bedre egnet til å avdekke ulovlig 
arbeid mv. enn slike meldepliktsordninger som følger av gjeldende utlendingsforskrift. 
Arbeidsgivere rapporterer til Aa-registeret (arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret), jf. 
folketrygdloven §§ 25-1 og 25-3. I oppdragsforhold som gjelder utenlandske oppdragstakere 
eller utenlandske selskaper, foreligger det med enkelte unntak en plikt til å rapportere 
utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker, jf. 
ligningsloven § 6-10. Fra 2008 fremgår det av skattekortet når tillatelsen utløper. I 
byggebransjen er det dessuten innført et krav om at alle arbeidstakere som utfører arbeid på 
bygge- og anleggsplasser, skal utstyres med identitetskort som et ledd i arbeidet mot sosial 
dumping. Det er et vilkår for utstedelse av kort at lovpålagte krav om registrering i relevante 
offentlige registre er oppfylt. Etter departementets vurdering er disse ordningene antagelig 
bedre egnet til å ivareta ovennevnte hensyn enn det å opprettholde en ikke-fungerende 
meldeordning til politiet.  
 
Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle 
arbeidsforhold. Arbeidsgivere vil således ha oversikt over alle sine ansatte. På bygge- og 
anleggsplasser, hvor arbeidstakerne i hovedsak utfører arbeid på et annet sted enn der 
virksomheten holder til, er det nå innført en plikt til å føre liste over alle som utfører arbeid på 
den enkelte bygge- og anleggsplass. Listene skal blant annet inneholde opplysninger om 
bygge- og anleggsplassen, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Listene skal være tilgjengelige 
og lagres i minst 6 måneder etter føringsdato.  
 
Departementet har på bakgrunn av det som er gjennomgått over kommet til at det ikke bør 
gjelde noen ytterligere plikt for arbeidsgiver til å rapportere inn eller føre register over 
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utenlandske ansatte. Det foreslås i stedet at dagens meldepliktsbestemmelse erstattes med en 
bestemmelse som fastsetter at arbeidsgiver ved forespørsel, plikter å gi politiet fortegnelse 
over utenlandske ansatte som ikke er nordiske borgere, jf. forslagets § 4-28.  I bestemmelsens 
annet ledd er det inntatt at det er Utenriksdepartementet som skal fremme slik forespørsel 
dersom politiet har behov for fortegnelse over utenlandske ansatte tilknyttet diplomatiske eller 
lønnede konsulære stasjoner (representasjoner) i riket. 
 
Departementet har ikke ansett det hensiktsmessig å videreføre noen meldeplikt for Arbeids- 
og velferdsetaten. 

4.3.8.4 Utdanningsinstitusjoner  
 
Utdanningsinstitusjoner er ikke pålagt en meldeplikt, men skal ved anmodning gi politiet 
fortegnelse over utenlandske elever eller studenter, jf. gjeldende forskrift § 156. Fortegnelsen 
skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse og statsborgerforhold.  
 
Departementet ser ingen grunn til å foreslå endringer i denne bestemmelsen, jf. forslagets § 4-
29.  
 

4.3.9 Kontrollmyndighet (jf. lovens § 22) 
 
I utlendingsloven 2008 er det fastsatt i § 22 annet ledd at ”(t)ollvesenet kan bistå politiet i 
kontrollen med utlendingers inn- og utreise” i henhold til loven.  
 
Tollvesenet vil ha en naturlig rolle når det gjelder utlendingskontroll i to sammenhenger. For 
det første vil tollvesenet i forbindelse med sin tollkontroll på Schengen yttergrenser 
(sjøgrensen) kunne foreta yttergrensekontroll. For det andre vil tollvesenet i forbindelse med 
sine tollkontroller ved indre Schengengrenser, komme over mange tilfeller som initierer 
videre personkontroll og kontroll med adgangen til innreise og opphold etter utlendingsloven. 
Tollvesenet foretar i praksis allerede i dag slik kontroll i en rekke tilfeller, og overfører i 
mange situasjoner enkeltpersoner til politiet for videre kontroll og oppfølging.  
 
Med hjemmel i 2008 loven § 22 har departementet foreslått en bestemmelse i forskriften § 4-
30 som tydeliggjør tollvesenets adgang til å utføre kontroll med utlendingers adgang til 
innreise og opphold i henhold til loven § 15. Utlendingskontroll skal både kunne foretas når 
tollvesenet utfører tollkontroll på ytre Schengengrense, og når det i forbindelse med en 
tollkontroll oppstår en særskilt grunn til å kontrollere den reisendes adgang til innreise og 
opphold. Nærmere retningslinjer kan gis av Justisdepartementet i samråd med 
Finansdepartementet.  
 
Bestemmelsen i gjeldende forskrift § 86 om at politimesteren etter retningslinjer fra 
Justisdepartementet kan gi militære tjenestemenn eller andre uten politimyndighet fullmakt til 
å utføre passkontroll, er videreført i utkastet § 4-31. Det samme gjelder bestemmelsen i 
gjeldende forskrift § 86 annet ledd om at vedkommende stasjonssjef har ansvaret for 
passkontroll av alliert militærpersonell som følger fly som nevnt i utkastet § 1-6 første ledd. 
Begrepet ”passkontroll” er i ny forskrift erstattet med det noe videre begrepet 
”grensekontroll”. 
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17  Saksbehandling 
 

17.1 Forholdet til forvaltningsloven 
I proposisjonen kapittel 17.1.3.4, drøftet departementet partsbegrepet i forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav e (”person som en avgjørelse retter seg mot eller ellers direkte gjelder”) i 
relasjon til utlendingsloven. Departementet viste til at utlendingssaker er saker av personlig 
art for søkeren, og at det heller ikke er noe reelt behov for at andre enn søkeren har 
partsrettigheter. Det er således mulig for familiemedlemmene til søkeren eller andre berørte å 
få full tilgang på saksdokumentene, og søkeren kan eventuelt gi et annet familiemedlem (eller 
andre) fullmakt til å opptre på sine vegne. Samtidig ble det i proposisjonen vist til følgende fra 
en uttalelse fra Lovavdelingen av 22. juli 2004: 
 

”Vi ser likevel ikke bort fra at det kan forekomme enkelte saker hvor familiemedlemmet 
i utlandet etter å ha sendt søknad, vil ha så store praktiske vansker med å ivareta sine 
partsrettigheter at EMK artikkel 13 jf. artikkel 8 jf. menneskerettsloven 21 mai 1999 nr. 
30 kan tilsi at de herboende må ha partsstilling eller anses som fullmektig for søkeren.” 

 
I utkastet § 17-1 første ledd har departementet inntatt en bestemmelse i første ledd som 
presiserer at det er søkeren som er å anse som part i saker etter loven og forskriften. I saker 
som ikke beror på en søknad (for eksempel utvisningssaker og saker om tilbakekall) fastsettes 
det at det kun er den som saken retter seg mot som er å anse som part. Samtidig er det 
presisert i tredje ledd at utlendingen har rett til å la seg representere ved fullmektig, og at det i 
særlige tilfeller legges til grunn at en annen opptrer som fullmektig uten at det foreligger 
skriftlig fullmakt. For at det skal anerkjennes et fullmaktsforhold uten at det foreligger 
skriftlig fullmakt, må det være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å fremlegge slik 
fullmakt, for eksempel på grunn av krig, manglende infrastruktur eller helsemessige forhold.  
 
UDI opplyste i sin høringsuttalelse til den nye loven at referansepersonen i henhold til praksis 
kan fremsette klage på vegne av søkeren i sak om familieinnvandring. Selv om det ble reist 
innvendinger mot en slik klageadgang fra enkelte høringsinstanser, fant departementet at 
gjeldende praksis burde videreføres.  
 
Direktoratet har i ettertid opplyst at det likevel ikke er etablert noen fast og enhetlig praksis 
for å godta at klage fremsettes av andre enn søkeren uten at det foreligger fullmakt.  
 
I et brev til departementet av 29.10.2007, har direktoratet argumentert for at det som 
utgangspunkt bør stilles et krav om skriftlig fullmakt for fremsettelse av klage: 
 

”(P)roblemstillinger knyttet til hvem som har rettslig klageinteresse (har) sjeldent 
kommet på spissen. I svært få tilfeller har direktoratet mottatt klager fra herboende 
referanser i familieinnvandringssaker, uten at det foreligger fullmakter. Når et nytt 
regelverk skal utformes, kan man stille spørsmål til hvorfor referanser i 
familieinnvandringssaker skal kunne ha selvstendig klagerett.  
 
Som nevnt i flere sammenhenger kan det være mange gode grunner til å være 
tilbakeholden med å gi referanser i familieinnvandringssaker klagerett direkte. 
Familieinnvandringssaker blir relativt ofte avslått med begrunnelse i at relasjonen 
mellom søkeren og referansen ikke er  reell. I noen saker har ikke søkeren og referansen 
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sammenfallende interesser. Det at  referansen har rettslig klageinteresse innebærer  en 
risiko for at et vedtak endres i strid med søkerens interesse. Det kan foreligge sensitive 
opplysninger for  eksempel knyttet til DNA-tester  og voldelige ektefeller. I tilegg kan 
det være betenkelig å gi klagerett til referansen i saker der tvangsekteskap, bigami eller 
proforma er aktuelle problemstillinger. Selv om det er anledning til å unnta dokumenter 
etter forvaltningsloven § 19, eventuelt unngå å begrunne vedtaket etter 
forvaltningsloven § 24 tredje ledd, er ikke nødvendigvis dette tilstrekkelig til å beskytte 
søkeren. Det at referansen ser at enkelte dokumenter holdes tilbake, kan være nok til at 
det skaper problemer for søkeren i tvangsekteskapssaker. Direktoratet mener derfor det 
ikke er hensiktsmessig å oppstille en forskriftsbestemmelse som generelt gir alle 
referanser i familieinnvandringssaker rettslig klageinteresse.” 

 
Departementet slutter seg til direktoratets vurderinger, jf. utkastet § 17-1 annet ledd: 
 

”Det er kun parten, jf. første ledd, som anses å ha rettslig klageinteresse i saker etter 
utlendingsloven og forskriften. ” 
 
Bestemmelsen i utkastet § 17-1 tredje ledd om adgangen til å la seg representere ved 
fullmektig, eventuelt uten skriftlig fullmakt, gjelder imidlertid også i forhold til spørsmålet 
om klagerett.  
 

17.2 Utlendingens rett til å uttale seg 
 

17.2.1 Generelt 
I gjeldende forskrift § 55 er det en egen bestemmelse om asylintervju av voksne asylsøkere, 
som lyder: 
 

”Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i 
samarbeidet i henhold til avtale mellom Norge, Island og Det europeiske fellesskap 
om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for 
behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, 
skal asylintervju foretas snarest mulig. Asylsøkere over 18 år skal intervjues atskilt. 
Søkerens ektefelle eller samboer bør som regel intervjues personlig, selv om 
vedkommende ikke søker asyl.  
 Intervjuet skal tilrettelegges på en måte som sikrer at saken blir best mulig 
opplyst. Utlendingsdirektoratet skal klarlegge om søkeren i kraft av sitt asylgrunnlag 
eller ut fra sin livssituasjon har særlige behov under intervjusituasjonen. Kvinner skal 
spørres om de ønsker at intervjuer og/eller tolk skal være kvinne. Slike ønsker og 
andre særskilte behov skal etterkommes så langt det er praktisk mulig.  
 Med mindre søkeren og den som skal foreta intervjuet, kan kommunisere 
forsvarlig på et felles språk, skal tolk tilkalles. Søkeren skal opplyses om at tolken har 
taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 flg., og at overtredelse av taushetsplikten 
kan medføre straffansvar etter straffelovens § 121.  
 Før intervjuet tar til, skal søkeren oppfordres til å forklare seg sannferdig og 
fullstendig og orienteres om at uriktige opplysninger eller fortielse av forhold av 
vesentlig betydning vil bli tillagt vekt ved avgjørelsen. Det skal videre opplyses om at 
det er forbundet med straffansvar å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende 
opplysninger, jf. lovens § 47 første ledd bokstav b. Søkeren skal gjøres kjent med at de 
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opplysninger som gis under intervjuet vil danne grunnlag for avgjørelsen av søknaden, 
sammen med opplysninger gitt ved registreringen av asylsøknaden og i eventuell 
egenerklæring.  
 Søkeren skal gis anledning til å forklare seg med egne ord. Intervjueren skal så 
langt det er mulig avklare motstridende opplysninger.” 

 
Departementet har kommet til at denne bestemmelsen kan videreføres (forslaget § 17-2) med 
enkelte justeringer og tilføyelser. 
 
I første ledd er definisjonen av Dublin-samarbeidet erstattet med en henvisning til § 7-3 hvor 
definisjonen fremgår. I tredje ledd foreslås en tilføyelse om at søkeren skal opplyses om 
tolkens rolle under asylintervjuet. Videre er det i fjerde ledd foretatt en endring slik at det i 
stedet for å fastsette at de opplysninger som gis under intervjuet vil danne grunnlag for 
avgjørelsen av søknaden ”sammen med opplysninger gitt ved registreringen av søknaden og i 
eventuell egenerklæring”, nå er inntatt en forkortet henvisning til at det også vil legges vekt 
på ”andre relevante opplysninger i saken”. 
 
Departementet har videre foreslått et nytt siste ledd i bestemmelsen om at det kan tas 
lydopptak av samtaler med asylsøkeren. Asylsøkeren skal orienteres når det tas slikt opptak. 
Lydopptak er allerede i dag en sentral del av UDIs kvalitetssikringsrutiner. Det tas 
rutinemessig opptak av alle intervjuer med enslige mindreårige asylsøkere og intervjuer der 
direktoratet må benytte tolker med begrensede formelle kvalifikasjoner. Ved alle lydopptak av 
asylintervju benyttes samtykkeskjema. Direktoratets erfaring er at dette virker forstyrrende i 
intervjusituasjonen og skaper usikkerhet hos søkere og verger. Et lydopptak inneholder alt en 
søker forteller. Med hjemmel i forskriften for opptak av asylintervju vil det være tilstrekkelig 
å informere om årsakene til lydopptaket, på samme måte som man informerer søkere om 
øvrige rammebetingelser for asylintervjuet.  
 

17.2.2 Særskilt om høring av barn 
Barnekonvensjonen artikkel 12 har en egen bestemmelse om høring av barn. Bestemmelsen 
lyder som følger: 
 

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til 
fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge 
barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 
representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.  

 
I proposisjonen har departementet påpekt at prinsippet om at barn skal høres, reiser 
forskjellige spørsmål i forhold til lovens ulike tillatelser, og i forhold til ulike 
søknadssituasjoner. I stedet for en generell bestemmelse om barns uttalerett i loven, mente 
derfor departementet at spørsmålet om høring av barn bør reguleres i forskrift og i 
retningslinjer, og at reguleringen må tilpasses de ulike sakstyper og søknadssituasjoner. Det 
vises til den bestemmelsen som er inntatt i den nye lovens § 81 annet ledd: 
 

”Kongen skal gi regler i forskrift om barns rett til å bli hørt.” 
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I gjeldende utlendingsforskrift, har man kun egne bestemmelser om høring av barn i 
tilknytning til familiegjenforening for særkullsbarn og barn i asylsaker: 
 

§ 23e om familiegjenforening for særkullsbarn: 
”Barn over 12 år skal gis anledning til å uttale seg” 
 
§ 55a om intervju av barn i asylsaker: 

”Barn har uavhengig av asylgrunnlag og livssituasjon særlige behov under 
intervjusituasjonen.  

Søker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som utøver 
foreldreansvar over søkeren, skal alltid ha hjelpeverge eller fullmektig til stede under 
intervjuet. Intervjuet skal så vidt mulig foretas innen 14 dager etter at søknad er 
fremsatt. 

Den totale livssituasjonen til medfølgende barn skal klarlegges under intervjuet av 
foreldrene. I den forbindelse skal det avholdes en samtale med barnet med mindre det 
anses åpenbart unødvendig eller foreldrene motsetter seg dette. Minst en av foreldrene 
må være til stede under samtalen.  

For øvrig gjelder bestemmelsene i § 55 så langt de passer.” 
 
For øvrig har forvaltningsloven § 17 en bestemmelse om høring av barn som også gjelder på 
utlendingsfeltet: 
 

”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, 
i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De 
mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.” 

  
Også en del andre lover har egne regler om høring av barn. I det følgende refereres 
bestemmelsene i barneloven, barnevernloven og adopsjonsloven. 
 

Barneloven § 31 
Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka 

dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om 
personlege tilhøve for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor 
gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som 
har med barnet å gjere.  

Når barnet er fylt 7 år, skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om 
personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos. 
Når barnet er fylt 12 år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner. 

 
Barnevernloven § 6-3 første ledd 
Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 
modenhet. 

 
Adopsjonsloven § 6 første og annet ledd 

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse om 
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adopsjonsbevilling skal gis. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet.  
  Den som har fylt 12 år, kan ikke adopteres uten eget samtykke. 

 
Departementet foreslår at følgende inntas i § 17-3 i forskriftsforslaget: 

”Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, skal informeres og skal gis anledning til å bli hørt før det treffes 
avgjørelse i saker som vedrører dem etter utlendingsloven.  

Barnet kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, verge eller 
andre som kan uttale seg på vegne av barnet. På hvilken måte barnet skal høres må 
vurderes ut fra sakens art og søknadssituasjon. Utlendingsdirektoratet gir utfyllende 
retningslinjer om hvordan barnets uttalerett skal gjennomføres, tilpasset de ulike 
sakstyper og søknadssituasjoner. 

Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet, jf. 
forvaltningsloven § 17 første ledd.” 

 
 
Departementet har vært i tvil om hensiktsmessigheten av å fastsette at også barn under 7 år 
skal ha rett til å bli informert og gis anledning til å bli hørt i utlendingssaker. Dette er saker av 
en helt annen karakter enn slike saker som omhandlet i barneloven, barnevernloven og 
adopsjonsloven, og det vil være mindre praktisk at barn under 7 år har forutsetninger for å 
avgi uttalelse i en utlendingssak. Departementet har imidlertid kommet til at dette ikke er 
noen vesentlig innvending mot at forskriften gir barnet rett til å bli hørt i de saker hvor 
forutsetningene for dette eventuelt er til stede.  
 
På samme måte som barnet har rett til å bli hørt, har barnet rett til ikke å gi uttrykk for sitt syn. 
På samme måte som i barnekonvensjonen er det derfor presisert at barnet ”gis anledning til” å 
bli hørt.  
 
Det er ikke et krav etter barnekonvensjonen artikkel 12 at utlendingsmyndighetene må foreta 
en muntlig samtale med barnet, eller høre barnet direkte. Barnets syn kan innhentes skriftlig 
eller muntlig, fra foreldre, verge, advokat eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet. 
Hvordan barnet skal høres, må tilpasses den enkelte sakstype og søknadssituasjon. Det vises i 
denne sammenheng til at det finnes en rekke ulike sakstyper som berører barn, herunder for 
eksempel asylsaker, familiegjenforeningssaker, visumsaker, saker om utlendingspass mv. Når 
det gjelder asylsaker og saker om familiegjenforening for særkullsbarn, ønsker departementet 
å videreføre egne forskriftsregler om gjennomføring av direkte samtaler med barnet. Dette 
drøftes nærmere nedenfor. For øvrig mener departementet at det som utgangspunkt bør 
overlates til UDI å gi nærmere retningslinjer om hvordan barnet skal høres og at dette 
tilpasses ulike sakstyper og søknadssituasjoner. Det vises i denne sammenheng også til en 
rapport fra Institutt for samfunnsforskning1 som er utarbeidet på oppdrag av UDI, ”Å høre 
barn i utlendingssaker”. I rapporten det blant annet uttalt følgende på s. 220: 
 

”På utlendingsfeltet innebærer (barnets uttalerett) at barn skal ha reell mulighet til å 
uttale seg i alle saker, og at barnets meninger potensielt skal kunne påvirke vedtak. Dette 
gjelder saker hvor både UDI, utenriksstasjoner og politi er involvert. 
Utlendingsmyndighetene kan imidlertid definere hvordan uttaleretten skal 
implementeres.  

                                                 
1 ”Å høre barn i utlendingssaker”, Hilde Lidén, Hilde Rusten og Monica Five Aarset, ISF 2008:2 
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Vi slutter oss her til Justisdepartementets syn i proposisjonen om innarbeiding av 
barnekonvensjonen i norsk lov som sier at bestemmelsen ikke skal medføre at 
forvaltningen alltid må høre barnet direkte, men skal tilpasses vedtakets art, samt barnets 
alder og modenhet. Hvordan barn skal høres i forhold til de ulike søknadstypene, kan 
reguleres på detaljnivå i forskrifter og retningslinjer, tilpasset hva som er hensiktsmessig 
for de ulike sakstyper, ressursbruk og liknende. Forutsetningene er at barnets 
synspunkter på saken framgår tydelig av vedtaket. 
…… 
 
Barns uttalerett innebærer altså ikke nødvendigvis at dette foregår gjennom en muntlig 
samtale. Det kan skilles mellom en direkte og en indirekte uttalerett, der den indirekte 
uttalelsen for eksempel kan omfatte en skriftlig redegjørelse, som brev og liknende. 
Indirekte uttale kan også gjelde uttalelser som er gitt til en person som taler barnets sak, 
for eksempel en advokat, lærer eller foreldrene. Denne forståelsen er i 
overensstemmelse med slik uttaleretten tolkes i barnevernssaker, barnefordelingssaker 
og dommeravhør. Om synspunkter formidles via foreldre eller andre som representerer 
barnet, betinger dette at barnet er blitt informert og fått mulighet til å uttale seg, og at 
man kan stole på at foreldrene lojalt og rimelig objektivt formidler barnets syn. Uttalelse 
fra foreldrene ut fra et generelt inntrykk av hva de tror barna mener tilfredsstiller ikke 
kravet om barns uttalerett.” 

 
I rapporten er det foretatt vurderinger og fremmet forslag til hvordan barnets uttalerett kan 
ivaretas ved ulike sakstyper. Det er i denne sammenheng også vist til statsborgerloven som et 
eksempel på hvordan det i visse saker er mulig å oppfylle barns uttalerett med enkle rutiner (s. 
228):  
 

”I loven er det tatt inn krav om barns samtykke når det gjelder å søke statsborgerskap for 
barn over 12 år. For barn som ikke har fylt tolv år skal det gis mulighet for å si sin 
mening (§ 31). Søknadsskjemaet har et eget felt for barns underskrift, og et annet felt for 
avkrysning av om barn under tolv år har blitt gitt mulighet for å uttrykke sin mening. 
Det skal krysses av for at barnet aksepterer å bli norsk statsborger, eller eventuelt gis 
begrunnelse for hvorfor ikke det ønsker dette. Det skal også legges ved dokumentasjon 
på foreldreansvar og på at barn i skolepliktig alder følger skolens undervisning. 
Skjemaet vil kreve nye rutiner fra saksbehandlere, som kan være nyttig i forhold til 
andre sakstyper.” 

 
I forslaget § 17-3 tredje ledd, foreslår departementet at barnets medbestemmelsesrett tas inn i 
forskriften, ved at det fremgår at barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 
barnets alder og modenhetsnivå. Bestemmelsen synliggjør at utlendingsmyndighetene har en 
plikt til å ta barnets synspunkter i betraktning og at barnet tas på alvor. En tilsvarende 
bestemmelse finnes for øvrig i forvaltningsloven § 17 første ledd. Det understrekes at 
bestemmelsen ikke innebærer at barnets synspunkter i seg selv vil være avgjørende for utfallet 
av saken. I mange sammenhenger oppstiller også loven og forskriften klare vilkår som må 
være oppfylt før en tillatelse etter loven kan innvilges.  
 
Departementet foreslår som nevnt at man på samme måte som i dag bør ha en særskilt regel 
om at det skal gjennomføres samtale med barn i asylsaker. I forslaget § 17-4, er det derfor 
inntatt en egen bestemmelse om samtale med barn i asylsaker: 
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”Den totale livssituasjonen til medfølgende barn skal klarlegges under 
intervjuet av foreldrene. 

I asylsaker skal det gjennomføres en samtale med barn over 7 år med mindre 
barnet selv ikke ønsker det, eller det anses åpenbart unødvendig. Samtalens formål er å 
belyse barnets situasjon og klarlegge om barnet kan ha et selvstendig asylgrunnlag.  
 Opplysninger barnet gir under samtalen skal nedtegnes skriftlig. 

Asylsøker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som 
utøver foreldreansvar, skal alltid ha hjelpeverge eller fullmektig til stede under 
asylintervjuet. Intervjuet skal så vidt mulig gjennomføres innen 14 dager etter at 
søknaden er fremsatt med mindre det er behov for aldersundersøkelse for å klarlegge 
søkerens alder.  

Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for å sikre at barnets 
interesser og behov blir ivaretatt i samtalen.” 

 
Den hovedregelen som departementet her har foreslått å videreføre i annet ledd om at det skal 
gjennomføres direkte samtale med barnet, innebærer at man går lenger enn hva som er 
nødvendig etter barnekonvensjonen, jf. det som er sagt over om at barnekonvensjonen ikke 
stiller noe krav til en generell ordning om direkte samtale med barnet.  
 
Når det gjelder formuleringen i § 17-4 annet ledd om at man kan unnlate å gjennomføre 
samtaler med medfølgende barn når det er ”åpenbart unødvendig”, vil det særlig være i de 
tilfeller familien skal returneres til første asylland etter Dublinkonvensjonen at denne 
unntaksgrunnen er aktuell.  
 
I tilknytning aldersavgrensningen (7 år) i § 17-4 annet ledd, vises det til at også barn under 7 
år kan ha rett til å bli hørt etter hovedbestemmelsen i § 17-3 dersom de er i stand til å danne 
seg egne synspunkter, men betydningen av at § 17-4 ikke kommer direkte til anvendelse, er at 
det i disse tilfellene ikke er fastsatt at utlendingsforvaltningen må gjennomføre en samtale 
med barnet selv.  
 
I praksis har det vist seg å være uklarhet om hvordan man skal gjennomføre intervjuer med 
barn. En del av problematikken har vært knyttet til en bekymring for å sette barnet i en 
vanskelig situasjon dersom barnet gir opplysninger som svekker foreldrenes asylforklaring. Ut 
fra det som fremkommer i rapporten ”Å høre barn i utlendingssaker”, synes imidlertid denne 
problematikken å forekomme i relativt få saker i praksis. På samme måte som i gjeldende 
forskrift, har departementet valgt å presisere i forslaget § 17-4 annet ledd at formålet med 
samtalen skal være ”å belyse barnets situasjon og klarlegge om barnet kan ha et selvstendig 
asylgrunnlag”. På den ene side må derfor den som foretar intervjuet av barnet, gå inn i 
realitetene i barnets historie og asylforklaring. På den annen side skal ikke formålet være å 
avdekke eventuelle uoverensstemmelser med foreldrenes forklaring. Dersom det fremkommer 
opplysninger i samtalen med barnet som undergraver foreldrenes asylforklaring, må dette 
eventuelt følges opp med grundigere undersøkelser i foreldrenes sak. Barnets forklaring må 
ikke alene benyttes som grunnlag for å avslå familiens asylsøknad. Det forutsettes at UDI gir 
utfyllende retningslinjer om hvordan slike situasjoner skal håndteres i praksis.  
 
I gjeldende forskrift er det fastsatt at foreldrene kan motsette seg at det avholdes samtale med 
barnet, og at minst en av foreldrene eventuelt må være til stede under samtalen. Foreldrenes 
reservasjonsrett kan komme i konflikt med barnets rett til å bli hørt i henhold til 
barnekonvensjonen, og forelderens rett til å være til stede under samtalen, kan komme i strid 
med ”retten til fritt å gi uttrykk for (..) synspunkter”. Barnevernloven har ingen regler om 
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foreldres reservasjonsrett eller rett til å være til stede i samtaler med barnet, og departementet 
har kommet til at de aktuelle bestemmelsene i gjeldende forskrift ikke bør videreføres.  
 
Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor foreldrene motsetter seg at det foretas en samtale 
med barnet (uten at de er til stede), men hvor barnet selv ønsker en slik samtale eller hvor det 
anses nødvendig å høre barnet alene fordi det kan foreligge en interessekonflikt mellom 
barnet og foreldrene, vil det i utgangspunktet være behov for lovhjemmel for å gjennomføre 
samtalen.  
 
Det er ikke grunn til å tro at en slik situasjon som beskrevet vil forekomme ofte i praksis. I 
svensk rett finnes ingen regler om reservasjonsrett for foreldrene, og i rapporten ”Å høre barn 
i utlendingssaker”, fremgår det at forskernes kontakt hos Migrationsverket i Sverige, ikke var 
kjent med at denne problemstillingen hadde kommet på spissen.  
 
Departementet mener likevel at det er grunn til å sikre at man har nødvendig lovhjemmel for å 
gjennomføre samtaler med barnet uten foreldrenes samtykke, eventuelt å gjennomføre 
samtaler uten foreldrenes tilstedeværelse, dersom dette er nødvendig for å ivareta barnets rett 
til å bli hørt. Departementet har derfor hatt på høring et forslag til en bestemmelse om dette i 
lovens § 81 tredje ledd2.  Beslutninger i medhold av bestemmelsen vil være prosessuelle 
avgjørelser som ikke kan påklages, jf. høringsforslaget til lovbestemmelse § 81 femte ledd.  
 
I tilfeller hvor det besluttes å gjennomføre en samtale med barnet selv om foreldrene 
motsetter seg dette, eller hvor foreldrene nektes å være til stede under samtalen, følger det av 
høringsforslaget til lovbestemmelse § 81 fjerde ledd at det skal oppnevnes setteverge for 
barnet når samtale gjennomføres i Norge, med mindre barnet har annen fullmektig som er til 
stede.  
 
I utkastet § 17-4 fjerde ledd annet punktum er det videreført en bestemmelse om at samtalen 
med enslig mindreårige asylsøkere så vidt mulig skal foretas innen 14 dager etter at søknaden 
er fremsatt med. Samtidig er det presisert et unntak for tilfeller hvor det er behov for 
aldersundersøkelse for å klarlegge søkerens alder. I slike tilfeller vil det normalt ikke være 
mulig å gjennomføre samtalen innen 14 dager.  
 
 
I rapporten ”Å høre barn i utlendingssaker”, er spørsmålet om høring av barn i saker om 
familiegjenforening drøftet bredt. Følgende hitsettes fra anbefalingene i rapporten: 
 

”I enkelte sakstyper, som der barn søker oppholdstillatelse sammen med begge foreldre 
eller gjenforening med den ene forelderen sammen med den andre forelderen mener vi 
(…) minimumsprosedyrer vil være dekkende. I disse sakene må man kunne regne med 
at foreldrene i utgangspunktet ivaretar barnets uttalerett. Det må imidlertid opprettes 
rutiner for at det kan gjennomføres samtaler med barn også i disse sakene, hvis 
saksbehandler eller søker mener det er nødvendig. I sammenheng med søknad eller 
effektuering av tillatelse bør alle søkere, også barn, etter vår vurdering møte ved 
utenriksstasjonen. En kort samtale om selve søknaden i skranken vil kunne være med på 
å gi en indikasjon på om en egen samtale med barnet er nødvendig.  
 

                                                 
2 Departementet jobber nå med å gjennomgå høringssvarene og fremme et lovforslag for Stortinget 
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I andre sakstyper mener vi imidlertid at barn må få tilbud om å bli hørt direkte gjennom 
en samtale. De familiegjenforeningssaker hvor barns uttalerett er særdeles viktig og bør 
muliggjøres gjennom en samtale med barnet på utenriksstasjonene, er etter vår 
vurderinger: 

• Alle saker hvor barn søker alene 
• Saker hvor barn søker gjenforening med kun en av foreldrene i riket 
• Fosterbarnsaker og adopsjon av større barn 
• Enslige mindreårige i Norge som har foreldre som søker gjenforening med 

dem. Dette er spesielt viktig når flere barn får flyktningstatus.”  
 
Departementet er enig i at det bør gis tilbud om direkte samtaler med barnet i enkelte saker 
som gjelder familieinnvandring, jf. forslaget § 17-5. Særlig i saker som gjelder særkullsbarn 
vil det kunne være viktig med direktesamtale med barnet. Denne type saker kan omfatte 
situasjoner hvor det kan være en interessekonflikt mellom foreldrene (en gjenværende 
forelder i barnets hjemland og den forelderen som ønsker å flytte til Norge med barnet). 
Videre kan det i en del saker foreligge særskilt behov for å vurdere mishandlingsfare mv, jf. 
den nye utlendingsloven § 40 femte ledd. Tall som er innhentet fra UDI viser at det i 2007 ble 
innvilget 954 tillatelser til barn mellom 7 og 18 år etter bestemmelsen om oppholdstillatelse 
for særkullsbarn i utlendingsforskriften § 23e. Det legges til grunn at den store andelen av 
disse sakene ble innvilget mens søkeren befant seg i hjemlandet, slik at samtale etter forslaget 
til ny bestemmelse skulle vært foretatt ved utenriksstasjonen.  
 
Også når det gjelder saker hvor barn søker alene, er departementet enig i at det bør gis tilbud 
om samtale med barnet. I saker som gjelder adopsjon, legger departementet til grunn at de 
nødvendige undersøkelser og samtaler er gjennomført før adopsjonen godkjennes, og det 
anses derfor ikke nødvendig med en egen regel i utlendingsforskriften om direkte samtale 
med barnet i slike saker. I saker som gjelder fosterbarn, er departementet imidlertid enig i at 
samtale bør tilbys før tillatelse eventuelt innvilges (1 sak i 2007). I saker hvor foreldrene 
søker gjenforening med enslige mindreårige barn som har fått beskyttelse i Norge, kan det 
være behov for å tilby samtale med barnet for å sikre at det ikke vil være i strid med barnets 
beste å innvilge oppholdstillatelse for foreldrene (under 10 saker i 2007). Når det gjelder barn 
som har fått opphold på humanitært grunnlag, vil det som utgangspunkt ikke gjelde noen 
adgang til familiegjenforening for foreldrene og det er derfor unødvendig å gi et generelt 
tilbud om samtale. Dersom det likevel skulle være aktuelt å gi en slik tillatelse etter 
unntaksbestemmelsen om sterke menneskelige hensyn i lovens § 49 første ledd, bør det også i 
slike saker gis tilbud om samtale (under 5 saker i 2007) for å sikre at det ikke vil være i strid 
med barnets beste at foreldrene innvilges tillatelse.  
 
I forskriftsforslaget er det fastsatt at det ”som hovedregel” skal gis tilbud om direkte samtale 
med barnet i slike saker som nevnt over. Bakgrunnen for at det ikke foreslås en absolutt regel, 
er at situasjonen i enkelte saker kan innebære at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre en 
slik ordning, for eksempel fordi reiseavstanden eller andre forhold gjør at barnet ikke møter 
ved den aktuelle utenriksstasjonen. I andre tilfeller kan det være åpenbart unødvendig med 
samtale. Når det gjelder barn som skal være med bare den ene forelderen til Norge, kan det 
være unødvendig med en samtale med barnet for å avklare om det foreligger noen 
interessekonflikt dersom det for eksempel foreligger sikker dokumentasjon for at den andre av 
foreldrene er død, slik at den forelderen som skal flytte til Norge, har foreldreansvaret alene. 
(Det kan likevel være andre forhold som gir grunn til å gi tilbud om samtale).  
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I saker hvor det oppstår et eventuelt behov for å nekte foreldrene innsyn i forklaringer som 
barnet har gitt, men hvor foreldrene i utgangspunktet kan gjøre krav på innsyn i medhold av 
forvaltningslovens bestemmelser om parters rett til innsyn (jf. herunder at opplysninger som 
er gitt i barnets sak kan inngå som relevante opplysninger i foreldrenes sak), må spørsmålet 
om unntak fra innsynsrett vurderes i forhold til forvaltningsloven § 19 annet ledd bokstav b:  
 

”Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få 
gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder (…) forhold som av 
særlige grunner ikke bør meddeles videre.” 

 
Når det gjelder bestemmelsen i gjeldende utlendingsforskrift § 55a første ledd, som fastslår at 
barn har særlige behov under intervjusituasjonen, har departementet valgt å foreta en 
omformulering slik at bestemmelsen nå fastslår at Utlendingsdirektoratet gir nærmere 
retningslinjer om gjennomføringen av samtaler med barn, jf. forslaget § 17-4 femte ledd og § 
17-5 tredje ledd. Departementet vil i denne sammenheng bemerke at retningslinjene bør 
understreke behovet for en barnesensitiv vurdering av asylsaker, jf. lovens § 28 tredje ledd og 
§ 38 tredje ledd, samt merknadene til de to bestemmelsene i forarbeidene. Det er også viktig 
at de som skal gjennomføre samtaler med barnet får god opplæring. For øvrig minner 
departementet om det som er sagt i proposisjonen kapittel 7.6.4 om at 
utlendingsmyndighetene må vurdere om det ut over de uttalelser som partene selv gir, er 
behov for å innhente eksterne faglige uttalelser, som for eksempel helsefaglige uttalelser, 
uttalelser fra barnevernmyndigheter, skole mv. 
 
I diskusjonen om barns rett til å bli hørt, har det vært reist spørsmål om det kan oppstå en 
rettslig problematikk knyttet til reglene om taushetsplikt i saker som gjelder utvisning. Som 
det fremgår uttrykkelig av den nye utlendingsloven § 70, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn ved forholdsmessighetsvurderingen. I utgangspunktet er likevel ikke 
barnet part i en sak som gjelder utvisning av foreldrene, og det vil derfor kunne forutsette 
samtykke fra foreldrene om barnet skal kunne gis opplysninger i saken, og derved mulighet til 
å uttale seg. Departementet mener imidlertid at det neppe forekommer situasjoner i praksis 
som skaper behov for særskilt rettslig regulering i slike saker.  
 
I forslaget § 17-6 foreslår departementet forskriftsfestet en plikt til å melde fra til 
barnevernmyndighetene dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller 
alvorlig omsorgssvikt, eller har vist vedvarende avvikende atferd. Plikten for offentlige 
myndigheter til å varsle er allerede lovfestet i barnevernloven § 6 – 4 annet ledd. Ut fra 
informasjonshensyn foreslår departementet at varslingsplikten også fremgår av 
utlendingsforskriften. Det foreslås også at plikten omfatter alle ansatte i asylmottak, enten 
mottakene drives av kommuner, frivillige organisasjoner eller private driftsoperatører. 
 
Bestemmelsen får anvendelse på barn som oppholder seg i Norge, og plikten gjelder av eget 
tiltak og uten hinder av taushetsplikt. 
 
 

17.3 Utlendingens møte- og opplysningsplikt 
Utlendingsloven 2008 § 83 gjelder utlendingens møte- og opplysningsplikt. I første ledd 
fastsettes det at politiet og UDI kan pålegge den utlendingen saken gjelder å møte personlig 
for å gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket. Etter § 83 kan det gis forskrifter om 
hva utlendingen kan pålegges å gjøre i forbindelse med utlendingens møte- og 
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opplysningsplikt. I annet ledd pålegges utlendingen en plikt til å medvirke til å avklare sin 
identitet i den grad utlendingsmyndighetene krever det. Det presiseres at utlendingen ikke kan 
pålegges å medvirke til å avklare identiteten på en måte som kommer i konflikt med et behov 
for beskyttelse.  
 
I forslagets § 17-7 første ledd har departementet foreslått å videreføre de regler man i dag har 
om utlendingens opplysningsplikt i gjeldende utlendingsforskrift § 128. Departementet 
foreslår imidlertid en endring av gjeldende § 128 annet ledd, som i dag lyder: 
 
”Asylsøker kan ikke pålegges å ta kontakt med sitt hjemlands myndigheter eller medvirke til å 
avklare sin identitet på annen måte som kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse. 
Dette gjelder ikke asylsøker som har fått avslag på sin søknad om asyl med plikt til å forlate 
riket, eller er innvilget arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på annet grunnlag enn et 
behov for beskyttelse.” 
 
Slik forskriften er formulert, er det ikke ut fra formuleringene åpenbart om siste del av 
setningen ”som kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse”, refererer seg til når 
asylsøkere kan pålegges å ta kontakt med sitt hjemlands myndigheter, eller om setningsdelen 
bare refererer til hva man ikke ”på annen måte” kan pålegge en asylsøker å gjøre.  
 
I mange tilfeller anfører asylsøkerne frykt for overgrep fra andre grupperinger i hjemlandet 
enn hjemlandets myndigheter. I slike tilfeller vil det normalt være uproblematisk å pålegge 
utlendingen å ta kontakt med hjemlandets myndigheter. Forskriften bør derfor formuleres på 
en måte som gjør det tydelig at det kun er i de tilfeller hvor det kan komme i konflikt med et 
behov for beskyttelse at den som søker eller som er innvilget beskyttelse, ikke kan pålegges å 
ta kontakt med sitt hjemlands myndigheter, jf. forslaget § 17-7 annet ledd: 
 

”En utlending som søker eller som er innvilget beskyttelse, kan ikke pålegges å ta 
kontakt med sitt hjemlands myndigheter dersom dette kan komme i konflikt med et 
behov for beskyttelse. Utlendingen kan heller ikke pålegges å avklare sin identitet på 
annen måte som kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse.” 

 
 

17.4 Utlevering av opplysninger fra politiet til 
utlendingsforvaltningen i saker om familieetablering og visum 

17.4.1 Innledning 
Etter § 40 femte ledd i utlendingsloven 2008, kan en søknad om familieetablering avslås 
dersom det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt 
utnyttet av referansepersonen. Tilsvarende gjelder etter § 40 femte ledd ved søknad om 
oppholdstillatelse fra særkullsbarn og etter § 48 gjelder det samme ved søknad om 
oppholdstillatelse for å inngå ekteskap.  
 
Videre presiseres det i utlendingsloven 2008 § 10 fjerde ledd at det også er adgang til å nekte 
visum ved fare for mishandling eller grov utnyttelse.  
 
I utlendingsloven 2008 §§ 85 og 86 er det åpnet for at politiet i forbindelse med slike saker 
som nevnt over, kan utlevere opplysninger om referansepersonens vandel til 
utlendingsforvaltningen uten hinder av taushetsplikten. Tilsvarende lovregler er inntatt i 
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utlendingsloven 1988, men disse lovbestemmelsene er foreløpig ikke trådt i kraft fordi det 
foreløpig ikke er vedtatt nødvendige forskriftsregler. Drøftelse av lovreglene finner man i 
Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) som ble opprettholdt ved Ot.prp. nr. 19 (2005-2006), jf. også 
NOU 2004:20. 
 
Utlendingsloven 2008 § 85 lyder: 

 Politiet kan som ledd i forberedelse av sak som nevnt i §§ 40 femte ledd eller 
48  benytte vandelsopplysninger om referansepersonen eller den referansepersonen 
har fått familieetablering med når søkeren er referansepersonens særkullsbarn.  
 Dersom politiet har vandelsopplysninger av betydning for om 
oppholdstillatelse skal nektes etter § 40 femte ledd, kan det gis en uttalelse om dette til 
det organ som avgjør saken.  
 Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som 
skal gis til det organ som avgjør saken, og om utformingen av politiets uttalelse for 
øvrig.  

 
Utlendingsloven 2008 § 86 lyder: 

 Dersom Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda finner at det er særlig 
grunn til å undersøke referansepersonens vandel for å avgjøre om visum skal nektes 
etter § 10 fjerde ledd, kan det innhentes uttalelse fra politiet om forhold av betydning 
for å bedømme dette.  
 Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som 
skal gis til Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda etter første ledd, og om 
utformingen av politiets uttalelse for øvrig.  
 

Med ”referanseperson” menes den personen som søkeren ønsker å etablere samliv med eller 
besøke. Ved behandling av søknad om familiegjenforening fra særkullsbarn vil kontrollen 
gjelde den personen som barnets forelder ønsker å etablere samliv med.  
 
Høringsbrevet inneholder for det første en vurdering av når det bør foretas en undersøkelse 
knyttet til vandel. Videre inneholder høringsbrevet forslag til nærmere regler om hvilke 
opplysninger om referansepersonen som politiet skal utlevere til det organet som avgjør den 
aktuelle saken.  
 
Høringsbrevet inneholder også forslag til nærmere regler om søkerens adgang til 
vandelsopplysninger om referansepersonen. 
 

17.4.2  Uttalelse om vandel  
17.4.2.1 Vurdering av i hvilke saker det skal foretas undersøkelse av vandel m.m.  
 
Saker om familieetablering mv. 
Utlendingsloven 2008 § 85 åpner for rutinemessig undersøkelse av vandel i saker om 
familieetablering mv. Det er ikke krav om at myndighetene i det konkrete tilfellet finner 
særskilt grunn til slik undersøkelse. En adgang til rutinemessig undersøkelse gjør at det er 
mindre tilfeldig i hvilke saker myndighetene blir kjent med forhold ved referansepersonen 
som er relevante, jf. Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) kapittel 2.7.2.  
 
I praksis vil det nesten utelukkende være i saker hvor søkeren er kvinne og hvor 
referansepersonen er den mannlige ektefellen, at det vil være grunn til å avslå en søknad ut fra 
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fare for mishandling eller grov utnyttelse. Utlendingslovutvalget bemerket på denne bakgrunn 
at praksis med undersøkelse av vandel burde kunne sløyfes i saker hvor søkeren er en mann.  
Det kan imidlertid ikke utelukkes at grov utnyttelse også kan forekomme i tilfeller hvor 
søkeren er mann og hvor referansepersonen er den kvinnelige ektefellen. Det kan også 
foreligge tilfeller med overgrepsfare ved homofile samlivsetableringer. Ut fra 
likestillingshensyn mener dessuten departementet at det er uaktuelt å fastsette en ulik praksis 
på dette området ut fra referansepersonens kjønn.  
 
Utlendingslovutvalget mente også at undersøkelse av vandel kan være uhensiktsmessig 
dersom søkeren kommer fra et visumfritt land og allerede er bosatt sammen med 
referansepersonen. Utvalget viste til at det i slike tilfeller er lite aktuelt å rive opp et påbegynt 
samliv gjennom å nekte opphold av hensyn til søkerens sikkerhet. Departementet er enig i 
dette, og mener at det bør være tilstrekkelig for å unnlate undersøkelse at utlendingen er 
visumfri. Dermed må ikke politiet undersøke om søker og referansepersonen bor sammen før 
det besluttes om vandelen skal undersøkes.  Det vises til at en søker som er visumfri, på et 
hvilket som helst tidspunkt kan flytte sammen med referansepersonen. Det er lite praktisk at 
politiet skal være nødt til å foreta undersøkelser av om dette er tilfellet eller ikke i den 
konkrete sak.  
 
I 2007 ble det registrert 3743 ekteskap mellom en herboende referanseperson og en ikke-
bosatt og visumpliktig utlending (1041 menn og 2702 kvinner). Det finnes ikke tilgjengelige 
tall som viser hvor mange av tilfellene som ville falt utenfor ordningen med undersøkelse av 
vandel fordi partene har felles barn og saken derfor gjelder familiegjenforening.  
 
Selv om man velger å unnlate rutinemessig undersøkelse av vandelen når søkeren er visumfri, 
utelukker ikke dette at vandelen likevel bør undersøkes dersom det er særlig grunn til det. 
Dette kan for eksempel være tilfellet dersom man blir oppmerksom på at referansepersonen 
tidligere har vært referanseperson en rekke ganger for forskjellige søkere.  
 
Departementet anser at slike mulige begrensninger i omfanget av undersøkelsene som er 
drøftet ovenfor for visumfrie utlendinger og eventuelt for andre – og som har sin begrunnelse 
i effektivitetshensyn - bør reguleres nærmere i retningslinjer og ikke i forskrift. Departementet 
viser i denne sammenheng også til at man etter å ha praktisert ordningen med undersøkelse av 
vandel i en viss periode, kan se andre hensiktsmessige måter å avgrense omfanget av 
undersøkelsene på.  
 
Departementet har etter dette foreslått en forskriftsbestemmelse i § 17-8 første ledd om at 
politiet etter anmodning fra UDI eller UNE skal gi opplysninger om blant annet siktelser, 
tiltaler eller ilagt straff, knyttet til nærmere bestemte straffebestemmelser, jf. punkt 17.4.2.2 
nedenfor. Unntak er fastsatt for de tilfeller hvor det vil skade arbeidet med 
kriminalitetsbekjempelse dersom politiet utleverer opplysningene. Det vises til at det for 
eksempel kan forekomme situasjoner hvor det foreligger en siktelse som referansepersonen 
ikke selv er kjent med. 
 
I bestemmelsens femte ledd er det gitt myndighet til UDI til å gi nærmere retningslinjer til 
gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen. Herunder kan UDI fastsette at opplysninger 
skal gis i alle typer saker hvor det ikke er besluttet unntak. Det vil i så fall ikke være 
nødvendig at det rettes noen særskilt anmodning om opplysninger i den enkelte sak.  
 
Saker om visum 



 33

I saker om visum heter det i § 86 i utlendingsloven 2008 at undersøkelser knyttet til vandel 
kan foretas når UDI eller UNE finner at det foreligger ”særlig grunn”. Hva som utgjør ”særlig 
grunn” må overlates til myndighetenes skjønn. Forholdet kan for eksempel være at 
utlendingsforvaltningen kan lese ut av sine registre at referansepersonen tidligere har vært 
referanseperson for flere kvinner i visum- eller ekteskapssammenheng, og at en eller flere av 
kvinnene har fått selvstendig opphold på grunn av mishandling. Det forutsettes at adgangen til 
å innhente en uttalelse om vandel anvendes i svært begrenset utstrekning i 
visumsammenheng.  
 
17.4.2.2 Vurdering av hvilke opplysninger politiet skal utlevere til vedtaksorganet 
I loven § 85 annet ledd er det fastsatt at dersom politiet har vandelsopplysninger av betydning 
for om oppholdstillatelse skal avslås, kan politiet gi en uttalelse om dette til det organ som 
avgjør saken.  
 
I paragrafens tredje ledd er det fastsatt at Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvilke 
vandelsopplysninger politiet kan videreformidle på denne måten.  
 
Det fremgår av Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) kapittel 2.7.1 at det ikke bare er forhold det er 
ilagt straff for, som det er aktuelt å legge vekt på når man vurderer en søknad om 
oppholdstillatelse: 
 
”Det er sjelden at situasjoner med familievold fører til at gjerningsmannen blir straffeforfulgt 
og straffet eller at forholdet fører til noen annen formell reaksjon. Dersom man har tilfeller 
hvor utlendingsmyndighetene for eksempel besitter kunnskap om at referansepersonen har 
hatt flere tidligere ektefeller eller kjærester som alle har levert anmeldelser og/eller oppsøkt 
krisesentre, kan de samlede opplysningene utgjøre en alvorlig risiko for overgrep mot 
søkeren. Utlendingsmyndighetene må selv vurdere hvor etterrettelige opplysningene de sitter 
inne med er og vektlegge opplysningene i forhold til dette. ” 
 
Politiet skal ikke utlevere andre opplysninger om referansepersonen enn det som er nødvendig 
ut fra formålet med bestemmelsen. Det må derfor være sammenheng mellom de 
opplysningene som utleveres til beslutningsorganet og risikoen for at søkeren eller dennes 
særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.  
 
For øvrig må det tas hensyn til at de saksbehandlerne som forbereder utlendingssaker i politiet 
som oftest er saksbehandlere uten politifaglig og juridisk bakgrunn. Hensynet til effektivitet 
og likebehandling tilsier at det må være enkelt å avgjøre hvilket forhold det er aktuelt å 
rapportere om. 
 
Departementet mener at en hensiktsmessig løsning er å fastsette at slike forhold som politiet 
skal rapportere om, er forhold som gjelder ilagt straff etter straffeloven kapittel 19 til 22. De 
aktuelle bestemmelsene omfatter følgende typer forbrytelser: 

- Seksualforbrytelser 
- Forbrytelser i familieforhold 
- Forbrytelser mot den personlige frihet 
- Forbrytelser mot liv, legeme og helbred 
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Departementet foreslår videre å forskriftsfeste at det skal opplyses dersom referansepersonen 
tidligere er ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 33 eller er ilagt besøksforbud i medhold av 
straffeprosessloven § 222 a.  
 
Departementet har vurdert å foreslå en begrensning i forhold til tiden som har gått siden straff 
ble ilagt, slik som i Danmark hvor det kun legges vekt på forhold som ligger mindre enn 10 år 
tilbake i tid, jf. NOU 2004:20 kapittel 8.5.4.5. Departementet har imidlertid kommet til at 
dette ikke er ønskelig fordi det ikke kan utelukkes at det i enkelte tilfeller også kan være 
relevant å legge vekt på forhold som ligger lengre tilbake i tid sammen med opplysninger om 
nyere forhold.  
 
Ikke alle forbrytelser som omfattes av disse bestemmelsene vil være like relevante for 
saksvurderingen. For eksempel vil ikke straff for legemsfornærmelse (straffeloven § 228) 
overfor en tredjeperson som referansepersonen er uten tilknytning til, gi noe grunnlag for å 
konstatere at ektefellen risikerer å bli utsatt for mishandling. Med mindre det er helt klart at 
straffereaksjonen er uvesentlig for vurderingen av risikoen for fremtidig mishandling, må 
opplysningene likevel gis til UDI og UNE slik at UDI og UNE  kan foreta den nærmere 
vurdering av hva som er relevant.  
 
For at utlendingsmyndighetene skal ha mulighet til å vurdere hvilken betydning et straffbart 
forhold skal få for saksvurderingen, må det gis utfyllende opplysninger ut over en henvisning 
til hvilken straffeparagraf som er krenket. Trolig vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig at 
det vedlegges kopi av den dom eller det forelegg der straffereaksjonen er fastlagt. Politiet 
trenger i utgangspunktet ikke gi noen nærmere vurdering av risikoen for at mishandling skal 
skje.  
 
Som nevnt ovenfor fremgår det av Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) at det ved vurderingen av om 
søknaden om familieetablering skal avslås, ikke bare skal legges vekt på at referansepersonen 
er ilagt straffereaksjon eller annen formell reaksjon relatert til mishandling og utnyttelse. En 
naturlig konsekvens av at det ved behandlingen av søknaden om familieetablering er relevant 
å legge vekt på forhold utover formelt ilagte reaksjoner, er at politiet kan utlevere slike 
opplysninger til beslutningsorganet. Hva dette vil kunne omfatte kan ikke reguleres 
uttømmende i forskrift. For eksempel må det kunne opplyses dersom referansepersonen flere 
ganger har vært anmeldt eller siktet for overgrep mot personer som vedkommende har hatt en 
nær relasjon til, selv om forholdene ikke har ledet til straff. Tilsvarende gjelder dersom 
referansepersonen er under etterforsking for hallikvirksomhet eller menneskehandel. 
Departementet foreslår en generell bestemmelse om at det blant annet kan gis opplysninger 
om at referansepersonen er anmeldt for forhold som nevnt i § 17-8 første ledd første punktum 
eller er siktet, tiltalt eller ilagt straff for andre straffbare forhold dersom disse opplysningene 
må antas å være av vesentlig betydning for vurderingen etter lovens § 40 femte ledd eller § 
48, jf § 17-8 første ledd annet punktum.  
 
Tilsvarende vurderinger som foretatt ovenfor i relasjon til § 17-8, gjelder i relasjon til § 17-9.  
 
17.4.2.3 Referansepersonens rett til innsyn 
Referansepersonen skal alltid gis rett til innsyn i politiets uttalelse til beslutningsorganet, jf. 
forslagets § 17-8 annet ledd og § 17-9 annet ledd. Det faktum at referansepersonen har rett til 
innsyn i politiets uttalelse gjør at politiet må vurdere særskilt i hver enkelt sak om det skal 
opplyses om verserende saker (anmeldelse om straffbare forhold som ikke er avgjort). Videre 
må politiet selv vurdere om bruk av etterforskings- eller etterretningsopplysninger vil ha 
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negative konsekvenser for politiets arbeid med å etterforske eller forebygge straffbare 
handlinger, og vurdere dette opp mot viktigheten av utlendingssaken. Hvis politiet gir slike 
opplysninger til beslutningsorganet i henhold til § 17-8 eller 17-9 er dette både å oppfatte som 
et samtykke til at beslutningsorganet kan bruke disse opplysningene i forvaltningssaken og at 
referansepersonen kan gis innsyn. Det understrekes at det som her er sagt ikke regulerer 
spørsmålet om utlevering av opplysninger som politiet gir i medhold av straffeprosessloven 
eller politiloven som ledd i kriminalitetsbekjempelse.  
 
Departementet går inn for å forskriftsfeste at referansepersonen skal ha kopi av den 
underretning som gis fra politiet til UDI og UNE.  Referansepersonen bør i oversendelsen 
meddeles at det er mulig å komme med kommentarer innen en gitt tidsfrist dersom 
vedkommende ønsker dette. Dersom opplysningene gis videre til søkeren, jf. punkt 17.4.2.4, 
skal det også informeres om dette på samme måte i forbindelse med at opplysningene 
utleveres til søkeren.  
 
17.4.2.4  Informasjon til søkeren vedrørende sensitive personopplysninger om 
referansepersonen 
Når opplysninger om referansepersonen som er relevante for sakens vurdering oversendes til 
vedtaksorganet, følger det av de alminnelige bestemmelsene i forvaltningsloven at søkeren 
har rett til å gjøre seg kjent med opplysningene selv om det gjelder opplysninger som ellers er 
taushetsbelagte, jf. forvaltningsloven § 18 første ledd (retten til partsinnsyn) og § 13 b (unntak 
fra reglene om taushetsplikt i forhold til den som er part i saken). I enkelte tilfeller er det 
imidlertid en viss adgang til å begrense søkerens tilgang til opplysninger i medhold av 
forvaltningsloven § 19 annet ledd, som lyder: 
 
”Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre seg kjent 
med de opplysninger i et dokument som gjelder 

a)….. 
b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre.” 

 
Opplysninger om vandel og lignende vil være slike opplysninger som i enkelte tilfeller kan 
unntas etter bokstav b. I saker hvor søknaden om familieetablering eller visum avslås (fordi 
det er sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet), 
framgår det av Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) at begrunnelsen for avslaget bør framgå av 
vedtaket og at søkeren også for øvrig bør ha slik innsynrett som følger av forvaltningsloven. 
Denne problemstillingen drøftes ikke nærmere her. 
 
Det som behandles her er forslag til nærmere regler i forskrift om søkerens innsyn i sensitive 
personopplysninger om referansepersonen når opplysningene ikke anses tilstrekkelig alvorlig 
til at opphold eller visum bør nektes. Det følger av forvaltningsloven § 18 første ledd at 
søkeren i utgangspunktet vil ha rett til innsyn i opplysningene hvis vedkommende selv ber om 
innsyn i saksdokumentene, jf. bestemmelsen i tredje punktum som fastsetter en rett til innsyn 
også etter at det er truffet vedtak i en sak. Departementet drøfter nedenfor forslag til regler om 
utlevering av opplysninger også der hvor søkeren ikke selv ber om innsyn – reglene vil bli gitt 
i medhold av hjemmelen for forskriftsregulering i forvaltningsloven § 19 tredje ledd.   
 
I Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) ble det lagt til grunn at utlendingsmyndighetene bør kunne 
videreformidle sensitive personopplysninger om referansepersonen til søkeren også i saker 
hvor det innvilges tillatelse. Begrunnelsen for dette er at søkeren selv bør kunne få vurdere 
om forhold ved referansepersonen har betydning for søkerens motivasjon for opphold i Norge. 
Opplysningene bør imidlertid bare videreformidles dersom de er av en slik karakter at de gir 
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grunnlag for å tro at referansepersonen kan utgjøre en trussel mot søkeren eller dennes barn, 
og at informasjonen har vært vurdert som relevant ved behandlingen av saken. Departementet 
foreslår i tillegg en presisering om at det må anses å være av betydning for søkeren å bli kjent 
med opplysningene, jf. utkastet § 17-8 tredje ledd. Eksempel på når det kan være rimelig å 
formidle opplysninger er der det avgjørende for vedtaket er søkerens vanskelige situasjon hvis 
opphold nektes, jf også utlendingslovutvalgets forslag kapitel 8.5.4.7 i NOU 2004:20. 
Hensynet til referansepersonens integritet, tilsier at det bør stilles strenge krav til 
etterretteligheten av opplysninger som videreformidles om referansepersonens vandel i 
henhold til bestemmelsen. Som hovedregel bør det bare opplyses om formelt ilagte 
reaksjoner, som straff, besøksforbud mv. relatert til forhold om mishandling eller utnyttelse. 
Opplysninger som berører tredjemenn skal alltid anonymiseres.   
 
I Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) nevnes at det ikke bør opplyses  om at tidligere ektefeller eller 
samboer har oppsøkt krisesenter, eller har anmeldt referansepersonen. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at det kan være grunn til å opplyse om andre forhold enn formelt ilagte reaksjoner. 
Dersom det foreligger konkrete opplysninger som kan indikere at referansepersonen er 
involvert i menneskehandel, halikkvirksomhet eller liknende, eller dersom det foreligger 
konkrete opplysninger som er av betydning for å bedømme situasjonen for søkerens 
medfølgende barn, må det være adgang til å varsle søkeren.  
 
I den grad opplysninger om referansepersonens vandel skal gis til søkeren i en sak hvor det 
innvilges tillatelse, finner departementet det hensiktsmessig at det skjer ved at opplysningene 
følger som vedlegg til vedtaket, og ikke at det fremgår av selve vedtaket. Dette av hensyn til 
at søkeren kan ha behov for å fremlegge vedtaket i andre sammenhenger overfor andre 
myndigheter. 
 
Referansepersonen skal gis kopi av de vandelsopplysninger som er utlevert til søkeren.  
 
I tilfeller hvor spørsmålet om søkerens innsynsrett oppstår før det foreligger vedtak i saken, 
må spørsmålet vurderes etter forvaltningsloven § 19 i samsvar med det som er drøftet ovenfor. 
Departementet har kommet til at det ikke er behov for en særskilt regulering av dette 
spørsmålet i forskriften.  
 
I saker om visum mener departementet at det ikke er grunn til å tillate innsyn i 
vandelsopplysninger når visum innvilges fordi det er mindre aktuelt at det innvilges visum i 
saker hvor det foreligger opplysninger som innebærer fare for mishandling eller grov 
utnyttelse.  
 
 

17.5 Gebyr 
Ny lov § 89 gir hjemmel for å gi regler i forskrift om at det skal tas gebyr for behandling av 
søknader etter loven, med unntak for søknader om beskyttelse. Etter gjeldende regelverk tas 
det behandlingsgebyr for søknader om arbeids- oppholds- og bosettingstillatelse, jf. 
utlendingsforskriften § 197 a, og for søknader om visum, jf. forskriften § 110 åttende ledd. 
Videre tas gebyr ved fornyelse av reisebevis og utlendingspass, jf. forskriften § 77 femte ledd, 
jf. rettsgebyrloven § 1 annet ledd og forvaltningsloven § 27 a.   
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Behandlingsgebyr for søknader om arbeids-, oppholds- og bosettingstillatelse ble innført i 
2003, med det formål å redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader. 
Gebyret er regulert i gjeldende forskrift § 197 a som har følgende ordlyd:  
 
       For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller fornyelse av slik 
tillatelse betales et gebyr på 1.100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved 
søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 1.100 kr pr. arbeidstaker. Ved 
første gangs søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse til familiemedlem etter 
bestemmelsene i § 22 eller § 24 betales et gebyr på 3.000 kr. Ved søknad om 
bosettingstillatelse betales et gebyr på 1.600 kr.  
       Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke  

a) søknad som gjelder barn under 18 år,  
b) søknad fra utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen om 

oppholdstillatelse etter § 174 - § 189a eller fornyelse av slik tillatelse,  
c) søknad om fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget asyl eller som er vernet 

mot utsendelse etter lovens § 15 første ledd eller  
d) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet 

diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, når slikt unntak 
følger av Norges folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer 
og forsørget barn av utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon.  

e) søknad som er fremsatt i henhold til instruks fra departementet om midlertidig arbeids- 
eller oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel.  

       Plikten til å betale gebyr gjelder ikke søknad om asyl.  
 
Departementet foreslår å videreføre gjeldende regler om behandlingsgebyr for søknader om 
midlertidig og permanent oppholdstillatelse, jf. utkastet § 17-10 første ledd. For første gangs 
søknad om oppholdstillatelse ved familieinnvandring tas gebyr på kr 3 000. Gebyret ved 
fornyelse av slik tillatelse er kr 1 100. Ved søknad om fornyelse av tillatelse til 
familiemedlem som er fremsatt etter at den forrige tillatelsen løp ut, må søkeren betale 
gebyret for førstegangs søknad, dvs. kr 3 000, jf. departementets instruks AI-25/2007. Dette er 
nå presisert i forskriftsutkastet. Søknader om fornyelse som er kommet inn etter at tillatelsen 
har løpt ut, vil generelt medføre merarbeid for utlendingsforvaltningen og det anses rimelig at 
søker selv betaler ekstrautgifter knyttet til dette.  
 
Departementet har vurdert om det på samme måte som ved fornyelse av søknader, bør tas 
gebyr dersom utlendingsmyndighetene ved tilbakekall av en oppholdstillatelse, finner 
grunnlag for å gi tillatelse på et annet grunnlag uten at det er fremsatt en egen søknad om slik 
tillatelse. Departementet har imidlertid kommet til at det er vanskelig å ha oversikt over alle 
de ulike situasjoner som kan forekomme i tilbakekallstilfeller, og at det kan tenkes situasjoner 
hvor det vil virke klart urimelig å operere med gebyrer. Det vises til at der hvor det innvilges 
en ny tillatelse på tross av tilbakekall av tidligere tillatelse, vil det nye tillatelsesgrunnlaget 
ofte være bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning i lovens § 38.  
 
Gjeldende unntak fra kravet til behandlingsgebyr foreslås videreført, jf. forskriftsutkastet § 
17-10 annet ledd. Unntaket for søkere som er barn under 18 år, jf. utkastet § 17-10 annet ledd 
bokstav a, er begrunnet i kostnadene dette kan innebære for de mindreårige selv og for 
barnefamilier, samt at gebyr i dette tilfellet neppe har særlig stor virkning i forhold til 
formålet med bestemmelsen om å unngå mangelfullt og åpenbart grunnløse søknader.  
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Det er ikke lenger behov for et slikt unntak fra gebyrreglene som man har i dag i forskriften § 
197a annet ledd bokstav b for utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-
konvensjonen, jf. at de utlendinger det gjelder ikke lenger vil trenge oppholdstillatelse etter 
loven.  
 
I forslaget bokstav b er det imidlertid videreført et unntak for utlending som søker asyl eller 
fornyelse av slik tillatelse, jf. at det aldri vil være aktuelt å kreve gebyr for slike søknader.  
 
For å sikre samsvar med Norges internasjonale forpliktelser er det gjort unntak for ektefelle 
eller samboer og forsørget barn av utlendinger tilknyttet ambassader og konsulater i Norge, 
når slikt fritak følger av Norges folkerettslige forpliktelser, jf. bokstav c. 
 
Personer som antas å være utsatt for menneskehandel og som i henhold til departementets 
instruks AI-10/06 gis midlertidig oppholdstillatelse, er i dag fritatt fra gebyrplikten. Et 
tilsvarende unntak er inntatt i utkastet bokstav d, med henvisning til bestemmelsene om 
oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel i §§ 8-3 og 8-4.  
 
Departementet foreslår videre å innføre et nytt unntak fra gebyrplikten for personer som søker 
om fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag som følge av at de har blitt mishandlet i 
samlivsforholdet, jf. utkastet bokstav e. Utlending som bryter ut av et samliv fordi 
vedkommende selv eller eventuelle barn blir mishandlet, skal etter søknad gis ny 
oppholdstillatelse, jf. ny lov § 53 første ledd bokstav b. Disse personene, som typisk vil være 
kvinner, befinner seg i en vanskelig livssituasjon, ofte også økonomisk, og det vil være 
uheldig om kravet til gebyr er til hinder for at de bryter ut av samlivet og søker tillatelse på 
selvstendig grunnlag.  
 
Etter gjeldende praksis tas det ikke gebyr ved søknader om midlertidig arbeidstillatelse for 
asylsøkere etter utlendingsforskriften § 61. De fleste asylsøkere vil være uten midler til å 
betale et eventuelt gebyr, og det vil være uheldig om gebyrordningen er til hinder for at de 
kan delta i arbeidslivet. Departementet foreslår at det i forskriften presiseres at asylsøkere skal 
være unntatt gebyrplikt ved søknader om tillatelse til å ta arbeid etter ny lov § 94 og 
forskriften § 17-26, jf. utkastet bokstav f.  
 
Videre er det i bokstav g inntatt en ny bestemmelse om fritak fra gebyrplikt for utlending som 
skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jf. forskriftsutkastet § 6-31.  
I utkastet § 17-13 har departementet inntatt en ny bestemmelse om at UDI i ekstraordinære 
situasjoner skal kunne beslutte at det skal gjøres unntak fra kravet om gebyr for nærmere 
bestemte grupper av søkere. Det kan blant annet tenkes akutte situasjoner i tilknytning til et 
krigsutbrudd eller en naturkatastrofe, hvor det er behov for raske og fleksible midige 
prosesser i tilknytning til visum og familieinnvandring mv.  
 
I dag kreves det ikke gebyr for å innlevere søknad om reisebevis eller utlendingspass, og det 
betales heller ikke noe gebyr for førstegangs utstedelse av slike dokumenter. Normalt 
fremsettes søknad om reisebevis eller utlendingspass sammen med asylsøknaden, og i slike 
tilfeller vil det ikke være aktuelt å kreve gebyr, jf. forslaget § 12-12 siste ledd. I mange 
tilfeller fremsettes imidlertid søknad om utlendingspass av en utlending som tidligere har fått 
avslag på søknad om slikt dokument. Departementet mener at det ikke er noen grunn til å 
operere med et unntak fra gebyrreglene i disse tilfellene. Noen grunn til å operere med unntak 
er det etter departementets vurdering heller ikke dersom en utlending som har fått opphold på 
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annet grunnlag enn en søknad om beskyttelse (for eksempel familieinnvandring), fremmer 
søknad om utlendingspass. Det vises til forskriftsforslaget § 17-11. 
 
Når det gjelder fornyelse og utstedelse av nytt reisebevis eller utlendingspass, er ordningen i 
dag at gebyret er knyttet direkte opp til gjeldende rettsgebyr, jf. forskriften § 77 femte ledd. 
Ved fornyelse betales i dag en åttendedel av rettsgebyret, mens det ved utstedelse av nytt 
reisedokument betales et halvt rettsgebyr. Rettsgebyret (grunnbeløpet) er i dag kr 860. I 
passloven § 3 fjerde ledd, som gjelder for utstedelse av norske pass, er det fastsatt at det skal 
betales et bestemt beløp, kr 460, mens barn under 16 år skal betale kr 270.  
Departementet foreslår en endring i gjeldende regler for gebyrfastsettelse ved søknad om 
fornyelse av reisedokument. Etter innføring av maskinlesbare reisedokumenter foretas det 
ikke lenger manuell innstempling av fornyelser i tidligere utstedte reisedokumenter, men det 
må utstedes nytt reisedokument når gyldighetstiden er utgått. Omkostningene ved dette er 
sammenfallende med utgiftene ved utstedelse av norske pass. Departementet finner det derfor 
hensiktsmessig at passlovens beløpsfastsettelse (kr 460/kr 270) også gjelder ved fornyelse av 
reisedokumenter etter utlendingsloven. Endringen er inntatt i utkastet § 17-11 annet ledd ved 
en henvisning til passlovens bestemmelse, slik at beløpet som skal betales følger eventuelle 
fremtidige prisendringer i passloven. Endringen innebærer ellers ikke en vesentlig økning i 
forhold til hva som må betales i dag (kr 430). Departementet viser ellers til at gyldighetstiden 
er foreslått økt til 5 år i tilfelle hvor utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, slik at 
antallet fornyelser av reisedokumenter i fremtiden vil bli redusert i forhold til i dag.   
 
I de tilfeller hvor et utstedt reisebevis eller utlendingspass har gått tapt, vil saksbehandlingen 
knyttet til utstedelse av nytt reisedokument, være mer krevende enn ved ordinære fornyelser 
fordi det skal foretas undersøkelser av hvordan passet har gått tapt mv. og vurderes om dette 
kan få betydning for retten til utstedelse av nytt pass, jf. forskriftsutkastet §§ 12-13 annet ledd, 
12-14 tredje ledd, 12-3 første ledd og 12-7 første ledd. Det foreslås derfor at det også skal 
betales gebyr på kr. 1100 i slike tilfeller. 
 
Det følger av gjeldende utlendingsforskrift § 110 siste ledd at det skal tas behandlingsgebyr 
ved søknad om visum. Gebyrets størrelse samt visse unntak fra gebyrkravet er fastsatt i 
forskrift 9. mars 2001 nr. 371 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner (gebyrtariffen). 
Satsene i gebyrtariffen følger Schengenregelverkets satser for visum, jf. Common Consular 
Intructions on Visas for the Diplomatic Missions and Consular Posts (konsulærinstruksen) 
romertall VII nr. 4, jf. instruksens vedlegg 12. Konsulærinstruksen omhandler også tilfeller 
hvor det kan eller skal gjøres unntak fra gebyr. Blant annet skal det gjøres unntak fra kravet 
om gebyr for 1) barn under seks år, 2) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og 
medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, og 3) forskere 
fra tredjeland som reiser i Schengenområdet for å drive vitenskapelig forskning. Videre kan 
det gjøres unntak fra kravet om gebyr der det er inngått avtale om visumlettelse mellom 
Norge og et tredjeland.  
 
I forslagets § 17-12 første ledd videreføres gjeldende forskrift § 110 siste ledd om at det 
senest samtidig med innleveringen av søknaden, skal tas gebyr for visum. Departementet har 
imidlertid fjernet henvisningen til gebyrtariffen. Siden satsene for gebyr fremforhandles i 
Schengensamarbeidet, mener departementet at det er tilstrekkelig å vise til 
konsulærinstruksens vedlegg 12 om dette.  
 
I utkastet § 3-13 første ledd er det fastsatt at utenriksstasjonene skal utstede et visum, uten at 
det er fremsatt søknad om det, der utlendingen er gitt en oppholdstillatelse. Søkeren har i disse 
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tilfellene betalt gebyr for hovedtillatelsen som allerede er behandlet og innvilget, og det vil 
ikke innebære mye arbeid for utenriksstasjonene å utstede innreisevisum i disse sakene. Norge 
kan selv bestemme hvorvidt det skal kreves gebyr eller ikke for disse typer visum, jf. 
konsulærinstruksens vedlegg 12, hvor det presiseres at gebyret for D-visum ”(…) fastsettes av 
konvensjonspartene, som kan bestemme at slike visa skal fritas for gebyr”. I gebyrtariffens 
vedlegg er det inntatt i en note at ”for Norge skal det iht. etablert praksis ikke kreves særskilt 
gebyr for 7 dagers innreisevisum som utstedes i tilknytning til arbeids-/oppholdstillatelse”. 
Utover dette har ikke Norge besluttet noe eksplisitt om gebyr for D-visum. I forslagets § 17-
12 annet ledd foreslår departementet å forskriftsfeste en bestemmelse som innebærer at det 
skal tas gebyr for innreisevisum dersom utlendingen ikke allerede er gitt oppholdstillatelse 
eller er faglært mv. eller spesialist som gis rett til innreise etter de særskilte visumreglene i 
forskriften § 3-13 annet og tredje ledd.  
 
Forslagets § 17-12  tredje ledd innfører gebyr for søknad om ny innreise og forlengelse av 
visum i henhold til forslaget 3-19. Etter gjeldende regelverk tas det ikke gebyr for søknad om 
ny innreise eller forlengelse av visum for utlending som søker om dette etter å ha kommet til 
Norge. For å sikre at søkeren har søkt om rett visum forut for innreise samt å forhindre 
grunnløse søknader, mener departementet det er hensiktsmessig å innføre gebyr i disse 
tilfellene.  
 
Utgangspunktet om at det skal tas gebyr for søknad om visum på grensen (nødvisum) 
videreføres gjennom forslagets § 17-12 første ledd. Etter gjeldende forskrift § 113 femte ledd 
skal imidlertid gebyret fastsettes av UDI. Siden Schengenregelverket også omhandler satser 
for nødvisum, mener departementet det er hensiktsmessig at det i forskriften vises til disse 
satsene. Forslagets § 17-12 fjerde ledd viderefører at UDI kan frafalle gebyret for søknad om 
visum på grensen når særlige grunner tilsier det.  
 
Forslagets § 17-12 femte ledd innebærer at utlending som omfattes av EØS-avtalen eller 
EFTA-konvensjonen unntatt utlending som nevnt i lovens § 110 fjerde ledd, jf forslagets § 
19-8, ikke omfattes av plikten til å betale gebyr for visumsøknader. Bestemmelsen viderefører 
gjeldende forskrift § 106 fjerde ledd annet punktum uten endring av innholdsmessig 
betydning. 
 

17.6 Iverksetting av vedtak 
Lovens § 90 sjette ledd fastsetter at vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, 
iverksettes ved at utlendingen pålegges å reise med en gang eller innen en fastsatt frist. 
Departementet har foreslått å innta en bestemmelse i forskriften § 17-14 som fastsetter at både 
UDI, UNE og politiet, kan fastsette slik utreisefrist, og at nærmere retningslinjer skal gis av 
departementet. Retningslinjene vil bli utformet ut fra hva som er den mest hensiktsmessige 
ordningen med tanke på en effektiv returprosess.  
 
I forslaget § 17-14 annet ledd er det inntatt en ny bestemmelse om at utlendinger som er under 
utredning eller som mottar behandling for tuberkuløs sykdom, ikke skal pålegges å forlate 
riket før mistanke om tuberkuløs sykdom er avkreftet eller behandlingen er fullført. Det er 
fastsatt at unntak kan gjøres i enkelttilfeller dersom det ut fra muligheten for videre 
behandling er helsefaglig forsvarlig eller dersom særlige grunner taler for det. Dersom saken 
gjelder eventuell uttransportering til et annet europeisk land i henhold til Dublin-samarbeidet, 
kan det tenkes tilfeller hvor forholdene vil ligge til rette for at retur kan gjennomføres. Når det 
gjelder situasjoner hvor ”særlige grunner” kan tale for at en uttransportering gjennomføres på 
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tross av at utlendingen er til utredning eller behandling, tenkes det i første rekke på saker som 
gjelder utvisning på grunn av hensynet til grunnleggende nasjonale interesser.  
 
Gjeldende utlendingsforskrift § 144 om uttransportering, er foreslått videreført uten endringer 
i forslaget § 17-15.  
 

17.7 Ansvar for utgifter ved uttransportering mv. 
Gjeldende utlendingsforskrift § 158 har en bestemmelse om utlendingens og 
transportselskapers ansvar for utgifter mv. som i all hovedsak er videreført i loven § 91. De 
deler av bestemmelsen som ikke fremgår av loven, er foreslått videreført i utkastet § 17-16.  
 

17.8 Rettshjelp 
Utlendingens adgang til å få rettshjelp er regulert i utlendingsloven 2008 § 92, som i all 
hovedsak svarer til utlendingsloven 1988 § 42. Rettshjelp omfatter fritt rettsråd, som gjelder 
advokatbistand utenfor domstolene, og fri sakførsel, som gjelder advokatbistand ved 
domstolsbehandling. Hvis ikke særreglene i utlendingsloven får anvendelse, kan utlendingen 
likevel ha rett til rettshjelp etter rettshjelpsloven hvis vedkommende oppfyller de alminnelige 
vilkårene for rettshjelp etter lov om fri rettshjelp 13. juni 1980 nr. 35. 
 
Departementet foreslår i §§ 17-17 til 17-20 å videreføre de gjeldende bestemmelser om 
rettshjelp i utlendingsforskriften §§ 145-147.  
 
Veiledningsplikten, som i dag følger av § 145 og § 145 a tredje ledd, er samlet og inntatt i 
forslaget § 17-17. Bestemmelsene er noe omredigert av fremstillingstekniske grunner. Det er 
imidlertid ikke foretatt noen innholdsmessige endringer.   
 
Det følger av utlendingsloven 2008 § 92 annet ledd tredje punktum at det skal gis fritt rettsråd 
ved behandlingen i første instans til enslige mindreårige asylsøkere og i saker som kan berøre 
utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser eller hvor utelukkelse etter § 31 
kan bli utfallet. Det følger ellers av gjeldende forskrift § 145 a annet ledd at fritt rettsråd i 
disse sakene skal gis i rimelig tid før direktoratet fatter vedtak i saken. Denne bestemmelsen 
foreslås videreført i utkastet § 17-18 første ledd. 
 
Reglene om refusjon av det offentliges utgifter i § 146, jf. ny lov § 92 sjette ledd, er videreført 
i utkastet § 17-19.  
 
Gjeldende forskrift § 147 om tilbud om advokat og annen bistand, samt advokatordningen er 
videreført i utkastet § 17-20. 
 
 

17.9 Tidspunkt for fremsettelse av søknad om beskyttelse. 
Opplysning av saken 
Etter utlendingsloven 2008 § 93 siste ledd kan det gis nærmere regler i forskrift om 
gjennomføringen av saksbehandlingen ved søknader om beskyttelse.  
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Nytt i loven § 93 første ledd er at det presiseres at en søknad om beskyttelse skal fremsettes 
uten ”ugrunnet opphold”. Dette innebærer ikke at en søknad som er fremsatt på et senere 
tidspunkt ikke skal realitetsbehandles (det har man plikt til), men det kan få betydning for 
troverdigheten dersom en sent fremsatt søknad ikke har en naturlig forklaring. Departementet 
mener det ikke er hensiktsmessig å gi nærmere forskriftsregler om innholdet i begrepet 
”ugrunnet opphold”, da de nærmere vurderinger i forhold til troverdighet mv. må skje i 
praksis etter konkrete vurderinger i hver sak. 
 
Gjeldende forskrift har bestemmelser i § 54 om registrering av asylsøknader og i § 54a om 
utstedelse av registreringsbevis til asylsøkere. Departementet har ikke funnet grunn til å foreta 
noen endringer i disse bestemmelsene og de er derfor foreslått videreført i utkastet §§ 17-21 
og 17-22. I § 17-21 er det imidlertid inntatt et nytt tredje ledd som svarer til gjeldende 
forskrift § 56 a annet ledd, og lyder:  
 

”Når søknad om beskyttelse er stilt i bero, skal passet eller annet reisedokument 
søkeren har innlevert sammen med søknaden, leveres tilbake.” 

 
Grunnen til at denne bestemmelsen er flyttet til § 17-21, er at resten av någjeldende § 56 a er 
sløyfet som overflødig.  
 
Etter loven § 93 fjerde ledd kan en asylsøker pålegges å være tilgjengelig på et nærmere angitt 
sted. Bestemmelsen er knyttet til søkerens plikt til å gjøre sitt beste for å fremlegge nødvendig 
dokumentasjon og medvirke til innhentingen av nødvendige opplysninger. Forslaget til ny 
forskrift i § 17-23 første ledd fastsetter at det er UDI, politimesteren eller den politimesteren 
bemyndiger, som kan gi slikt pålegg som nevnt. Det anses ikke å være behov for at UNE kan 
gi pålegg om at søkeren skal oppholde seg på et bestemt oppholdssted. Dersom UNE har 
behov for tilleggsopplysninger i forbindelse med klagebehandlingen vil dette i praksis bli 
innhentet via advokat/fullmektig, UDI eller politiet, eller ved innkalling til personlig 
fremmøte i nemndmøte.  
 
Forslaget i § 17-23 annet ledd fastsetter at et pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd, skal gis for 
et begrenset tidsrom, og ikke lenger enn formålet om å opplyse saken tilsier.  
 
Det er videre foreslått å presisere i forskriften at et pålegg om å være tilgjengelig på et 
nærmere angitt sted, ikke skal kunne gå ut på frihetsberøvelse. Lovens § 93 fjerde ledd gir 
heller ikke hjemmel for å underlegge søkeren vakthold.  
 
I forskriften § 17-21 sjuende ledd har departementet inntatt en ny bestemmelse som presiserer 
at den som kommer til riket og som søker beskyttelse, har en plikt til å gjennomgå 
tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift 21. juni 2002 nr. 567 om tuberkulosekontroll, § 3-1 
første ledd nr. 1. Det overlates til UDI å gi nærmere retningslinjer.  
 

17.10  Søkerens rettsstilling under behandlingen av søknaden 
 
I samsvar med det som er fastsatt i departementets instruks AI-75/2009, har departementet 
foreslått en ny bestemmelse i forskriften § 17-24 om at det bare er asylsøker som fremlegger 
pass eller nasjonalt identitetskort som skal kunne få midlertidig arbeidstillatelse for asylsøker. 
Unntak gjelder for  søkere som kommer fra land hvor slike dokumenter ikke utstedes.  
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Etter dagens regler gis arbeidstillatelse til asylsøkere uten en bestemt tidsbegrensning. 
Tillatelsen gjelder inntil søknaden om beskyttelse er avgjort, jf. gjeldende forskrift  
§ 61 første og annet ledd. I proposisjonen kapittel 6.2.5 side 131 har departementet uttalt 
følgende: 
 
”Departementet understreker at de midlertidige arbeidstillatelsene kun gir adgang til å ta 
arbeid inntil asylsøknaden er avgjort, og ingen utlendingsrettslige rettigheter utover dette. 
Det er ressursbesparende om en midlertidig tillatelse løper til den bortfaller som følge av at 
asylsøknaden er avgjort. Dermed unngår man også at gyldighetsperioden for en midlertidig 
arbeidstillatelse først utløper etter at asylsøknaden er avgjort. Samtidig ser departementet at 
en ubestemt gyldighetsperiode også kan bidra til usikkerhet blant arbeidsgivere og andre. 
Departementet vil derfor vurdere behovet for å innføre tidsavgrensede midlertidige tillatelser 
i tilknytning til utformingen av ny utlendingsforskrift.” 
 
Det er hensyn både for og mot en tidsbegrensning. Departementet har etter en 
helhetsvurdering kommet til at det bør innføres en ordning med tillatelser som gjelder  for 
inntil 6 måneder eller inntil utlendingen har fått avslag på søknaden om beskyttelse. På denne 
måten sikrer man at det skjer en ny kontroll av om det er gitt avslag på asylsøknaden etter 6 
måneder, samtidig som man fastholder dagens ordning med at tillatelsen ikke gir rett til å 
arbeide etter at det foreligger avslag på asylsøknaden (med mindre det likevel er grunnlag for 
å innvilge ny tillatelse under klagebehandlingen). Det vises til utkastet § 17-25 
 
I gjeldende forskrift § 61 tredje og fjerde ledd er det inntatt følgende bestemmelser om 
arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag som for tiden ikke iverksettes:  
 

Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått endelig avslag 
som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i 
første ledd nr. 4 er oppfylt.  

Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har 
utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har 
gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget. 

 
 
Departementet har ikke gått inn for å videreføre noen rettighetsbestemmelse for de tilfellene 
hvor det foreligger et endelig avslag, men har i stedet foreslått følgende hjemmel for at 
fortsatt tillatelse kan gis, jf. utkastet § 17-26:        
 

 ”En utlending kan gis fortsatt rett til å ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er 
avslått av Utlendingsnemnda dersom vedkommende hadde gyldig tillatelse etter lovens 
§ 94 på tidspunktet for avslaget, og vedtaket foreløpig ikke skal iverksettes.”  

Bestemmelsen innebærer at det kan gis en fortsatt tillatelse også etter at det foreligger et 
avslag fra UNE, dersom vedtaket fra UNE foreløpig ikke innebærer en plikt til å forlate riket. 
Situasjonen kan for eksempel være at forholdene i utlendingens hjemland er slik at det inntil 
videre ikke pålegges returer.  
 
Mens det i dag er en egen bestemmelse om at det også i andre tilfeller kan gis adgang til å 
arbeide etter et endelig avslag i UNE, foreslås det at man ikke viderefører noen særskilt 
regulering av dette. Dersom det helt unntaksvis skulle være aktuelt å gi en begrenset tillatelse 
til utlendinger som oppholder seg her etter endelig avslag, bør dette enten skje med grunnlag i 
den særskilte bestemmelsen for lengeværende (utkastet § 8-6) eller ut fra en konkret 
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helhetsvurdering etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning 
til riket i utlendingsloven 2008 § 38.  
 
Forslaget § 17-27 om fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet i sak om 
arbeidstillatelse til asylsøker, bygger på gjeldende forskrift § 62. Det er foretatt en endring 
ved at bestemmelsen ikke lenger fastsetter at en midlertidig arbeidstillatelse til asylsøker som 
har fått avslag i første instans, skal anmerkes i vedkommendes reisedokument. Det vises til at 
reisedokumentet vanligvis ikke utleveres før det foreligger et endelig vedtak. Tillatelsen skal 
derfor i stedet anmerkes i asylsøkerbeviset eller på særskilt dokument.  
 
 

17.11  Innkvartering ved søknad om beskyttelse 
I gjeldende forskrift § 59 er det inntatt regler om utplassering av asylsøkere på mottak mv. 
Bestemmelsen lyder: 
 
 ”Asylsøker og familiemedlemmer som nevnt i § 54 annet ledd som blir utplassert på et 
mottakssted i en kommune, må oppholde seg i kommunen inntil søknaden er endelig avgjort. 
De kan overføres fra ett mottakssted til et annet mottakssted innen samme kommune eller til 
en annen kommune.  
 Unntaksvis kan personer som nevnt i første ledd etter søknad gis tillatelse til ikke å 
oppholde seg i den kommune  der de er utplassert, under  forutsetning av at de ikke vil trenge 
tilskudd fra det offentlige.  
 Bosetting i kommune kan i særlig tilfeller gjennomføres før endelig vedtak i asylsaken 
foreligger.  
 Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer.” 
 
Bestemmelsen i annet ledd om å kunne pålegge en asylsøker å oppholde seg i en bestemt 
kommune, hadde tidligere hjemmel i utlendingsloven § 17. Etter en lovendring i 2006 hvor 
man inntok en ny bestemmelse i loven om innkvartering av asylsøkere, fant man ikke lenger 
behov for å videreføre hjemmel for å pålegge opphold i en bestemt kommune.  
 
Bestemmelsen i § 59 annet ledd har likevel ved en inkurie blitt stående i forskriften. 
Bestemmelsen foreslås nå opphevet, men øvrige deler av § 59 videreføres i ny forskrift § 17-
27.   
 
Tilsvarende foreslås gjeldende forskift § 60 om vedtaksmyndighet og klage i 
innvkarteringssaker, videreført i ny forskrift § 17-29. 
 
 

17.12  Samarbeid med FNs  høykommissær  for flyktninger. 
Oversending og  utveksling av opplysninger 
Forslaget §§ 17-30 til 17-33 gjelder oversending av opplysninger til FNs Høykommissær for 
flyktninger og Schengen-land etter forpliktelsene i Dublin-samarbeidet, og viderefører 
gjeldende forskrift §§ 127 a – 127 d. I forslaget § 17-29 første ledd er det vist til ”…utstedelse 
av visum av humanitære grunner…”, istedenfor ”nasjonalt visum” som i gjeldende forskrift § 
127 b, jf. terminologien i den nye lovens § 11.  
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18 Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og 
straff 
 

18.1 Fotografi og fingeravtrykk 
Utlendingsloven 2008 § 100 fastsetter regler om når det kan tas fotografi og fingeravtrykk av 
en utlending, og gir regler om registrering mv.  
 
I medhold av utlendingsloven 1988 § 37 er det i dag gitt forskriftsregler i gjeldende forskrift 
§§ 129 (Fotografi og fingeravtrykk av utlending), § 130 (Oppbevaring og registrering av 
fotografi og fingeravtrykk), § 131 (Søk i utlendingsregisteret og andre registre) § 132 
(Sletting av fingeravtrykk). Disse bestemmelsene foreslås videreført i utkastet §§ 18-1 til 18-
4. Som følge av at utlendingsloven 2008 angir i § 100 første ledd i hvilke tilfeller det kan tas 
fingeravtrykk, er det ikke behov for å videreføre bestemmelsen i gjeldende forskrift § 129 
tredje ledd om det samme.  
 
 

18.2 Behandling av fingeravtrykk. Eurodac 
Utlendingsloven 2008 § 101 regulerer behandling av fingeravtrykk i Eurodac-registeret som 
ledd i Dublin-samarbeidet. Dette gjelder utlending som har fylt 14 år, og som 

a) søker oppholdstillatelse etter utlendingsloven 2008 § 28, 
b) uten å bli bortvist blir anholdt i forbindelse med ulovlig passering av en ytre 

Schengengrense, eller 
c) oppholder seg ulovlig i riket.  

 
I gjeldende forskrift er det gitt nærmere regler i § 132a (overføring av opplysninger), § 132b 
(Lagring i Eurodac), § 132c (Sperring), § 132d (Informasjon), § 132e (Innsyn, retting og 
sletting), § 132f (Erstatning) og § 132g (Klageadgang). Departementet foreslår å videreføre 
disse bestemmelsene uendret i §§ 18-5 til 18-11.  
 

18.3 Meldeplikt og bestemt oppholdssted 
Utlendingsloven 2008 § 105 gir hjemmel for at politimesteren eller den politimesteren gir 
fullmakt, kan pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted, når 

a) utlendingen nekter å oppgi sin identitet, eller det er skjellig grunn til å mistenke at 
utlendingen oppgir falsk identitet,  

b) det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksetting av et vedtak, og  
c) det eneste grunnlaget for opphold i riket er vernet mot utsendelse etter § 73.  

 
Bokstavene a og b viderefører i hovedsak eksisterende hjemler i utlendingsloven 1988 § 37 
sjette ledd første punktum (identitet) og § 41 tredje ledd bokstav a og c og fjerde ledd første 
punktum (unndragelsesfare). Det vises for øvrig til utlendingsloven 2008 § 99, som lyder: 
 

”Et tvangsmiddel kan bare brukes når det er tilstrekkelig grunn til det. 
Tvangsmiddelet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være 
et uforholdsmessig inngrep.  
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 Tvangsmidler for å sikre iverksettingen av et vedtak kan anvendes når det er 
fattet vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, og under behandlingen av 
en sak som kan føre til et slikt vedtak.” 

 
For både identitets- og unndragelsestilfellene vil meldeplikt og pålegg om bestemt 
oppholdssted i realiteten ofte være et fengslingssurrogat.  
 
Hjemmelen til å pålegge meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted overfor personer som 
utelukkende har opphold i Norge som følge av internasjonale forpliktelser (§ 105 første ledd 
bokstav c), er ny. Det er ikke foreslått hjemmel for fengsling i disse tilfellene, og i 
proposisjonen er det understreket at hjemmelen for å pålegge bestemt oppholdssted ikke er 
hjemmel for internering (som er det samme som fengsling). 
 
Det er flere grupper utlendinger som kan falle inn under ordlyden i bokstav c, dvs. at ”(d)et 
eneste grunnlaget for opphold i riket er vernet mot utsendelse etter § 73.” Bestemmelsen vil 
således kunne omfatte: 

• Utlendinger som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale 
interesser 

• Utlendinger som er ekskludert fra flyktningstatus etter lovens § 31 (uten at de utgjør 
noen trussel mot grunnleggende nasjonale interesser) 

• Utlendinger som har fått avslag på en asylsøknad på grunn av sur place-vurderinger, 
jf. lovens § 28 fjerde ledd3  

 
Som POD har påpekt i sin høringsuttalelse til 2008-loven vil det kreve store ressurser å 
kontrollere om pålegg om bestemt oppholdssted overholdes. Etter departementets vurdering er 
det ikke hensiktsmessig å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted dersom utlendingen 
verken faller inn under § 105 bokstav a (identitetstvil) eller b (unndragelsesfare), eller utgjør 
en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. forskriftsforslaget § 18-12 første ledd. 
 
Det vises for øvrig til at også de ordinære straffeprosessuelle tvangsmidler og tvangsmidler i 
helselovgivningen, kan være aktuelle både overfor slike utlendinger som nevnt i lovens § 105 
og overfor andre utlendinger som eventuelt utgjør en fare for andre eller for samfunnet.  
 
Hensikten med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted er å gi (en viss) kontroll med 
den personen pålegget gjelder – blant annet for å hindre at den risikoen vedkommende 
representerer, materialiserer seg. Meldeplikt eller bestemt oppholdssted gjør det også lettere 
for utlendingsforvaltningen å få tak i vedkommende ved behov, for eksempel fordi grunnlaget 
for oppholdet antas bortfalt.  
 
I proposisjonen (s. 353) har departementet fremholdt at det kan pålegges både meldeplikt og 
bestemt oppholdssted. Departementet anser imidlertid at dette bør tydeliggjøres i forskriften, 
jf. § 18-12 annet ledd, første punktum.    
 
Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted for personer med vern etter lovens § 73 bør 
for øvrig kombineres med beslag av reisedokumenter. Når personen representerer en 
sikkerhetsrisiko, vil beslag av reisedokument bidra til økt kontroll med vedkommende, for 
eksempel ved at utlendingen blir avskåret fra å kunne møte personer, eller delta i møter i 

                                                 
3 I disse tilfellene vil det nok likevel i praksis  som oftest bli innvilget oppholdstillatelse i medhold av lovens § 
38. 
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utlandet for å drive planlegging av lovstridige virksomheter. Utlendingen kan heller ikke reise 
ut av landet for å rekruttere, opprettholde kontakter eller drive annet ideologisk arbeid etc. Det 
er ikke hensiktsmessig å pålegge politimestrene å beslutte beslag av reisedokument etter 
lovens § 104 tredje ledd, men det foreslås å presisere i forskriften at dette tvangsmidlet skal 
vurderes, jf. forslaget § 18-12 annet ledd annet punktum.  
 
Departementet mener at det ikke bør gis noen nærmere detaljregler i forskriften om innholdet 
og varigheten av et pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted. Særlig sett hen til hvilke 
persongrupper bestemmelsen i lovens § 105 c retter seg mot, bør politimesteren kunne utøve 
et konkret skjønn innenfor de rammer som følger av lovens § 99. Det foreslås imidlertid at 
pålegg som gjelder utover to uker, skal besluttes av retten med mindre utlendingen samtykker 
i pålegget. Det vises til tilsvarende bestemmelse i utlendingsloven 1988 § 41 fjerde ledd.   
 
Det følger av utlendingsloven 2008 § 99 og henvisningen i § 105 til strpl § 187a at det skal 
foretas en fortløpende vurdering av tvangsmiddelet og at det skal opphøre når grunnlaget for 
tvangsmidlet er bortfalt.  
 
I proposisjonen er det understreket at hjemmelen i § 105 ikke er hjemmel for fengsling 
gjennom internering, men at pålegg om bestemt oppholdssted kan innebære at utlendingen 
pålegges å bo på et ”mottak, i bestemt kommune eller fylke.” 
 
Departementet anser at opphold på mottak først og fremst er aktuelt i identitets- og 
unndragelsestilfellene (§ 105 første ledd bokstav a og b). Det kan imidlertid være aktuelt også 
for personer med vern etter utlendingsloven 2008 § 73, og bør nevnes som et alternativ.  
 
Pålegg om bestemt oppholdssted kan både gå ut på at utlendingen skal ha bosted på en 
bestemt adresse, og/eller at utlendingen kun skal ha adgang til å oppholde seg innenfor et 
naturlig avgrenset område som en kommune, et politidistrikt eller lignende, jf. forslaget § 18-
12 tredje ledd. 
 

 ”Pålegg om bestemt oppholdssted kan blant annet gå ut på at utlendingen skal bo på en 
bestemt adresse, herunder på et mottak eller lignende, eller i en bestemt kommune, 
politidistrikt, eller annet naturlig avgrenset sted. Pålegget kan også gå ut på at 
utlendingen pålegges å oppholde seg i en bestemt kommune, politidistrikt eller annet 
naturlig avgrenset område. Det angitte oppholdsstedet skal ikke begrense 
bevegelsesfriheten mer enn det som er nødvendig for å ivareta de hensyn som begrunner 
pålegget.” 

 

18.4 Straff 
I proposisjonen kapittel 19.1.6 redegjorde departementet for at man mente at det i størst mulig 
grad bør konkretiseres hvilke regelbrudd som skal være straffbare (s. 392 flg). Det vises til 
utlendingsloven 2008 § 108 første ledd bokstav a hvor det er gitt en uttømmende angivelse av 
hvilke lovparagrafer en overtredelse må gjelde for å være straffbar etter bestemmelsen med 
bøter eller fengsel i inntil seks måneder. På tilsvarende måte forutsatte departementet at det i 
forskriften skulle fastsettes hvilke overtredelser av forskriften som skal kunne straffes, jf. 
lovens § 108 første ledd bokstav b: 
 

”Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som  
a) …. 
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b) forsettlig eller uaktsom overtrer en forskrift gitt i medhold av loven her, eller 
forbud, påbud eller vilkår som er gitt i medhold av en slik forskrift, når Kongen har 
fastsatt i forskriften at forholdet skal kunne straffes etter bestemmelsen her,” 

 
Sanksjonslovutvalget fastsatte i NOU 2003:15 følgende om hva som bør være de sentrale 
hensyn ved vurderingen av kriminalisering av brudd på særlovgivningen (s. 20):  
 

«Utvalget mener at vurderingen av kriminalisering av brudd på særlovgivningen bør 
knyttes til følgende fem hensyn: 
 

- Nødvendighet: Det grunnleggende spørsmål er om det er nødvendig med en 
sanksjon ved overtredelse, og om denne i tilfelle må være straff. 
Nødvendighetskriteriet innebærer at straff må brukes bevisst. Behovet for 
kriminalisering bør derfor vurderes konkret for hver enkelt handlingsnorm. 
Utvalget fraråder at dagens praksis med bruk av straffetrusler som generelt rammer 
overtredelser av bestemmelser i loven eller forskrift i medhold av loven, blir 
videreført. 

 
- Subsidiaritet: Det er normalt ikke grunn til å reagere med straff hvis tilstrekkelig 

grad av etterlevelse kan oppnås på annen måte, for eksempel med sanksjoner som 
ikke er straff, eller ved andre tiltak. 

 
- De vernede interesser: De interesser bestemmelsen skal beskytte, bør i et 

samfunnsmessig perspektiv være så viktig at de forsvarer bruk av straff. 
 

- Alvorlighet: Normalt bør straff bare brukes ved alvorlige overtredelser. 
 

- Håndheving: Når en overtredelse gjøres straffbar, bør det være en forutsetning at 
straffbare handlinger i praksis vil bli søkt avdekket og straffetrusselen håndhevet.» 

 
Departementet har ut fra en helhetsvurdering kommet til at forsettlig eller uaktsom 
overtredelse av følgende bestemmelser i forskriften bør kunne straffes: 
 

- Overtredelse av meldeplikten etter § 1-1 sjuende ledd for utlendinger som er unntatt 
fra kravet til oppholdstillatelse for arbeidsforhold  

- Overtredelse av meldeplikten etter § 1-2 for utlending som er fagutdannet eller har 
spesielle kvalifikasjoner og som skal være lengre enn tre måneder i Norge for å søke 
arbeid 

- Overtredelse av meldeplikten etter § 1-10 tredje ledd første punktum for arbeidsgiver 
som har ansatt utlending som jobber på flyttbar innretning på kontinentalsokkelen. I 
henhold til bestemmelsen skal arbeidsgiver gi melding om arbeidsforholdet på fastsatt 
skjema til politiet før utlendingens innreise i riket  

- Overtredelse av meldeplikten etter § 1-10 tredje ledd tredje punktum for utlending 
som skal jobbe på flyttbar innretning på kontinentalsokkelen  

- Overtredelse av begrensninger i en tillatelse som er fastsatt i medhold av § 1-17  
- Overtredelse av forbudet i § 4-5 mot videreflygning uten tillatelse fra politimesteren 

for luftfartøy som har landet på ikke godkjent grenseovergangssted uten nødvendig 
tillatelse 
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- Overtredelse av plikten til å legitimere sin identitet, herunder underlegge seg 
iriskontroll, kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, samt plikten til å gi 
nødvendig informasjon for gjennomføring av grensekontrollen, jf. § 4-8 

- Overtredelse av meldeplikten etter § 4-9 for fører av fartøy med visumpliktig 
utlending på lystseilas 

- Overtredelse av plikten etter § 4-25 til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy 
eller skip  

- Overtredelse av plikten for overnattingssteder til å føre fortegnelse over alle som 
overnatter, jf. § 4-26 første ledd og plikten til å gjøre fotegnelser tilgjengelige for 
politiet etter § 4-26 tredje og fjerde ledd. 

- Overtredelse av plikten til å gi melding om utlending som overnatter når det er 
besluttet av Justisdepartementet at slik melding skal gis, jf. § 4-27 

- Overtredelse av arbeidsgivers plikt etter § 4-28 til å gi politiet fortegnelse over ansatte 
som ikke er nordiske borgere  

- Overtredelse av plikten for utdanningsinstitusjoner etter § 4-29 til å gi politiet 
fortegnelse over utenlandske elever eller studenter 

- Overtredelse av plikten etter § 12-4 første til tredje ledd til å innlevere reisebevis  
- Overtredelse av plikten etter § 12-8 til å innlevere utlendingspass  
- Overtredelse av plikten etter § 12-13 annet ledd til å melde fra til politiet eller 

nærmeste norske utenriksstasjon uten opphold når et reisebevis eller utlendingspass er 
tapt eller på annen måte er kommet bort 

- Overtredelse av opplysningsplikten etter § 17-7 første ledd 
- Overtredelse av plikten etter § 17-21 annet ledd for asylsøker til å innlevere pass eller 

annet reisedokument som vedkommende er i besittelse av 
- Overtredelse av pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted i henhold til § 18-12  

 
Det vises til forskriftsutkastet § 18-13 første ledd hvor det som er gjennomgått over er inntatt.  
For øvrig er det inntatt en bestemmelse i § 18-13 annet ledd som innebærer at den som gjør 
bruk av arbeidskraften til en utlending som har fått utstedt en seks måneders arbeidstillatelse 
som asylsøker etter lovens § 94, ikke skal kunne straffes dersom det viser seg at 
arbeidstillatelsen er bortfalt fordi asylsøkeren har fått avslag på asylsøknaden, med mindre 
vedkommende har utvist forsett.  
 
For øvrig bemerkes det at departementet vil komme tilbake til om det er behov for noen 
tilføyelser til straffebestemmelsen i lovens § 108 første ledd bokstav a som følge av at det er 
vedtatt et nytt kapittel 13 til loven om med EØS-/EFTA-regler. I denne forbindelse vil 
departementet også se på om det er aktuelt å rette straffesanksjoner mot overtredelse av 
meldeplikten i § 19-11 og forsøk på brudd på vilkårene for innreiseforbudet mv. etter 
utvisningsbestemmelsen i lovens § 124.  



 50

 

20 Avsluttende bestemmelser 
I forskriften § 20-1 er det foreslått en tilsvarende bestemmelse som i gjeldende forskrift § 197 
om at blanketter, skjemaer mv. til bruk etter forskriften, utarbeides av UDI. Videre er det i 
forslaget § 20-2 foreslått en tilsvarende bestemmelse som i gjeldende forskrift § 198 om at 
UDI kan gi retningslinjer om saksbehandlingen til politiet og annen offentlig myndighet, 
herunder utenriksstasjon, som utfører oppgaver i henhold til loven og forskriften. Tilsvarende 
er det fastsatt at Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi retningslinjer til Arbeids- og 
velferdsetaten om saksbehandlingen i henhold til loven og forskriften.  
 
I forskriftens kapittel 20 har departementet videre foreslått nødvendige 
overgangsbestemmelser i forbindelse med at utlendingsloven 2008 og forskriften skal tre i 
kraft.  
 
I utkastet § 20-3 er det fastsatt at forskrifter og bestemmelser som er gitt i medhold av lov 24. 
juni 1988 nr. 6 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, oppheves fra det 
tidspunkt forskriften trer i kraft. Fordi det er ønskelig å videreføre overgangsreglene for 
Bulgaria og Romania som i dag er nedfelt i utlendingsforskriften, vil departementet gå inn for 
at man i den kongelige resolusjonen som setter i kraft utlendingsloven 2008, fastsetter at 
lovhjemmelen for overgangsordningene i § 58 a i utlendingsloven 1988, videreføres. Det 
samme gjelder de lovbestemmelsene som det vises til gjennom § 58 a (§§ 50, 51 første ledd 
bokstav a, 54, 55 og 56 første ledd). På samme måte går departementet inn for å videreføre de 
forskriftsbestemmelsene som er nødvendige for å videreføre overgangsordningene, nemlig §§ 
172 første og siste ledd, 173, 174, 175, 190, 191, 193 og 194. For øvrig vil også 
utlendingsloven 1988 § 11a om tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår mv. bli foreslått videreført 
i forhold til EØS-borgere fra Bulgaria og Romania.  
 
I utkastet § 20-4 er det fastsatt at betegnelsene ”utlendingsloven 1988” og ”utlendingsloven 
2008”, benyttes som kortnavn på henholdsvis gammel og ny utlendingslov, og at 
”utlendingsforskriften 1990” benyttes som kortnavn på gjeldende utlendingsforskrift.  
 
Hovedprinsippene for hva som gjelder ved overgangen til nytt regelverk, er fastsatt i utkastet 
§ 20-5: Tillatelser mv. som er utstedt før utlendingsloven 2008 og den nye forskriften trer i 
kraft, skal ha fortsatt gyldighet, og søknader, klager og anmodninger om omgjøring mv. som 
ikke er avgjort, skal behandles etter bestemmelsene i utlendingsloven 2008 og den nye 
forskriften. Også saker som er reist om bortvisning, utvisning og tilbakekall, skal behandles 
og avgjøres etter bestemmelsene i utlendingsloven 2008 og den nye forskriften.  
 
I utkastet §§ 20-5 til 20-17 er det inntatt enkelte særregler og presiseringer. I § 20-6 er det 
således fastsatt at enkelte innstramminger som er foretatt i forhold til diplomater mv., ikke 
skal få anvendelse for utlendinger som allerede har fått rettigheter etter gammelt regelverk. 
Tilsvarende er det i § 20-7 fastsatt at de nye og strengere bestemmelsene om bortvisning og 
tilbakekall i henholdsvis § 17 første ledd bokstav h og § 63 annet ledd i utlendingsloven 2008, 
ikke skal få anvendelse for utlending som allerede har reist inn i riket eller har fått tillatelse til 
innreise på tidspunktet for ikrafttredelse av utlendingsloven 2008. Når det gjelder 
bestemmelsen i § 63 annet ledd bemerkes det imidlertid at det ofte vil være grunnlag for 
utvisning allerede i medhold av bestemmelsene i utlendingsloven 2008 §§ 66 bokstav f og 67 
første ledd bokstav e (utvisning av hensyn til ”grunnleggende nasjonale interesser”). 
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I utkastet § 20-8 er det særskilt fastsatt at en utlending som har en tillatelse etter 
utlendingsforskriften 1990 §§ 2-5 a, kan søke fornyelse etter nytt regelverk ved utløpet av 
denne tillatelsen, i den ustrekning det nye regelverket åpner for fornyelse. Søknader om 
fornyelse behandles etter nytt regelverk. En søknad fra en som allerede har en tillatelse, vil 
måtte anses som søknad på nytt rettslig grunnlag. Ved vurderingen av om vilkårene for første 
gangs tillatelse fortsatt er oppfylt, tas utgangspunkt i det tidligere regelverket.  Det vises til at 
vedtaksmyndigheten har en viss mulighet til å utvise konkret skjønn. Denne tillemping av 
vilkårene som det her er gitt anvisning på, skal ikke legge føringer for praksis etter nytt 
regelverk generelt.  
 
Tillatelsen gis etter nytt regelverk med sikte på valg av hjemmel, innhold og varighet mv. 
Departementet har etter gjennomgang av gjeldende tillatelsesgrunnlag kommet til at det er 
nødvendig med enkelte presiseringer for at reglene ikke skal bli urimelig for utlendinger som 
allerede har en tillatelse. Det vises til høringsbrevet datert 30.1.09 om forskriftens kapittel 6 
hvor endringene i tillatelsesgrunnlagene fremstilles. Særlig tilpassing er nødvendig i forhold 
til utsendte arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og praktikanter, jf. annet ledd bokstav 
a, b og c.   
 
Det gis en regel om at det skal tas hensyn til tidligere tidsrom med sikte på beregning av 
samlet tid og karenstid, jf. tredje ledd første punktum.  
 
Det gis videre en særlig regel for tillatelse etter § 6-1 for faglært mv. som presiserer at 
tillatelser som tidligere var tidsbegrenset nå kan overføres til ny hjemmel uten at dette tas 
hensyn til, jf. § 20-8 tredje ledd annet punktum. Betydningen av bestemmelsen er antagelig 
forholdsvis beskjeden, jf. at UDI i stor grad ikke har brukt disse særbestemmelsene etter at 
kravet til tillatelse som faglært/spesialist, jf. gjeldende utlendingsforskrift § 3 annet ledd 
bokstav a, ble senket i 2000. 
 
Ved tillatelser som registreres innenfor kvoten for faglært mv. og spesialist og kvoten for 
sesongarbeidstakere innenfor landbruks- og skogbruksnæringen, skal ikke ny tillatelse som 
gis som ny første gangs tillatelse (nytt rettslig grunnlag), registreres innenfor kvoten, jf. fjerde 
ledd. 
 
I utkastet § 20-9 er det gitt en overgangsregel for tillatelser etter § 6-29 om arbeidssøker som 
er faglært mv.  
 
I utkastet § 20-10 er det fastsatt at fornyelse av oppholdstillatelse som er innvilget i medhold 
av utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd, jf. utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd, skjer i 
medhold av utlendingsloven 2008 § 38. Selv om alle som får rett til beskyttelse etter den nye 
utlendingsloven skal gis status som flyktninger, er det ikke grunnlag for å gi denne ordningen 
virkning i forhold til dem som allerede har fått en tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 
21 første ledd, eller som har fått bosettingstillatelse etter å ha tidligere hatt en slik tillatelse. 
Det vises til at tillatelsesgrunnlaget for disse utlendingene er vurdert under et regelsystem 
hvor det ikke har vært en slik fast og enhetlig praksis knyttet til hvilken hjemmel tillatelser 
har vært gitt etter som hva tilfellet vil bli når hjemmelsvalget etter utlendingsloven 2008 får 
større praktisk betydning. Dersom de som har fått en tillatelse etter § 21 første ledd skulle få 
tillatelse etter utlendingsloven 2008 § 28 (flyktninger) i stedet for § 38 ville dette også ha 
trygderettslige konsekvenser for en stor gruppe personer. For de utlendingene som har fått 
oppholdstillatelse etter bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn i utlendingsloven 1988, 
fornyes derfor tillatelsene etter den tilsvarende bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn 
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i § 38 i utlendingsloven 2008. Ved søknad om familiegjenforening skal imidlertid reglene om 
unntak fra underholdskravet for flyktning i forskriftens § 10-8 gis tilsvarende anvendelse for 
denne gruppen. 
 
I utkastet § 20-11 er det gitt en bestemmelse som sikrer at det i en overgangsperiode fortsatt 
skal kunne gis oppholdstillatelse til familiemedlemmene til slik utlending som nevnt i 
utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd (visse grupper utlendinger med begrenset tillatelse 
som likevel gir adgang til opphold for familiemedlemmene).  
 
I utkastet § 20-12 er det foreslått en overgangsregel for bestemmelsen i § 16-4 om 
stornemndbehandling når praksis er i strid med anbefalinger fra UNHCR om beskyttelse, se 
også punkt 16 i høringsbrevet. Bestemmelsen om at praksis som hovedregel skal prøves for 
stornemnd i slike tilfeller skal således ikke gjelde for praksis som er i strid med anbefalinger 
fra UNHCR på det tidspunktet forskriften trer i kraft.  
 
I utkastet § 20-13 er det gitt en overgangsregel som gjelder hvem søksmål som gjelder 
tidligere vedtak, skal rettes mot. Videre er det i utkastet § 20-14 inntatt en presisering om at 
den innstrammingen som ble foretatt i straffebestemmelsen i lovens § 108 tredje ledd bokstav 
a (opphevelse av kravet til vinnings hensikt), ikke skal gjelde for handlinger som er begått før 
den nye lovens ikrafttredelse.  
 
Også for EØS-borgere mv. som faller inn under utlendingsloven 1988 kapittel 8 og 
forskriften, vil det være behov for overgangsregler, se blant annet Ot. prp. nr. 72 (2007-2008) 
avsnitt 7.13.3 side 47. Også her vil utgangspunktet være det som er skissert innledningsvis for 
løpende tillatelser og saker, herunder søknader og klager som ikke er behandlet, se forslaget 
til § 20-5. Det er likevel behov for særskilt tilpassing fordi ordningen med oppholdstillatelser 
opphører og erstattes av en oppholdsrett som skal formaliseres enten ved registrering (EØS-
/EFTA-borgere) eller søknad om oppholdskort for familiemedlemmer som er 
tredjelandsborgere, se forslaget til § 20-15. Det er videre behov for godskriving av tid med 
sikte på varig oppholdsrett, se forslaget til § 20-16.  
 
Det vises til det som er sagt innledningsvis om videreføring av særreglene for Bulgaria og 
Romania. Vi mener at det også vil være nødvendig med en bestemmelse i overgangsreglene 
som gis med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 127, se forslaget § 20-17.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser av forslag i 
kapittel 4, 17 og 18 
 
Vedrørende kapittel 4 Kontroll med inn- og utreise 
Forslaget om at tollmyndighetene skal kunne bistå politiet med utlendingskontroll i sin 
virksomhet, innebærer at en oppgave som tollmyndighetene i stor grad utfører allerede i dag, 
blir tydelig forankret og synliggjort i forskriften og loven. Det dreier seg her snarere om en 
utvidelse av tollmyndighetenes kompetanse under utførelse av arbeid som tollmyndighetene 
uansett utfører, enn om nye arbeidsoppgaver for tollmyndighetene.  
 
Forslaget om endring og opphevelse av meldepliktsordningene som gjelder 
overnattingssteder, arbeidsgivere og Arbeids- og velferdsetaten, vil innebære en forenkling 
både for de som i dag har meldeplikt og for politiet.  
 
Vedrørende kapittel 17 Saksbehandlingen 
Forslaget til forskriftsregulering av barnets uttalerett vil innebære begrensede økonomiske og 
administrative konsekvenser. Utlendingsdirektoratet har allerede iverksatt flere av de tiltak 
som er foreslått i rapporten ”Å høre barn i utlendingssaker”, slik at det nå brukes noe mer 
ressurser på høring av barn enn tidligere.   
 
Forskriftsforslaget antas likevel å føre til at det må gjennomføres flere samtaler med barn når 
regelverket trer i kraft. Det er i første rekke den foreslåtte bestemmelsen om som hovedregel å 
tilby direkte samtale i enkelte saker om familieinnvandring som kan medføre økt ressursbruk, 
Som det fremgår i pkt. 17.2 ovenfor, er det saker som gjelder særkullsbarn (i underkant av 
1000 saker i 2007) som utgjør den store gruppen saker hvor det vil bli aktuelt å gjennomføre 
flere samtaler enn i dag. Hvor mange barn som vil ønske en samtale er uvisst, men det er 
neppe grunn til å tro at dette vil gjelde flertallet. Den foreslåtte ordningen vil likevel kreve økt 
ressursbruk, og dette vil i første rekke berøre utenriksstasjonene. Det vil bli overlatt til UDI å 
utforme nærmere retningslinjer om innholdet i samtalene, men det antas at det vil være få 
saker hvor det er behov for noen lengre samtaler. Utgangspunktet vil i de fleste tilfeller være 
at barnet har rettskrav på oppholdstillatelse, og formålet med samtalen vil derfor normalt være 
begrenset til å avklare om det kan være en interessekonflikt mellom barnet og 
omsorgsforelderen. Det vil i noen tilfeller kunne oppstå økte utgifter på grunn av behov for 
bruk av tolk mv.  
 
Som det fremgår i pkt. 17.4.1 om utlevering av opplysninger fra politiet til 
utlendingsforvaltningen, ville det ut i fra 2007-tall vært behov for å foreta undersøkelse av 
vandel i noe i underkant av 4000 saker. Det legges til grunn at selve kontrollen opp mot 
straffesaksregisteret, ikke i seg selv vil innebære noen omfattende ressursbelastning. Det som 
vil være en krevende ny oppgave for politiet, er å håndtere de sakene hvor det foreligger 
registreringer som skal rapporteres videre. I Ot.prp. nr. 109 (2004-2005) anslo departementet 
at det kunne være aktuelt for politiet å rapportere til UDI i omkring 40 saker om 
familieetablering pr. år, og langt færre saker om visum.  
 
I likhet med det som ble lagt til grunn i proposisjonen, legger departementet til grunn at de 
foreslåtte bestemmelsene vil innebære en ekstra ressursbelastning tilsvarende ett årsverk i 
både UDI og UNE og om lag ett ekstra årsverk i politiet. 
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For øvrig inneholder forskriftsforslaget enkelte forslag til skjerpede gebyrregler. Dette vil 
kreve noe mer saksbehandling, men vil samtidig føre til færre grunnløse søknader og økte 
inntekter til dekning av kostnadene ved saksbehandlingen.  
 
Vedrørende kapittel 18 Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff 
Kapittelet inneholder ingen forslag til endringer som vil medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser.  
 
Vedrørende kapittel 20 Avsluttende bestemmelser 
Forslaget til overgangsordninger inneholder ikke bestemmelser som vil føre til noe økt 
ressursbehov. At visse saker må behandles av avgjørelsesorganene etter særskilte 
bestemmelser, vil imidlertid i seg selv innebære en noe mer krevende saksbehandling.  
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Forslag til forskriftsregler – kapittel 4, 17, 18 og 20 i ny 
utlendingsforskrift 
 
Kapittel 4 Kontroll med inn- og utreise mv.        
 
Lovens § 14 Grensepassering og grensekontroll  
 
§ 4-1 Grenseforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. 
mars 2006)4 

Kontroll med inn- og utreise skal foretas i samsvar med Europaparlaments- og 
Rådsforordning (EF) nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av fellesskapsregler som 
regulerer bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen) med vedlegg 1 til 8 og 
tilhørende endringsforordninger Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 296/2008 av 
11. mars 2008 og Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 81/2009 av 14. januar 2009. 
Forordningene er inntatt som vedlegg til denne forskrift.  
 
§ 4-2 Grensepassering 5 

Justisdepartementet fastsetter hvilke grenseovergangssteder som er godkjent, jf. lovens 
§ 14 og grenseforordningen artikkel 4 nr. 1. Liste over grenseovergangssteder følger som 
vedlegg 1 til denne forskriften.  
 
§ 4-3 Unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres ved godkjent 
grenseovergangssted6  

Det kan gjøres unntak fra kravet om at ytre grenser bare kan passeres på godkjente 
grenseovergangssteder og innenfor de fastsatte åpningstider: 

a) i tilfeller som nevnt i grenseforordningen artikkel 4 nr. 2, 
b) for befal eller mannskap på luftfartøy i internasjonal trafikk, når det på forhånd (innen 

48 timer før avgang) er innhentet tillatelse fra Luftfartstilsynet til å lande på annet sted 
enn godkjent grenseovergangssted, jf. forskriftens § 4-4,  

c) for befal eller mannskap som kommer til eller reiser fra riket på fartøy med rett til å 
drive ervervsmessig fiske og fangst etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i 
fiske og fangst (deltakerloven) § 4, forutsatt at dett ikke er i strid med hensynet til 
offentlig orden og indre sikkerhet i et Schengenland, jf. grenseforordningen artikkel 4 
nr. 2 bokstav c.    

   Vedkommende politimester eller den politimesteren gir fullmakt kan samtykke i inn- 
eller utreise over annet sted enn godkjent grenseovergangssted i henhold til denne 
bestemmelsen. Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.   
 
§ 4-4 Tillatelse til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted 
        Fører av luftfartøy i internasjonal trafikk skal senest 48 timer før avgang innhente 
tillatelse fra Luftfartstilsynet til å lande på annet sted enn godkjent grenseovergangssted. 
Vedkommende politimester skal samtykke til slik landing, før tillatelse gis. 
 
§ 4-5 Tillatelse til videreflyging7 
                                                 
4 Ny 
5 Jf. gjeldende forskrift § 85 første ledd 
6 Jf. gjeldende forskrift § 85 annet og tredje ledd 
7 Jf. gjeldende forskrift § 84 a 
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        Dersom et luftfartøy har landet på ikke godkjent grenseovergangssted uten tillatelse 
etter § 4-4, kan videreflyging bare skje etter tillatelse fra vedkommende politimester.  
 
§ 4-6 Midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser8  

Justisdepartementet treffer beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll 
på indre grenser etter lovens § 14 og grenseforordningen artikkel 23. Dersom særlige grunner 
tilsier det, skal beslutningen treffes i samråd med det departementet som har hovedansvaret 
for utlendingsforvaltningen. Departementene kan gi nærmere retningslinjer om i hvilke 
tilfeller og på hvilken måte slikt samråd skal skje. Justisdepartementet kan gi Politidirektoratet 
fullmakt til å treffe beslutning om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre 
grenser. Når særlige grunner taler for det, kan politimesteren treffe beslutning om slik kontroll 
i eget politidistrikt etter nærmere retningslinjer fastsatt av Justisdepartementet. 

Gjeninnføring av grensekontroll på indre grenser besluttes etter reglene i 
grenseforordningen artikkel 23 til 31. 

  
 § 4-7 Grensepassering når grensekontroll på indre grenser er midlertidig gjeninnført9 

Ved midlertidig gjeninnføring av grensekontroll etter lovens § 14, jf. forskriftens § 4-6 
og grenseforordningen artikkel 23 flg., kan svensk og norsk statsborger som er bosatt i 
grensestrøk mellom Sverige og Norge i følge noteveksling mellom Sverige og Norge 30. 
august 1917 og finsk og norsk statsborger som kommer inn under Avtale om visse 
norsk/finske grensespørsmål 4. januar 1983 nr. 1, likevel passere over annet sted enn godkjent 
grenseovergangssted. 

 
§ 4-8 Meldeplikt ved grensepassering10 

Enhver som plikter å melde seg for grensekontrollen eller nærmeste politimyndighet i 
henhold til lovens § 14 annet ledd, plikter å legitimere sin identitet, herunder underlegge seg 
kontroll av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, og å gi slik informasjon som er nødvendig 
for at grensekontrollen kan gjennomføre kontroll etter lovens § 15 og grenseforordningen 
artikkel 7 flg. 
 
§ 4-9 Meldeplikt for fører av fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas11 
  Når fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas kommer til norsk 
territorialfarvann, skal føreren uten opphold gå til den havn som er angitt i seilingstillatelsen, 
jf. § 3-20 og straks melde seg for politiet. Føreren skal også melde seg for politiet på hvert av 
de tillatte anløpssteder og plikter å underrette om avgangstidspunkt, seilingsplan og neste 
anløpssted.  
 
§ 4-10 Unntak fra meldeplikten i lovens § 14 annet ledd for mannskap om bord i skip eller 
luftfartøy som ikke fratrer sin stilling12 

Meldeplikt etter lovens § 14 annet ledd gjelder ikke for mannskap om bord i skip eller 
luftfartøy som ikke fratrer sin stilling, jf. § 4.20 
 
Lovens § 15 Gjennomføring av grensekontroll 
 

                                                 
8 Jf. gjeldende forskrift § 87 tredje og femte ledd 
9 Jf. gjeldende forskrift § 85 fjerde ledd 
10 Jf. gjeldende forskrift § 82 første ledd 
11 Jf. gjeldende forskrift § 83 
12 Jf. gjeldende forskrift § 82 tredje ledd 
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§ 4-11 Kontrollsted13  
I enkelttilfeller eller for et bestemt tidsrom, kan det foretas inn- og utreisekontroll på 

andre steder enn nevnt i lovens § 15 første ledd, herunder kontroll langs ytre Schengengrense , 
på kysten eller fra oppsynsskip i norsk territorialfarvann.  

Politimesteren i vedkommende politidistrikt treffer beslutning om kontroll etter første 
ledd. 
  
§ 4-12 Gjennomføring av grensekontroll14 

Alle personer skal ved inn- og utreise gjennomgå en minimumskontroll for å fastslå 
identitet på grunnlag av fremvisning av reisedokumenter, i henhold til grenseforordningen 
artikkel 7 punkt 2.  

Enhver som ikke omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen skal ved inn- og 
utreise underkastes en grundig kontroll i henhold til grenseforordningen artikkel 7 punkt 3 og 
endringsforordning Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 81/2009 av 14. januar 
2009. 
 
§ 4-13 Kontroll med pass og andre reisedokumenter før innreise15 
       For å forhindre at pass eller annet reisedokument går tapt, kan politimesteren beslutte å 
foreta kontroll og innkreve pass eller annet reisedokument fra utlending før innreise i riket, jf. 
lovens § 15 femte ledd bokstav b. Politiet kan også ta kopi av slike dokumenter. 
       I den utstrekning fremmed stat samtykker, kan slik kontroll og innkreving samt kopiering 
også skje på fremmed territorium. Beslutning om dette treffes av Justisdepartementet.  
 
§ 4-14 Utfylling av innreisekort16 
       Utlending som plikter å ha visum for innreise i riket eller for innreise i annet nordisk 
land, eller som benytter sjømannsidentitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 
108, kan pålegges å fylle ut innreisekort etter retningslinjer fastsatt av Politidirektoratet.  
 
§ 4-15 Kontroll av passasjerer på turistskip17  
 På turistskip (cruiceskip) som kommer fra havn utenfor Schengenterritoriet, skal det 
ved anløp av norsk havn foretas kontroll av passasjerer, som kan begrenses til kontroll av 
passasjerlisten uten personlig fremmøte, jf. grenseforordningen artikkel 18 og vedlegg VI 
punkt 3.2. Passasjer som går i land, skal innreisekontrolleres på vanlig måte, jf. lovens § 15 og 
forskriftens § 4-12. Kontroll av passasjerer som går i land kan likevel unnlates dersom en 
risikoanalyse tilsier at slik kontroll ikke er nødvendig. 
 Når turistskip avgår fra norsk havn til havn utenfor Schengenterritoriet, skal 
utreiskontrollen ordinært begrenses til at passkontrollen skal avkreve et eksemplar av 
passasjerlisten der det skal fremgå hvilke passasjerer som har forlatt skipet, og en erklæring 
fra skipets fører eller den som er bemyndiget om at de øvrige passasjerer følger med skipet ut 
av riket.  
 Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder stille krav om at 
passasjerenes pass eller reisedokumenter fremlegges sammen med passasjerlister, når 
kontrollen begrenses etter første ledd, første punktum.  
 
§ 4-16 Transportselskapers kontroll av reisedokumenter18  

                                                 
13 Jf. gjeldende forskrift § 87 annet og fjerde ledd 
14 Jf. gjeldende forskrift § 88 
15 Jf. gjeldende forskrift § 92 
16 Jf. gjeldende forskrift § 89 
17 Jf. gjeldende forskrift § 90 
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  Fører av skip eller luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport 
av personer, plikter å kontrollere at reisende har gyldig reisedokument og at visumpliktig 
utlending har gyldig visum, jf. lovens § 15 femte ledd bokstav c. 
       Ved ombordstigning skal det kontrolleres at reisende har pass eller annet 
legitimasjonspapir som er godkjent som reisedokument og gyldig for innreise i Norge, og at 
visumpliktig utlending har gyldig visum.  
 Politiet kan beslutte at transportselskapene også kan pålegges å ta kopi av 
reisedokumentene.  
 Ansvar etter denne bestemmelsen gjelder ikke ved passering av indre Schengengrense, 
såfremt det ikke er innført midlertidig grensekontroll ved indre Schengengrense som nevnt i 
lovens § 14 første ledd. 
        
§ 4-17 Landsetting eller overtakelse av person som har begått lovbrudd mv. ombord på 
luftfartøy19 
        Selv om det foreligger grunnlag for bortvisning, skal grensekontrollen alltid 
imøtekomme anmodning fra fører av luftfartøy om landsetting eller overtakelse av person i 
henhold til Tokyokonvensjonen 14. september 1963 om forbrytelser og visse andre handlinger 
begått om bord i luftfartøyer artikkel 8 § 1, jfr. artiklene 12 eller 9 § 1, jfr. artikkel 13 § 1.  
      
Lovens § 16 Tillatelse til å fratre stilling på skip. Landlov. Blindpassasjer 
 
§ 4-18 Kontroll med sjømann som fratrer stilling på skip i norsk havn 20 

Vil utlending forlate stilling om bord i norsk eller utenlandsk skip mens dette ligger i 
norsk havn, skal skipsføreren gi melding til politiet, som avgjør om det skal gis tillatelse til å 
gå i land, jf. lovens § 16 første ledd.  

Vedtak om å nekte tillatelse til å gå i land treffes av politimesteren eller den 
politimesteren gir fullmakt, jf. lovens § 18.  
             Tillatelse til å gå i land kan bare gis når utlending er i besittelse av gyldig pass, 
sjøfartsbok eller annet legitimasjonsdokument godkjent som reisedokument. Visumpliktig 
utlending må ha visum eller særskilt samtykke fra Utlendingsdirektoratet. Det er et vilkår at 
det ikke foreligger slikt grunnlag for bortvisning som nevnt i lovens § 17. 
        Utlending som skal reise til bestemmelsessted utenfor riket, må i tillegg ha visum eller 
særskilt tillatelse til å reise gjennom de land som passeres for å nå bestemmelsesstedet, og 
eventuelt tillatelse til å reise inn i det land der bestemmelsesstedet er.  
        Selv om vilkårene i tredje og fjerde ledd ikke er oppfylt kan politiet gi tillatelse til å gå 
i land til sjømann med sjøfartsbok eller sjømannsidentitetskort, jf. § 2-8,  

a) som skal mønstre på et skip som allerede ligger i havn eller som er i ferd med å ankomme 
en havn på Schengenterritoriet,  
  

b) som skal returnere til hjemlandet eller reise videre til et land utenfor Schengenterritoriet, 
eller  

c) når innreise er påkrevd av andre grunner.  
        Når utenlandsk sjømann med identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 
108, jf. § 2-8 fjerde ledd, går i land, skal vedkommende innreisekontrolleres i samsvar med 
lovens § 15. Slik utlending er ikke visumpliktig, jf. § 3-1 annet ledd bokstav h.  

                                                                                                                                                         
18 Jf. gjeldende forskrift § 93 
19 Jf. gjeldende forskrift § 91 
20 Jf. gjeldende forskrift § 114 
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        Når sjømann er gitt tillatelse til å forlate stilling om bord på skip, skal dette anmerkes 
i vedkommendes pass eller annet legitimasjonspapir, eventuelt fremgå av eget dokument.  
        Skipets fører (kaptein) plikter å ta om bord igjen mannskap som er nektet å gå i land, 
eller på annen måte bringe vedkommende ut av riket etter politiets nærmere bestemmelse. 
 
§ 4-19 Garanti for utgifter i forbindelse med at utenlandsk sjømann går i land21 
      Når det anses nødvendig, skal politiet kreve garanti av skipets eier, leier, fører eller 
agent for de utgifter denne hefter for etter § 17-5, jf. lovens § 91, når utenlandsk sjømann går i 
land uten tillatelse fra politiet. Det kan også kreves stilt garanti som vilkår for å gi slik 
tillatelse. 
        Det skal ikke kreves stilt garanti for nordisk statsborger, med mindre særlige grunner 
foreligger.  
        Utlendingsdirektoratet kan frafalle krav om garanti og unnlate å gjøre ansvar gjeldende 
når dette finnes rimelig i det enkelte tilfelle.  
 
§ 4-20 Kontroll av utenlandsk sjømann som ønsker å benytte landlovsretten22   

Utenlandsk sjømann som er i besittelse av sjøfartsbok eller identitetsdokument utstedt 
i henhold til ILO-konvensjonen nr. 185 av 2003, skal ikke inn- eller utreisekontrolleres etter 
lovens § 15 med mindre annet følger av annet ledd. Vedkommende kan uten politiets tillatelse 
foreta besøk under landlov og oppholde seg i den havn der skipet ligger, og i den tid det ligger 
der, likevel ikke utover tre måneder. Vedkommende politimester bestemmer rekkevidden av 
området for å benytte slik landlovsrett.  
 Inn- og utreisekontroll skal foretas på vanlig måte i henhold til lovens § 15 når: 

a) utlending vil reise til annet sted i riket eller til annet Schengenland under skipets 
opphold her, 

b) skipets samlede liggetid i norsk og annen havn på Schengenterritoriet overstiger tre 
måneder, 

c) utlending skal fratre sin stilling, jf. § 4-18, eller  
d) en risikovurdering knyttet til indre sikkerhet og ulovlig innvandring tilsier det, jf. 

grenseforordningen vedlegg VII punkt 3. 
For tilfeller som nevnt i bokstav b kreves oppholdstillatelse for å gå i land og oppholde seg i 
den eller de norske havner skipet anløper, jf. lovens § 55.  

Når fører plikter å gi melding etter § 4-25 er det et vilkår for landlov eller unntak fra 
inn- og utreisekontroll etter denne bestemmelsen, at utlendingen er oppført på listen over 
besetningsmedlemmer og at listen er kontrollert.  

Politiet kan nekte utenlandsk besetningsmedlem landlov når dette finnes påkrevd av 
ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. 

Politiet kan foreta kontroll av utenlandske besetningsmedlemmers 
legitimasjonsdokumenter etter behov eller som stikkprøver. Politimesteren eller den 
politimesteren gir fullmakt, kan i enkelttilfeller beslutte at det skal foretas innreisekontroll av 
utenlandske besetningsmedlemmer på et tidligere tidspunkt enn angitt i første og annet ledd. 
 
§ 4-21 Blindpassasjer23 
        Bestemmelsene i §§ 4-18 og 4-19 får tilsvarende anvendelse på utenlandsk 
blindpassasjer på norsk eller utenlandsk skip som vil gå eller som går i land i norsk havn.  

                                                 
21 Jf. gjeldende forskrift § 115 
22 Jf. gjeldende forskrift § 117 
23 Jf. gjeldende forskrift § 116 
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        Av humanitære grunner, nasjonale hensyn eller hensyn til internasjonale forpliktelser 
kan tillatelse til å gå i land gis selv om vilkårene i § 4-18 tredje ledd ikke er oppfylt. Politiet 
skal forelegge spørsmålet om slik tillatelse skal gis, for Utlendingsdirektoratet til avgjørelse.  
 
4-22 Søknad om asyl fra utenlandsk blindpassasjer eller sjømann24 
        Dersom utenlandsk blindpassasjer eller sjømann påberoper seg å være flyktning eller 
for øvrig gir opplysninger som tyder på at beskyttelsesreglene i lovens § 73 kommer til 
anvendelse, skal saken forelegges for Utlendingsdirektoratet til behandling og avgjørelse. Slik 
utlending skal normalt gis tillatelse til å gå i land, men på de betingelser som stilles i vedtak 
fra Utlendingsdirektoratet.   
 
Lovens § 19 Utlendingens plikt til å gi melding til myndighetene 
 
§ 4-23 Melding til myndighetene etter innreise mv. 25 

Når utlendingen plikter å melde seg for politiet i oppholdsdistriktet innen en uke etter 
innreise i henhold til lovens § 19 første ledd, skal melding skje ved personlig fremmøte. 
Utlendingen må vise sitt pass eller annet godkjent reisedokument, jf lovens § 8, og gi alle 
nødvendige opplysninger.  

Regler om meldeplikt for utlending som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse 
etter forskriftens kapittel 1 følger av § 1-1 syvende ledd, § 1-2 og § 1-5 fjerde ledd. Regler om 
meldeplikt for arbeidssøkende som faller inn under lovens kapittel 13 og forskriftens kapittel 
19 følger av forskriftens § 19-1 tredje ledd bokstav c. 

Når utlendingen skal oppholde seg i riket ut over tre måneder, skal politiet gjøre 
vedkommende kjent med plikten til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse etter lov 5. 
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Politiet skal gi 
vedkommende helsemyndighet melding om navn og adresse på utlending som skal oppholde 
seg i riket utover tre måneder.  
 
§ 4-24 Melding til myndighetene ved skifte av bopel26 

Utlending som har plikt til å melde fra til politiet etter lovens § 19 første ledd om 
skifte av bopel, skal gi melding ved personlig fremmøte hos politiet i det tidligere eller det 
nye oppholdsdistriktet senest innen en uke etter flytting.  

Utlending som har permanent oppholdstillatelse, skal gi skriftlig melding til politiet 
ved flytting ut av eller inn i riket. 
 
Lovens § 20 Plikt i andre tilfeller til å gi melding til myndighetene 
 
§ 4-25 Plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip27 

Fører av luftfartøy som kommer fra eller går til utlandet skal etter at innsjekking er 
avsluttet etter anmodning gi politiet fortegnelse over reisende og mannskap, jf. lovens § 20 
første ledd bokstav a. Fortegnelsen skal inneholde de samme opplysninger som 
passasjerlisten, jf. lovens § 20 annet ledd. Hvis noen av de reisende er blindpassasjerer skal 
fører av luftfartøyet gi politiet fortegnelse uoppfordret. 

Fører av skip som skal passere grensen på vei til norsk havn, skal gi politiet 
fortegnelse over reisende, herunder eventuelle blindpassasjerer, og mannskap, jf. lovens § 20 
første ledd bokstav b. Fortegnelsen skal gis på formularer som er godkjent av norske 
                                                 
24 Jf. gjeldende forskrift § 117 a 
25 Jf. gjeldende forskrift § 51 
26 Jf. gjeldende forskrift § 53 
27 Jf. gjeldende forskrift § 152 
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myndigheter, jf. lovens § 20 annet ledd. Fortegnelsen skal om mulig gis 24 timer før ankomst 
til indre farvann. Med « indre farvann » menes alt farvann som ligger innenfor grunnlinjen.  

Fører av turistskip (cruiseskip) eller eventuelt skipsagenten skal sende skipets rute 
(seilingsplan) og cruisets program til politiet senest 24 timer før skipet forlater havnen og før 
det anløper hver enkelt havn på medlemsstatenes territorium.  

Fører av skip som skal passere grensen på vei fra norsk havn skal gi melding til 
politiet om tidspunktet for avgang og gi fortegnelsen som nevnt i annet ledd første punktum.  

Følgende fartøyer kan unntas fra bestemmelsen i annet og fjerde ledd:  
a) ferger som trafikkerer i direkte regelmessig rute mellom Norge og et Schengenland,  
b) lystfartøyer som kommer direkte fra annet Schengenland,  
c) militære fartøyer,  
d) kystfiskefartøyer.  

Dersom fartøyet har blindpassasjerer om bord kan det ikke unntas forhåndsmelding etter 
denne bestemmelsen.  

Politiet kan etter avtale med andre offentlige myndigheter bestemme at føreren av 
luftfartøy eller skip skal levere fortegnelsen til disse myndighetene som gir den videre til 
politiet.  

Politidirektoratet kan gi nærmere retningslinjer etter denne bestemmelsen. 
 
§ 4-26 Overnattingssteder28 
       Den som driver hotell, pensjonat, losjihus, leirplass o.l. skal føre fortegnelse over alle 
som overnatter, jf. lovens § 20 første ledd bokstav c. Fortegnelsen skal inneholde 
opplysninger om gjestens navn, fødselsdato, stilling, bopel, statsborgerforhold og 
ankomstdato, jf. lovens § 20 annet ledd. Dersom gjesten reiser sammen med barn under 18 år, 
skal barnas navn og fødselsdato anmerkes. Gjesten skal personlig fylle ut og undertegne et 
erklæringsskjema der opplysningene nevnt i annet punktum fremgår. Identiteten skal 
kontrolleres ved fremvisning av gyldig legitimasjon. For andre enn nordiske statsborgere 
kreves reisedokument. Reisedokumentets type og nummer skal anmerkes i fortegnelsen.  
        Bestemmelsene i første ledd tredje til sjuende punktum gjelder ikke deltakere i 
gruppereiser.  
        Politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt skal godkjenne måten fortegnelsen 
føres på og skal til enhver tid ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen.  
       Når politiet ber om det skal overnattingssted som nevnt i første ledd gi politiet 
fortegnelse over alle utenlandske overnattingsgjester med unntak av nordiske borgere.  
 
§ 4-27 Sikkerhets- eller beredskapshensyn29 
     Når sikkerhets- eller beredskapshensyn tilsier det, kan Justisdepartementet bestemme 
at enhver som lar utlending overnatte hos seg, skal gi melding om dette til politiet, jf. lovens § 
20 første ledd bokstav c. Ordningen kan iverksettes for hele riket eller for nærmere angitt 
politidistrikt. Meldeplikten skal ikke gjelde nordisk statsborger.  
 
§ 4-28 Arbeidsgivere30 
 Når politiet ber om det, skal en arbeidsgiver gi politiet fortegnelse over ansatte 
utlendinger som ikke er nordiske statsborgere, jf. lovens § 20 første ledd bokstav d.  

                                                 
28 Jf. gjeldende forskrift § 150 
29 Jf. gjeldende forskrift § 151 
30 Jf. gjeldende forskrift § 153 
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 Dersom politiet har behov for slik fortegnelse over utenlandske ansatte tilknyttet 
diplomatiske eller lønnede konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, må slik forespørsel 
fremmes via Utenriksdepartementet.  
 
§ 4-29 Utdanningsinstitusjoner31 
        Når politiet ber om det, skal utdanningsinstitusjon, gi politiet fortegnelse over 
utenlandske elever eller studenter, jf. lovens § 20 første ledd bokstav g.  
        Fortegnelsen skal inneholde opplysninger om utlendingens navn, fødselsdato, adresse 
og statsborgerforhold, jf. lovens § 20 annet ledd.  
 
Lovens § 22 Kontrollmyndighet 
 
§ 4-30 Tollmyndighetenes utlendingskontroll32 

Når tollvesenet utfører tollkontroll på ytre Schengengrense, eller når det i forbindelse 
med en tollkontroll oppstår en særskilt grunn til å kontrollere den reisendes adgang til innreise 
og opphold, kan tollmyndighetene utføre utlendingskontroll i henhold til utlendingsloven § 
15. 

Justisdepartementet kan gi nærmere retningslinjer i samråd med Finansdepartementet.  
 

§ 4-31 Andre myndigheters kompetanse til å foreta utlendingskontroll33 
Politimesteren kan etter retningslinjer fastsatt av Justisdepartementet gi militære 

tjenestemenn eller andre uten politimyndighet fullmakt til å utføre grensekontroll.  
Vedkommende stasjonssjef har ansvaret for grensekontroll av alliert militærpersonell 

som følger fly som nevnt i § 1-6 første ledd.  
 
Kapittel 17 Saksbehandlingen 
 
Lovens § 80, jf. § 126 
 
§ 17-1 Parter, klageberettigede og fullmektiger i utlendingssaker34 

Søkeren anses som part i saker etter loven og forskriften, jf. forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav e. I saker som ikke beror på søknad vil det kun være den som saken retter 
seg mot som er å anse som part.  

Det er kun parten, jf. første ledd, som anses å ha rettslig klageinteresse i saker etter 
utlendingsloven og forskriften.  

Parten har rett til å la seg bistå av fullmektig i saken, jf. forvaltningsloven § 12. 
Fullmektig som ikke er advokat skal legge fram skriftlig fullmakt. Dersom det for eksempel 
på grunn av krig, manglende infrastruktur eller helsemessige forhold, er umulig eller 
uforholdsmessig vanskelig å fremlegge skriftlig fullmakt, kan det i særlige tilfeller legges til 
grunn at en annen opptrer som fullmektig uten skriftlig fullmakt.  
 
 
Lovens § 81, jf. § 126 
 
§ 17-2 Asylintervju 35 
                                                 
31 Jf. gjeldende forskrift § 156 
32 Ny 
33 Jf. gjeldende forskrift § 86 
34 Ny 
35 Jf. gjeldende forskrift § 55 
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Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i 
Dublinsamarbeidet, jf. § 7-3, skal asylintervju foretas snarest mulig. Asylsøkere over 18 år 
skal intervjues atskilt. Søkerens ektefelle eller samboer bør som regel intervjues, selv om 
vedkommende ikke søker beskyttelse.  

Intervjuet skal tilrettelegges på en måte som sikrer at saken blir best mulig opplyst. 
Utlendingsdirektoratet skal klarlegge om søkeren i kraft av innholdet i søknaden eller ut fra 
sin livssituasjon har særlige behov under intervjusituasjonen. Kvinner skal spørres om de 
ønsker at intervjuer og tolk skal være kvinne. Slike ønsker og andre særskilte behov skal 
etterkommes så langt det er praktisk mulig.  

Med mindre søkeren og den som skal foreta intervjuet kan kommunisere forsvarlig på 
et felles språk, skal tolk tilkalles. Søkeren skal opplyses om tolkens rolle under asylintervjuet 
og at tolken har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 flg. Det skal også opplyses  om at 
overtredelse av taushetsplikten kan medføre straffansvar etter straffelovens § 121.  

Før intervjuet tar til, skal søkeren oppfordres til å forklare seg sannferdig og 
fullstendig og orienteres om at uriktige opplysninger eller fortielse av forhold av vesentlig 
betydning vil bli tillagt vekt ved avgjørelsen. Det skal videre opplyses om at det er forbundet 
med straffansvar å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. lovens § 
108 første ledd bokstav c. Søkeren skal gjøres kjent med at de opplysninger som gis under 
intervjuet vil danne grunnlag for avgjørelsen av søknaden, sammen med  andre relevante 
opplysninger i saken.  

Søkeren skal gis anledning til å forklare seg med egne ord. Intervjueren skal så langt 
det er mulig avklare motstridende opplysninger.  

Det kan tas lydopptak av samtaler med asylsøkeren. Asylsøkeren skal orienteres om at 
det tas slikt opptak.  
 
§ 17-3 Høring av barn36 

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og skal gis anledning til å bli hørt før det treffes avgjørelse i saker som 
vedrører dem etter utlendingsloven.  

Barnet kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, verge eller andre som 
kan uttale seg på vegne av barnet. På hvilken måte barnet skal høres må vurderes ut fra sakens 
art og søknadssituasjon. Utlendingsdirektoratet gir utfyllende retningslinjer om hvordan 
barnets uttalerett skal gjennomføres, tilpasset de ulike sakstyper og søknadssituasjoner. 

Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet, jf. 
forvaltningsloven § 17 første ledd. 
 
§ 17-4 Samtale med barn i asylsaker37 

Den totale livssituasjonen til medfølgende barn skal klarlegges under intervjuet av 
foreldrene. 

I asylsaker skal det gjennomføres en samtale med barn over 7 år med mindre barnet 
selv ikke ønsker det, eller det anses åpenbart unødvendig. Samtalens formål er å belyse 
barnets situasjon og klarlegge om barnet kan ha et selvstendig asylgrunnlag.  
 Opplysninger barnet gir under samtalen skal nedtegnes skriftlig. 

Asylsøker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som utøver 
foreldreansvar, skal alltid ha hjelpeverge eller fullmektig til stede under asylintervjuet. 
Intervjuet skal så vidt mulig gjennomføres innen 14 dager etter at søknaden er fremsatt med 
mindre det er behov for aldersundersøkelse for å klarlegge søkerens alder.  

                                                 
36 Ny 
37 Jf. gjeldende forskrift § 55a 
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Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for å sikre at barnets interesser og 
behov blir ivaretatt i samtalen.  
 
§ 17-5 Tilbud om samtale med barn i saker om familieinnvandring38 
 Med mindre det anses åpenbart unødvendig, skal det som hovedregel gis tilbud om en 
samtale til barn over 7 år i saker om familieinnvandring som gjelder: 
• barn som søker alene 
• barn som søker gjenforening med én forelder 
• fosterbarn 
• enslige mindreårige barn som har flyktningstatus i Norge  
• barn med oppholdstillatelse etter lovens § 38, dersom det er aktuelt å innvilge 

oppholdstillatelse til en eller begge foreldre etter lovens § 49 første ledd.   
Opplysninger barnet gir under samtalen skal nedtegnes skriftlig. 
Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for å sikre at barnets interesser og 

behov blir ivaretatt i samtalen.  
 

 
§ 17-6 Varslingsplikt til barneverntjenesten39  

Dersom det ved behandlingen av saker som vedrører barn, fremkommer opplysninger 
som gir grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, eller når barnet har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, har 
utlendingsmyndighetene, og alle ansatte i asylmottak, plikt til å gi opplysninger til 
kommunens barnevernstjeneste, jf. barnevernloven § 6-4 annet ledd. 
 
Lovens § 83 
 
§ 17-7 Utlendingens opplysningsplikt etter lovens § 83 annet ledd    

Utlendingsmyndighetene kan som ledd i å avklare utlendingens identitet, pålegge 
utlending å  
a) gi opplysninger om forhold som har tilknytning til utlendingens identitet, bl.a. navn, 

nasjonalitet, fødselsdato, fødested, bosted/ oppholdssted i hjemlandet, sivilstatus, 
familiemedlemmer, identitetsdokumenter og reiserute til Norge,  

b) legge frem reisedokument eller lignende dokument utferdiget av offentlig myndighet i 
inn- eller utland som bekreftelse på utlendingens identitet. Utlending som ikke har slikt 
dokument i sin besittelse, kan pålegges å innhente det. Utlendingen kan også pålegges å 
medvirke til at slikt dokument innhentes eller utstedes, herunder ved å la seg fremstille for 
aktuelle lands utenriksstasjon og gi de opplysninger som er nødvendig for å få utstedt 
reisedokument,  

c) legge frem dokumenter utferdiget av utlendingen selv, offentlige myndigheter eller andre i 
inn- eller utland, der opplysninger om utlendingens identitet fremgår helt eller delvis. 
Utlending som ikke har slike dokumenter i sin besittelse, kan pålegges å innhente dem 
eller medvirke til at de innhentes,  

d) legge frem brev, notater, elektronisk lagrede opplysninger mv. utferdiget av utlendingen 
selv eller andre, der opplysninger om utlendingens identitet fremgår helt eller delvis,  

e) innhente eller medvirke til å innhente opplysninger hos offentlige myndigheter i inn- eller 
utland om registreringer som kan bidra til å avklare utlendingens identitet,  

                                                 
38 Ny/Jf. gjeldende forskrift § 23 
39 Ny 
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f) innhente eller medvirke til å innhente opplysninger om skolegang, arbeidsforhold, 
boligforhold, bank- og forsikringsforhold mv. i inn- eller utland som kan bidra til å 
avklare utlendingens identitet,  

g) legge frem billetter, bagasjekvitteringer og lignende,  
h) delta i språkanalyse, og 
i) avlegge skriftprøve for at sammenlignende skriftundersøkelse kan foretas. 

En utlending som søker eller som er innvilget beskyttelse, kan ikke pålegges å ta kontakt 
med sitt hjemlands myndigheter dersom dette kan komme i konflikt med et behov for 
beskyttelse. Utlendingen kan heller ikke pålegges å avklare sin identitet på annen måte som 
kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse. 

Dersom det er grunn til å anta at den identiteten en utlending er registrert med likevel 
ikke er den riktige skal utlendingen, før det gis pålegg etter første ledd, gjøres kjent med, og 
gis anledning til å uttale seg om, grunnlaget for antakelsen om at den registrerte identiteten 
ikke er den riktige. Første og andre ledd gjelder tilsvarende for slik utlending. 

Utlending som pålegges å medvirke til å avklare sin identitet i medhold av første eller 
tredje ledd, skal gjøres kjent med de aktuelle bestemmelsene og med at det kan være straffbart 
å unnlate å etterkomme slikt pålegg, jf. lovens § 108 første ledd bokstav c og forskriften § 18-
13. Utlendingen skal også gjøres kjent med at det kan være straffbart å gi vesentlig uriktige 
eller åpenbart villedende opplysninger, jf. lovens § 108 første ledd bokstav c, samt å gi falsk 
forklaring, jf. straffeloven § 166.  
 
 
Lovens § 85 jf. forvaltningsloven § 19 tredje ledd 
 
§ 17-8 Utlevering av opplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring40  

Etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i henhold til 
lovens § 85, skal politiet gi opplysninger dersom referansepersonen er siktet, tiltalt eller ilagt 
straff etter straffeloven kapittel 19 til 22 eller ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 33 eller 
besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a, med mindre dette kan skade arbeidet med 
kriminalitetsbekjempelse. For øvrig kan politiet blant annet gi opplysninger om at 
referansepersonen er anmeldt for forhold som nevnt i første punktum eller er siktet, tiltalt eller 
ilagt straff for andre straffbare forhold dersom disse opplysningene må antas å være av 
vesentlig betydning for vurderingen etter loven § 40 femte ledd eller § 48.   

Underretning etter første ledd gis skriftlig med kopi til referansepersonen. Dersom 
opplysninger om referansepersonen senere gis videre til søkeren, skal referansepersonen 
orienteres om dette på samme måte.   

Dersom søkeren innvilges oppholdstillatelse, skal ikke opplysninger om 
referansepersonens vandel utleveres til søkeren med mindre de har vært relevante ved 
vurderingen av tillatelsen, og det anses å være av betydning for søkeren å bli kjent med 
opplysningene.  

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for uttalelse knyttet til den person referansepersonen 
har fått familieetablering med, når søkeren er referansepersonens særkullsbarn. 

Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer til gjennomføring av bestemmelsene 
i denne paragrafen, herunder om at opplysninger etter første ledd skal gis i alle typer saker 
hvor det ikke er besluttet unntak.  

 
Lovens § 86, jf. forvaltningsloven § 19 tredje ledd 
 

                                                 
40 Ny 
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§ 17-9 Utlevering av opplysninger fra politiet i saker om visum41 
 Etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i henhold til 

lovens § 86, skal politiet gi opplysninger dersom referansepersonen er siktet, tiltalt eller ilagt 
straff etter straffeloven kapittel 19 til 22, ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 33 eller 
besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a, med mindre dette kan skade arbeidet med 
kriminalitetsbekjempelse. For øvrig kan politiet blant annet gi opplysninger om at 
referansepersonen er anmeldt for forhold som nevnt i første punktum eller er siktet, tiltalt eller 
ilagt straff for andre straffbare forhold dersom disse opplysningene må antas å være av 
vesentlig betydning for å vurdere om visum skal nektes.  

Underretning etter første ledd gis skriftlig med kopi til referansepersonen. Dersom 
opplysninger om referansepersonen senere gis videre til søkeren, skal referansepersonen 
orienteres om dette på samme måte.   

I saker hvor visum innvilges, skal ikke opplysninger om referansepersonens vandel 
formidles videre til søkeren.  

Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer til gjennomføring av bestemmelsene 
i denne paragrafen.  
 
 
 
Lovens § 89 
 
§ 17-10 Behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller 
ved fornyelse av oppholdstillatelse42 

For behandling av søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, 
betales et gebyr på 1100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om 
gruppetillatelse, jf. § 6-7 og 6-15, betales et gebyr på 1100 kr pr. arbeidstaker. Ved første 
gangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, 
eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er løpt ut, betales 
et gebyr på 3000 kr. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 1600 kr. 

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke  
a) søknad som gjelder barn under 18 år,  
b) søknad om beskyttelse eller fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget 

beskyttelse,  
c) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet 

diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, når slikt unntak 
følger av Norges folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer 
og forsørget barn av utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon,  

d) søknad som er fremsatt i henhold til §§ 8-3 og 8-4 om oppholdstillatelse for utlendinger 
som antas å være utsatt for menneskehandel,  

e) søknad som gjelder oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter lovens § 53,  
f) søknad om tillatelse til å ta arbeid under behandling av søknad om beskyttelse, jf. lovens § 

94 og forskriften 17-26, eller 
g) søknad om tillatelse til utlending som skal utføre arbeid i forbindelse med en 

krisesituasjon, jf. § 6-31.  
 
§ 17-11 Behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass43 

                                                 
41 Ny 
42 Jf. gjeldende forskrift § 197a 
43 Ny 
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Ved søknad om utlendingspass fra utlending som har fått oppholdstillatelse på annet 
grunnlag enn en søknad om beskyttelse, eller ved søknad som fremsettes av en utlending som 
tidligere har fått avslag på søknad om utlendingspass, betales et gebyr på 1100 kr senest 
samtidig med innlevering av søknaden. Det samme gjelder ved fremsettelse av søknad om 
reisebevis eller utlendingspass når tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass har gått 
tapt.  

Ved søknad om fornyelse av reisebevis eller utlendingspass betales et gebyr 
tilsvarende det beløp som er fastsatt i passloven § 3 fjerde ledd.  

I særlige tilfeller kan vedtaksmyndigheten frafalle krav om gebyr etter annet ledd.  
 
§ 17-12 Behandlingsgebyr ved søknad om visum 

Senest samtidig med innlevering av søknad om visum, skal det betales et 
behandlingsgebyr som er fastsatt gjennom Schengensamarbeidet, jf. vedlegg til denne 
forskriften.  

Når søknaden gjelder innreisevisum i medhold av forskriftens § 3-13 fjerde ledd, skal 
det betales et gebyr tilsvarende gebyr for søknad om Schengenvisum, jf. første ledd. 

For behandling av søknad om ny innreise og forlengelse av visum etter § 3-19, skal det 
betales et gebyr tilsvarende gebyr for søknad om Schengenvisum, jf. lovens § 10, jf. første 
ledd i denne bestemmelsen. 

Når særlige grunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet frafalle gebyret for søknad 
om visum på grensen, jf. § 3-18.  

Visumpliktig utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen med 
unntak av utlending som nevnt i lovens § 10 fjerde ledd, jf. forskriften § 19-8, er unntatt fra 
plikten til å betale gebyr etter denne bestemmelsen.  
 
§ 17-13 Unntak fra gebyrplikt i ekstraordinære situasjoner44 

Utlendingsdirektoratet kan i ekstraordinære situasjoner beslutte at det skal gjøres 
unntak fra kravet om gebyr for nærmere bestemte grupper av søkere.  
 
Lovens § 90, jf. § 126  
 
§ 17-14 Fastsettelse av utreisefrist mv. (Ny) 

Når det foreligger vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsettes frist 
for utreise, jf. § 90 sjette ledd, av Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda eller politiet etter 
nærmere retningslinjer fastsatt av departementet.  

Utlendinger som er under utredning eller behandling for tuberkuløs sykdom, skal ikke 
pålegges å forlate riket før mistanke om tuberkuløs sykdom er avkreftet eller behandlingen er 
fullført. Unntak kan gjøres i enkelttilfeller dersom det ut fra muligheten for videre behandling 
er helsefaglig forsvarlig eller dersom særlige grunner taler for det.   
 
Lovens § 90, jf. § 126 
 
§ 17-15 Uttransportering45 

Politiet skal foreta den nødvendige utreisekontroll og avgjøre om eskorte er påkrevd. 
Ved vurderingen av behovet for eskorte bør det særlig tas hensyn til sikkerheten om bord på 
transportmiddelet, muligheten for at utlendingen ikke fullt ut etterkommer en beslutning om 
iverksetting, om transportselskapet eller fartøysjefen har bedt om eskorte, samt behovet for 

                                                 
44 Ny 
45 Jf. gjeldende forskrift § 144 
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bistand til utlendingen. Politiet skal i det enkelte tilfelle vurdere for hvilken strekning eskorte 
er påkrevd. 

Antallet ledsagere fastsettes i det enkelte tilfelle på bakgrunn av det antall personer 
som skal føres ut, deres kjønn og personlige forhold ellers, reisens lengde, transportmåten og 
omstendighetene for øvrig.  

Før transporten påbegynnes, skal politiet underrette føreren av vedkommende 
transportmiddel.  

Politimyndighetene på aktuelle transittsteder i utlandet bør varsles på forhånd i tilfelle 
utlendingen vil komme til å oppholde seg på landets territorium utenfor transportmiddeltet, 
eller når slik underretning finnes påkrevd av sikkerhetsmessige eller andre grunner.  

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) gjelder for slike transporter 
så langt den passer. Etter utført eskorte skal politiet sende rapport om uttransporteringen til 
Utlendingsdirektoratet.  
 
Lovens § 91, jf. § 126 
 
§ 17-16 Ansvar for utgifter til uttransportering46 

Dersom en transportør blir ansvarlig for utgifter til eskorte i henhold til lovens § 91 
tredje ledd, skal vedkommende dekke alle utgifter forbundet med eskorten, herunder utgifter 
til reise, kost, losji, lønn og eventuell overtid.  

Transportørens ansvar for utgifter etter lovens § 91 tredje ledd gjelder bare når vedtak 
om bortvisning av asylsøker kan iverksettes innenfor de frister som fremgår av § 5-3. For 
øvrig gjelder ansvaret bare når bortvisningsvedtak kan iverksettes innenfor fristen i § 5-3 
annet ledd.  

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om utgiftsdekning etter lovens § 
91.  
 
Lovens § 92, jf. § 126 
 
§ 17-17 Veiledning om rettshjelp47 

I sak om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse og når utlending søker 
oppholdstillatelse etter lovens § 28, skal politiet gi veiledning om de rettigheter som følger av 
loven §§ 82 og 92 første, annet og tredje ledd. Politiet skal også informere om det offentliges 
adgang til å kreve refusjon når det er gitt fritt rettsråd uten behovsprøving, jf. § 17-19. 

Veiledningen skal gis samtidig med underretning om vedtaket eller samtidig med 
forhåndsvarsel når dette er påkrevd, jf. forvaltningsloven § 16. Utlending som søker 
beskyttelse, og som ikke har rett til fritt rettsråd, skal gis tilbud om individuell veiledning fra 
en uavhengig organisasjon i forbindelse med at søknaden fremsettes, med mindre det er 
iverksatt en ordning med kollektiv beskyttelse, jf. lovens § 34. 

Veiledning etter annet ledd, skal gis på et språk utlendingen kan forstå.  
 
§ 17-18 Retten til fritt rettsråd  

Enslig mindreårig asylsøker har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i rimelig tid 
før Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken. Det samme gjelder for utlending som søker 
beskyttelse, når saken kan berøre utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser 
eller hvor utelukkelse etter § 31 kan bli utfallet, jf. lovens § 92 annet ledd.  

Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke 
for Utlendingsdirektoratets beslutning om hvorvidt en sak faller inn under første ledd. 
                                                 
46 Jf. gjeldende forskrift § 158 
47 Jf. gjeldende  forskrift § 145 
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§ 17-19 Refusjon av det offentliges utgifter  

I tilfeller hvor det er gitt fritt rettsråd uten behovsprøving, jfr. lovens § 92 første, annet 
og tredje ledd, kan det offentliges utgifter i forbindelse med rettshjelpen kreves helt eller 
delvis erstattet dersom utlendingen har økonomisk evne til det, jfr. lovens § 92 sjette ledd.  

Når Utlendingsnemnda finner grunn til å reise spørsmål om slik refusjon, sendes saken 
til vedkommende fylkesmann, som avgjør om refusjon skal kreves.  

Når Utlendingsdirektoratet antar at bestemmelsen i første ledd kan komme til 
anvendelse, sendes saken til Utlendingsnemnda.  

I tilfeller hvor det er gitt fri sakførsel uten behovsprøving etter lovens § 92 femte ledd 
gjelder bestemmelsene i denne paragraf tilsvarende.  
 
§ 17-20 Tilbud om advokat og annen bistand. Advokatvaktordning  

Politiet skal bistå utlending med å ta kontakt med en uavhengig organisasjon eller 
advokat dersom utlendingen ønsker det.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan opprette advokatvaktordninger til å bistå 
utlending i sak om bortvisning og søknad om oppholdstillatelse etter lovens § 28.  

I saker der Utlendingsdirektoratet tilbyr asylsøkeren advokat gjennom en 
advokatvaktordning eller i henhold til etablerte advokatlister, kan utlendingen bare bruke 
annen advokat enn den som tilbys når særlige grunner tilsier det og saken ikke blir forsinket. 
Dersom utlendingen på forhånd er representert ved advokat, skal denne benyttes dersom det 
kan skje uten å forsinke saken.  
 
Lovens § 93 
 
§ 17-21 Registrering av asylsøknad48 

Søknad om beskyttelse skal registreres av politiet på fastsatt skjema. Søknad om 
beskyttelse omfatter også søknad om reisebevis eller utlendingspass, jf. § 12-11.  

Pass eller annet reisedokument søkeren er i besittelse av, må innleveres sammen med 
søknaden, jf. lovens § 93 første ledd. Det samme gjelder for søkerens ektefelle eller samboer 
og barn, jf. §§ 40 til 42, som søker tillatelse etter innreise i medhold av lovens §§ 40-42. 

Når søknad om beskyttelse er stilt i bero, skal passet eller annet reisedokument 
søkeren har innlevert sammen med søknaden, leveres tilbake. 

Den som registrerer søknaden, skal gi søkeren veiledning om de rettigheter som følger 
av lovens § 82, og om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt, jf. lovens § 81 første ledd.  

Utlending som søker beskyttelse, skal registreres individuelt. Medfølgende barn som 
søker samtidig med en eller begge foreldre, kan registreres i en av foreldrenes sak. Det skal 
bringes på det rene om eventuell medfølgende ektefelle eller samboer og barn søker 
beskyttelse.  

Det skal bringes på det rene om søkeren samtykker i at opplysninger om 
vedkommende innhentes fra andre myndigheter, herunder fra myndigheter i andre land enn 
hjemlandet, dersom det er av betydning for avgjørelsen av søknaden.  

Utlending som kommer til riket og søker beskyttelse, har plikt til å gjennomgå 
tuberkuloseundersøkelse i henhold til forskrift 21. juni 2002 nr. 567 om tuberkulosekontroll § 
3-1 første ledd nr. 1. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.  
 
§ 17-22 Registreringsbevis 49 

                                                 
48 Jf. gjeldende forskrift § 54 
49 Jf. gjeldende forskrift § 54a 
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Utlending som søker beskyttelse og familiemedlemmer som nevnt i § 17-21 annet ledd 
skal snarest mulig etter ankomst til riket utstyres med registreringsbevis for asylsøker, med 
mindre bortvisning etter lovens § 17 er under vurdering eller andre særlige grunner taler mot 
det.  

Søkerens ektefelle eller samboer og barn som søker tillatelse etter innreise i medhold 
av lovens §§ 40 til 42, men ikke avledet status, jf. lovens § 28 sjette ledd, skal utstyres med 
registreringsbevis dersom de ikke er i besittelse av reisedokument.  

Registreringsbeviset gis gyldighet for et bestemt tidsrom av inntil seks måneders 
varighet. Registreringsbeviset inndras når utlendingen får utstedt reisebevis for flyktning eller 
utlendingspass, skal forlate riket eller for øvrig får tilbake sitt hjemlands pass. Politiet skal 
påse at dette blir gjort.  

Registreringsbeviset er ikke å anse som dokumentasjon på at de angitte 
personalopplysninger er korrekte. Det gjelder ikke som reisedokument.  

Registreringsbeviset utstedes av politiet. Politiet skal informere om de begrensninger 
som fremgår av fjerde ledd.  
 
§ 17-23 Om pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd50 

Et pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd om at søkeren skal være tilgjengelig på 
nærmere angitt sted, besluttes av Utlendingsdirektoratet, politimesteren eller den 
politimesteren gir fullmakt.   

Et pålegg etter § 93 fjerde ledd skal settes til et begrenset tidsrom, og ikke lenger enn 
hva formålet om å opplyse saken tilsier. Pålegget kan ikke gå ut på frihetsberøvelse. 
 
Loven § 9451 
 
§ 17-24 Krav om dokumentasjon for midlertidig arbeidstillatelse til asylsøker52 
 Som vilkår for innvilgelse av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøker etter lovens § 
94, kreves det at asylsøkeren fremlegger godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. 
Det gjøres unntak for søkere som kommer fra land som ikke usteder reisedokument eller 
nasjonalt identitetskort.  
 
§ 17-25 Varigheten av tillatelse for asylsøker til å ta arbeid etter lovens § 9453 

En tillatelse til å ta arbeid etter lovens § 94 gjelder for inntil 6 måneder. Hvis tillatelse 
er gitt mens søknaden er til behandling i Utlendingsdirektoratet, faller ikke tillatelsen bort før 
utløpet av seksmåneders-perioden selv om søknaden avslås av Utlendingsdirektoratet, dersom 
det foreligger en rett til fortsatt tillatelse i medhold av lovens § 94 annet ledd første punktum.  

Dersom en asylsøker som har arbeidstillatelse etter § 94 får avslag på søknaden om 
beskyttelse av Utlendingsnemnda, bortfaller ikke tillatelsen før utreisefristen forfaller, med 
mindre seksmåneders-perioden utløper før dette tidspunkt.  
 
§ 17-26 Vilkår for at en asylsøker skal kunne ha rett til å ta arbeid etter at søknaden om 
beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda54  

                                                 
50 Ny 
51 Det vises til de justeringer  og opprettinger av feilhenvisninger i § 94 som er foreslått i Ot.prp. nr. 36 2008-
2009 om VIS 
52 Ny 
53 Ny 
54 Jf. gjeldende forskrift § 61. 
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       En utlending kan gis fortsatt rett til å ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er 
avslått av Utlendingsnemnda dersom vedkommende hadde gyldig tillatelse etter lovens § 94 
på tidspunktet for avslaget, og vedtaket foreløpig ikke skal iverksettes.  

 
§ 17-27 Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet i sak om rett til å ta arbeid under 
asylsaksbehandlingen mv.55 
       Anmodning om rett til å ta arbeid etter lovens § 94 settes frem for politiet.  
       Tillatelse etter lovens § 94 første ledd anmerkes i registreringsbevis for asylsøker, jf. § 
17-22. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil søknaden om beskyttelse er avgjort i 
første instans. Det samme gjelder tillatelse etter § 94 annet ledd. Er dette ikke mulig, 
anmerkes tillatelsen på særskilt dokument. Det skal fremgå at tillatelsen bare gjelder inntil 
avslaget på søknaden om beskyttelse iverksettes. 
       Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om saksbehandlingen. 
 
 
Loven § 95 
 
§ 17-28 Utplassering av asylsøker mv.56  
       Utlending som søker beskyttelse og familiemedlemmer som nevnt i § 17-21 som blir 
utplassert på et mottakssted i en kommune, kan overføres fra ett mottakssted til et annet 
mottakssted innen samme kommune eller til annen kommune.  
        Bosetting i kommune kan i særlige tilfeller gjennomføres før endelig vedtak i saken 
om beskyttelse foreligger.  
        Departementet kan gi nærmere retningslinjer.  
 
§ 17-29 Vedtaksmyndighet og klage.57  

Utlendingsdirektoratet eller det regionkontor som bemyndiges treffer vedtak etter § 
17-28.  

Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak skal grunngis og kan påklages, gjelder 
ikke for vedtak etter § 17-28, jf. forvaltningslovens §§ 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd. 
Vedtak etter § 17-28 annet ledd skal likevel grunngis.  

Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak kan påklages, gjelder ikke for vedtak om 
bosetting av utlending i en kommune, jf. forvaltningslovens § 28 tredje ledd.  
 
 
Lovens § 98 
 
§ 17-30 Oversending av opplysninger (unntak fra taushetsplikt)58 
 Ved oversending av opplysninger i medhold av lovens § 98 kan det opplyses om en 
persons fulle navn, fødselsdato og statsborgerforhold.  
 
§ 17-31 Oversending av opplysninger i sak om visum (unntak fra taushetsplikt) 59 

Ved underretning til øvrige Schengen-land om utstedelse av visum av humanitære 
grunner60, jf. loven § 11, kan det i medhold av loven § 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger 
nevnt i § 17-30, oversendes opplysninger om:  

                                                 
55 Jf. gjeldende forskrift § 62 
56 Jf. gjeldende forskrift § 59 
57 Jf. gjeldende forskrift § 60 
58 Jf. gjeldende forskrift § 127a 
59 Jf. gjeldende forskrift § 127b 
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a) sted og dato for visumutstedelsen,   
b) grunner for visumutstedelsen.   

Ved underretning til øvrige Schengen-land om annullering eller inndragning av visum, 
og ved reduksjon av visumets gyldighetstid kan det i medhold av loven 98 annet ledd, i tillegg 
til opplysninger nevnt i § 17-30, oversendes opplysninger om:  
a) reisedokumentets art og nummer,   
b) visummerkets nummer,   
c) visumkategori,   
d) sted og dato for visumutstedelsen,   
e) dato og grunner for annullering, inndragning eller reduksjon av gyldighetstid.   

Når et Schengen-land har bedt om samråd før visum utstedes kan det i medhold av 
loven 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger nevnt i § 17-28, oversendes opplysninger om:  
a) angivelse av den utenriksstasjon søknaden er fremlagt for,   
b) tidligere statsborgerskap,   
c) type og nummer på de reisedokumenter som er fremlagt, samt utstedelsesdato og 

gyldighetstid,   
d) oppholdets varighet og formål,   
e) datoer for reisen,   
f) søkers bosted, yrke og arbeidsgiver,   
g) opplysninger fra andre Schengen-land, særlig om tidligere søknader til eller opphold på et 

Schengen-lands territorium,   
h) hvilken grense søkeren har til hensikt å passere ved innreise til Schengen-territoriet,   
i) andre opplysninger av betydning for utenriksstasjonen (f.eks. om ektefelle og mindreårige 

barn som reiser sammen med søkeren, tidligere visa utstedt til søkeren eller 
visumsøknader knyttet til samme bestemmelsessted).   

 
§ 17-32 Oversending av opplysninger i sak om oppholdstillatelse til utlending som er 
innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) (unntak fra taushetsplikt) 61 

Når det vurderes å utstede oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen 
informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise, eller når utlending som har 
gyldig oppholdstillatelse utstedt av et Schengen-land er innmeldt i SIS med henblikk på ikke å 
tillate innreise, og det i denne forbindelse skal være samråd mellom berørte land, kan det i 
medhold av loven 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger nevnt i § 17-30, oversendes 
opplysninger om:  
a) vedtakstype,   
b) hvilken myndighet som har fattet vedtaket,   
c) dato for vedtaket,   
d) dato for forkynnelse,   
e) iverksettelsesdato,   
f) vedtakets varighet,   
g) årsak til at personen er uønsket på det innmeldende lands territorium.   
 
§ 17-33 Oversending av opplysninger i asylsak (unntak fra taushetsplikt) 62 

Ved behandling av søknad om beskyttelse kan det i medhold av loven § 98 annet ledd, 
i tillegg til opplysninger nevnt i § 17-30, oversendes opplysninger om:  
a) søkers eventuelle tidligere navn, aliasnavn, fødested og tidligere statsborgerskap,   
b) legitimasjons- og reisedokumenter,   
                                                                                                                                                         
60 Endret fra ”nasjonalt visum” 
61 Jf. gjeldende forskrift § 127c 
62 Jf. gjeldende forskrift § 127d 
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c) andre opplysninger som er nødvendige for å kunne fastslå identiteten til en som søker om 
beskyttelse,   

d) oppholdssteder og reiseruter,   
e) oppholdstillatelser eller visa utstedt av Schengen-land,   
f) stedet der asylsøknaden er innlevert,   
g) eventuell dato for tidligere asylsøknad, dato for fremsetting av foreliggende 

beskyttelsessøknad, opplysning om hvor langt saksbehandlingen er kommet og innholdet 
av det vedtak som er truffet,   

h) de grunner for asylsøknaden som er anført i søknaden,  
i) begrunnelse for vedtak i saken.  

Oversending av opplysninger som nevnt i første ledd kan bare finne sted når dette er 
nødvendig for å avgjøre hvilket land som skal ha ansvaret for behandlingen av asylsøknaden, 
for å kunne behandle søknaden, eller for å kunne oppfylle andre forpliktelser. For oversending 
av opplysninger som nevnt i første ledd bokstav h og i er det i tillegg et vilkår at søkeren om 
beskyttelse har samtykket til slik oversending.  
 
 
Kapittel 18 Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff 
 
Lovens § 100 
 
§ 18-1 Fotografi og fingeravtrykk av utlending63  

Søknad om oppholdstillatelse og visum skal inneholde fotografi. 
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når søknaden skal inneholde 
fingeravtrykk.  

Det skal tas fotografi og fingeravtrykk av  
a) utlending som ikke kan dokumentere sin identitet eller det er grunn til å mistenke at 

utlendingen oppgir falsk identitet,  
b) utlending som søker om beskyttelse etter loven,  
c) utlending over 18 år som søker familiegjenforening med en som har søkt om beskyttelse 

etter loven,  
d) utlending som nevnt under bokstav b eller c som har fått avslag på sin søknad, når 

fingeravtrykk ikke er tatt tidligere,  
e) utlending som blir utvist,  
f) utlending som blir bortvist etter å ha blitt ilagt straff eller gitt påtaleunnlatelse, 
g) utlending som har oppholdt seg ulovlig i riket. 

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk for øvrig 
skal tas i de tilfeller som er nevnt i lovens § 100 første ledd.  

For behandling av fingeravtrykk i henhold til avtale mellom Norge, Island og Det 
europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig 
for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, 
gjelder reglene i §§ 18-5 til 18-11.  
 
§ 18-2 Oppbevaring og registrering av fotografi og fingeravtrykk64  

Fotografi og fingeravtrykk tatt med hjemmel i § 18-1 skal oppbevares i den enkelte 
utlendingssak.  

                                                 
63 Jf. gjeldende forskrift § 129 
64 Jf. gjeldende forskrift § 130 
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Fingeravtrykk som nevnt i første ledd skal registreres i et EDB-basert 
fingeravtrykkregister. Avtrykkene skal lagres i en egen fil (utlendingsregisteret) i 
Kriminalpolitisentralens alminnelige fingeravtrykkregister.  

Hjemmelen for avtrykkene skal angis. Avtrykkene skal merkes med eget 
referansenummer.  

Kriminalpolitisentralen er registeransvarlig. Justisdepartementet er registereier.  
 
§ 18-3 Søk i utlendingsregisteret og andre registre 65 

Samtidig med registrering av et fingeravtrykk skal det søkes  
a) i utlendingsregisteret for å undersøke om utlendingen allerede er registrert under samme 

eller annen identitet,  
b) i det alminnelige fingeravtrykkregister for å undersøke om utlendingen er ettersøkt i 

Norge eller annet land. 
Når det er grunn til å anta at utlendingen har hatt opphold i annet land enn hjemlandet 

før ankomsten til Norge, kan fingeravtrykket oversendes til dette lands myndigheter for søk 
der.  

Fingeravtrykk mottatt fra utlendingsmyndighetene i annet land kan benyttes til søk i 
utlendingsregisteret, og utlevering av opplysninger fra registeret kan foretas med hjemmel i 
utvekslingsavtaler med andre land eller for øvrig etter en konkret vurdering. Tilsvarende 
gjelder fingeravtrykk av utlendinger som er ettersøkt for alvorlige straffbare forhold, mottatt 
fra Interpol eller direkte fra politimyndighet i annet land.  
 
§ 18-4 Sletting av fingeravtrykk66  

Fingeravtrykket skal slettes fra utlendingsregisteret når utlendingen har fått innvilget 
oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for bosettingstillatelse. Dette gjelder likevel ikke 
dersom det fortsatt er tvil om utlendingens identitet. I slike tilfeller skal avtrykket slettes når 
det ikke lenger er tvil om identiteten eller når utlendingen har fått bosettingstillatelse.  

Fingeravtrykk av utlending som har fått endelig avslag på asylsøknad eller en tillatelse 
for øvrig, eller som blir bortvist eller utvist fra riket, skal slettes når det er gått fem år fra 
vedtakstidspunktet. Dette gjelder likevel ikke dersom vedtak som nevnt i første punkt skyldes 
hensynet til rikets sikkerhet. Da gjelder heller ikke ti-årsfristen i tredje ledd.  

Utlendingsdirektoratet skal underrette Kriminalpolitisentralen når et avtrykk skal 
slettes i medhold av første ledd og om utgangspunktet for beregningen av fristen i annet ledd. 
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk tatt i medhold av § 
18-1 første og tredje ledd skal slettes. Avtrykk som ikke er slettet tidligere, skal slettes ti år 
etter siste registrering.  
 
 
Lovens § 101 
 
Eurodac, jf. lovens §101, rådsforordning (EF) nr. 2725/2000 av 11. desember 2000  
 
§ 18-5 Overføring av opplysninger 67 

Fingeravtrykk skal tas av utlending som har fylt 14 år, som ikke er borger av et EU-
land eller et land som deltar i Eurodac-samarbeidet og som:  
a) søker oppholdstillatelse etter lovens § 28 eller  

                                                 
65 Jf. gjeldende forskrift § 131 
66 Jf. gjeldende forskrift § 132 
67 Jf. gjeldende forskrift § 132a 
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b) uten å bli bortvist, blir anholdt i forbindelse med ulovlig passering av grensen mellom 
Norge og et land som ikke er et EU-land eller deltar i Eurodac-samarbeidet. 

Fingeravtrykkene skal overføres til en sentralenhet for fingeravtrykksopplysninger og 
lagres i den sentrale databasen (Eurodac) sammen med opplysninger om:  
a) hvilket land som overfører opplysningene,  
b) kjønn,  
c) referansenummer brukt av landet,  
d) dato for den dag fingeravtrykkene ble tatt og  
e) dato for overføring av opplysningene. 

For utlending som nevnt i første ledd bokstav a skal det i tillegg overføres og lagres 
opplysninger om sted og dato for fremleggelse av søknad etter lovens § 28. For utlending som 
nevnt i første ledd bokstav b skal det i tillegg til opplysningene nevnt i annet ledd overføres 
og lagres opplysninger om sted og dato for anholdelsen.  

Fingeravtrykk kan tas av utlending som har fylt 14 år, som ikke er borger av et EU-
land eller land som deltar i Eurodac-samarbeidet og som oppholder seg ulovlig i riket. 
Fingeravtrykkene kan overføres til sentralenheten for fingeravtrykksopplysninger sammen 
med referansenummer.  

Opplysninger registrert i Eurodac skal ikke anvendes i strid med Eurodacs formål, slik 
dette fremgår av Eurodac-forordningen artikkel 1. Utlendingsdirektoratet er 
behandlingsansvarlig for Eurodac nasjonalt, og Den nasjonale enheten for bekjempelse av 
organisert og annen alvorlig kriminalitet (Kripos) er databehandler. Behandling av 
personopplysninger knyttet til Eurodac skal reguleres i en skriftlig databehandleravtale, jf. lov 
14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger § 15. Datatilsynet er nasjonal 
tilsynsmyndighet.  
 
§ 18-6 Lagring i Eurodac 68 

Opplysninger om utlending som nevnt i § 18-5 første ledd bokstav a skal slettes i 
Eurodac etter ti år og før dette dersom utlendingen oppnår statsborgerskap i et land som deltar 
i Eurodac-samarbeidet.  
        Opplysninger om utlending som nevnt i § 18-5 første ledd bokstav b skal slettes i 
Eurodac etter to år og før dette dersom utlendingen:  
a) har fått oppholdstillatelse,  
b) har forlatt territoriet til landene som deltar i Eurodac-samarbeidet eller  
c) har oppnådd statsborgerskap i et slikt land. 
       Opplysninger om utlending som nevnt i § 18-5 fjerde ledd skal slettes så snart 
resultatene fra sammenlikningen av fingeravtrykkene er overført.  
        Utlendingsdirektoratet skal straks underrette Kripos dersom direktoratet kjenner til at 
vilkårene for sletting før utløpet av tidsperiodene i første og annet ledd er oppfylt.  
 
§ 18-7 Sperring69  
        Opplysninger om utlending som søker om oppholdstillatelse etter lovens § 28, jf. § 18-
5 annet ledd og tredje ledd første punktum, skal sperres i Eurodac dersom utlendingen har 
blitt anerkjent og fått innreisetillatelse som flyktning i et land som deltar i Eurodac-
samarbeidet.  
        Utlendingsdirektoratet skal straks underrette Kripos dersom direktoratet kjenner til at 
vilkårene for sperring er oppfylt.  
 
§ 18-8 Informasjon70  
                                                 
68 Jf. gjeldende forskrift § 132b 
69 Jf. gjeldende forskrift § 132c 
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        Når fingeravtrykk tas av utlending som nevnt i § 18-5 første ledd, skal det opplyses 
om:  
a) at Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Eurodac nasjonalt, og at Kripos er 

databehandler,  
b) formålet med behandlingen av opplysningene,  
c) hvem som mottar opplysningene,  
d) plikten til å avgi fingeravtrykk og  
e) rett til innsyn, retting og sletting og hvilket organ som skal motta slik begjæring. 
       Slik informasjon skal også gis utlending som nevnt i § 18-5 fjerde ledd, med mindre 
det ikke er praktisk mulig eller innebærer uforholdsmessig mye arbeid. Informasjonen skal gis 
senest på det tidspunkt opplysningene overføres til sentralenheten for 
fingeravtrykksopplysninger.  
 
§ 18-9 Innsyn, retting og sletting 71 
        Den registrerte har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger om vedkommende som er 
registrert i Eurodac, og til å få vite hvilken stat som har overført opplysningene.  
        Dersom det er overført opplysninger som er uriktige eller som det ikke er adgang til å 
registrere, skal opplysningene rettes eller slettes uten opphold. Dersom opplysningene er 
overført av en annen stat, skal Utlendingsdirektoratet underrette denne staten slik at staten kan 
kontrollere at opplysningene er korrekte og at de er overført og registrert på lovlig måte.  
        Dersom begjæring om retting eller sletting avslås, skal den registrerte uten unødig 
opphold gis skriftlig begrunnelse. Det skal også opplyses om klageadgang o.l.  
        Begjæringer om innsyn, retting eller sletting fremsettes for Kripos, som oversender 
begjæringen til Utlendingsdirektoratet for avgjørelse.  
 
§ 18-10 Erstatning 72 
        Enhver person har krav på erstatning for skade som er påført som følge av ulovlig 
behandling av opplysningene eller annen handling i strid med rådsforordning (EF) nr. 
2725/2000 av 11. desember 2000 om Eurodac.  
       Krav om erstatning fremsettes for Kripos, som oversender kravet til 
Utlendingsdirektoratet for avgjørelse.  
 
§ 18-11 Klageadgang73  
        Den registrerte kan påklage avgjørelse om innsyn, retting, sletting eller erstatning. 
Klage fremsettes for Utlendingsdirektoratet, som oversender klagen til Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet for avgjørelse.  
 
 
Lovens § 105  
 
§ 18-12 Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted74 
 Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav c, kan 
besluttes når utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.  

                                                                                                                                                         
70 Jf. gjeldende forskrift § 132d 
71 Jf. gjeldende forskrift § 132e 
72 Jf. gjeldende forskrift § 132f 
73 Jf. gjeldende forskrift § 132g 
74 Ny 
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 Det kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted, eller begge deler. Ved pålegg 
om meldeplikt eller bestemt oppholdssted, skal det vurderes om det skal tas beslag i 
reisedokumenter, jf. utlendingsloven § 104 tredje ledd.  
 Pålegg om bestemt oppholdssted kan blant annet gå ut på at utlendingen skal bo på en 
bestemt adresse, herunder på et mottak eller lignende, eller i en bestemt kommune, 
politidistrikt, eller annet naturlig avgrenset sted. Pålegget kan også gå ut på at utlendingen 
pålegges å oppholde seg i en bestemt kommune, politidistrikt eller annet naturlig avgrenset 
område. Det angitte oppholdsstedet skal ikke begrense bevegelsesfriheten mer enn det som er 
nødvendig for å ivareta de hensyn som begrunner pålegget.  

Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted som skal gjelde utover to uker, skal 
besluttes av retten med, mindre utlendingen samtykker. 

 
Lovens § 108 første ledd bokstav c, jf. § 126 
 
§ 18-13 Straff75 

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer  

- § 1-1 sjuende ledd  
- § 1-2 
- § 1-10 tredje ledd første punktum 
- § 1-10 tredje ledd tredje punktum 
- § 1-17 første annet eller tredje ledd  
- § 4-5 
- § 4-8 
- § 4-9 
- § 4-25 første til fjerde ledd og sjette ledd.  
- § 4-26 første, tredje og fjerde ledd 
- § 4-27 
- § 4-28 
- § 4-29 
- § 12-4 første annet og tredje ledd  
- § 12-8 
- § 12-13 annet ledd 
- § 17-7 første ledd 
- § 17-21 annet ledd 
- § 18-12 første, annet og tredje ledd 

Dersom en asylsøker har fått utstedt en seks måneders arbeidstillatelse etter lovens § 
94, og tillatelsen bortfaller fordi utlendingen får avslag på asylsøknaden, kan den som gjør 
bruk av utlendingens arbeidskraft bare straffes for dette etter lovens § 108 første ledd annet 
ledd bokstav a og § 108 femte ledd dersom det er utvist forsett.  
 
Kapittel 20 – Ikrafttreden og overgangsregler  
 
Lovens § 12676 
 
§ 20-1 Blanketter77 
                                                 
75 Ny 
76 Nåværende § 124 i utlendingsloven 2008, men vil bli § 126 når lovendringene som ble vedtatt ved 
behandlingen av Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) blir satt i kraft. 
77 Jf. gjeldende forskrift § 197 
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 Blanketter til bruk etter denne forskrift, herunder skjemaer, etiketter, stempler, 
reisebevis, utlendingspass, registreringsbevis mv., utarbeides av Utlendingsdirektoratet.  
 
§ 20-2 Retningslinjer78 
 Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om saksbehandling til politiet og annen 
offentlig myndighet, herunder utenriksstasjon, som utfører oppgaver i henhold til loven og 
forskriften.  
 Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi retningslinjer til Arbeids- og velferdsetaten om 
saksbehandling i henhold til loven og forskriften.  
 
Lovens § 12779 
 
§ 20-3 Ikrafttreden mv. 

Fra det tidspunktet lov 15. mai 2008 nr. 35 og denne forskriften trer i kraft, oppheves 
forskrifter og bestemmelser gitt i medhold av lov 24. juni 1988 nr. 6 om utlendingers adgang 
til riket og deres opphold her med unntak av §§ 172 første og siste ledd, 173, 174, 175, 190, 
191, 193 og 194 for gjennomføring av bestemmelsene i og i medhold av lovens § 58 a. 
 
§ 20-4 Lov og forskriftsbetegnelser i dette kapittelet. 

Følgende gjelder i dette kapittelet:  
a) Med utlendingsloven 2008 menes lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til 

riket og deres opphold her (utlendingsloven) 
b) Med utlendingsloven 1988 menes lov 24. juni 1988 nr. 6 om utlendingers adgang til 

riket og deres opphold her (utlendingsloven)  
c) Med utlendingsforskriften 1990 menes forskrift 21. desember 1990 nr 1028 om 

utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)  
 
 
§ 20-5 Løpende tillatelser, søknader og klager som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen mv. 

Tillatelser som er gitt før denne forskriften trer i kraft, gjelder inntil utløpet av 
gyldighetstiden. Det samme gjelder utlendingspass og reisebevis.  

Innreiseforbud som er ilagt i medhold av utlendingsloven 1988 skal fortsatt gjelde.  
Saker som er eller kommer til behandling når denne forskriften trer i kraft, skal 

behandles og avgjøres etter bestemmelsene i utlendingsloven 2008 og tilhørende forskrifter, 
med mindre annet er særskilt fastsatt i dette kapittelet.  

 
 
§ 20-6 Særregler om diplomater mv.  

Vilkåret i § 1-4 første ledd tredje punktum om at utlending som skal være unntatt fra 
kravet til oppholdstillatelse etter bestemmelsen i § 1-4 må være utsendt til stillingen av 
senderstatens myndighet i henhold til beordring eller tidsbegrenset tjenesteavtale, gjelder 
ikke for utlending som allerede er tilmeldt og akseptert av Utenriksdepartementet på 
tidspunktet for ikrafttredelse av utlendingsloven 2008.  

Vilkåret i § 1-5 annet ledd om at utlending som skal gis oppholdstillatelse må frasi seg 
diplomatisk immunitet i henhold til Wienkonvensjonen, gjelder ikke for utlending som 
allerede er innvilget oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften 1990 § 160 
annet ledd.  

                                                 
78 Jf. gjeldende forskrift § 198 
79 Nåværende § 125 i utlendingsloven 2008, men vil bli § 127 når lovendringene som ble vedtatt ved 
behandlingen av Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) blir satt i kraft. 
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§ 20-7 Bortvisning og tilbakekall 

Utlendingsloven 2008 § 17 første ledd bokstav h gjelder ikke for utlending som 
allerede har reist inn i riket før lovens ikrafttredelse.  

Utlendingsloven 2008 § 63 annet ledd gjelder ikke for utlending som allerede har fått 
en oppholdstillatelse i riket før lovens ikrafttredelse.  

 
§ 20-8 Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 §§ 2-5a  

Utlending som har en løpende tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 §§ 2-5a når 
denne forskriften trer i kraft, kan når tillatelsen utløper søke fornyet tillatelse etter 
bestemmelsene i lovens kapittel 3, jf. forskriftens kapittel 6 og lovens kapittel 7, jf. 
forskriftens kapittel 10. Fornyet tillatelse gis med utgangspunkt i at de nye 
tillatelsesgrunnlagene vil være nye rettslige grunnlag, jf. lovens § 61. Det skal likevel tas 
tilbørlig hensyn til om det nye tillatelsesgrunnlaget vil være en videreføring av det tidligere 
tillatelsesgrunnlaget.  

 
Tillatelse til  
a) utsendte arbeidstakere, jf. § 6-13, fornyes på grunnlag av vilkårene etter 

utlendingsforskriften 1990 § 4 a første ledd bokstav c innenfor rammen av den 
opprinnelige kontrakten som lå til grunn for den tidligere tillatelsen. 

b) selvstendige næringsdrivende, jf. § 6-18, fornyes på grunnlag av vilkårene etter 
utlendingsforskriften 1990 § 3 annet ledd bokstav c når det gjelder den samme 
virksomheten som lå til grunn for den tidligere tillatelsen.  

c) praktikant, jf. § 6-21, fornyes på grunnlag av vilkårene etter utlendingsforskriften 
1990 § 4 a annet ledd bokstav av ut to-årsperioden. 

 
Det skal tas hensyn til den tidligere tillatelsen for beregning av samlet tid og karenstid 

før ny tillatelse eventuelt kan gis. Når fornyet tillatelse gis med grunnlag i forskriftens § 6-1 
faglært mv, skal likevel ikke tidligere begrensninger i tid tas hensyn til.  

 
Fornyet tillatelse etter forskriftens §§ 6-1, 6-2 eller 6-3 som etter bestemmelsen i første 

ledd, vil være en ny første gangs tillatelse, skal ikke telle inn under kvoteordningene, jf. 
forskriften § 6-12.  
 
§ 20-9 Tillatelse til arbeidssøker som er faglært mv. etter lovens kapittel 3, jf. forskriftens 
kapittel 6 

For arbeidssøker som har kompetanse som faglært mv. og søker tillatelse etter 
forskriftens § 6-29 skal tidligere tillatelse etter utlendingsforskriften 1990 § 4 første og annet 
ledd, § 4 tredje ledd bokstav a og § 4 tredje ledd bokstav b og bokstav c likestilles med 
tillatelse etter forskriftens §§ 6-19, 6-20 og 6-22. 
 
§ 20-10 Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd  

Fornyelse av oppholdstillatelse som er innvilget i medhold av utlendingsforskriften 
1990 § 21 første ledd, jf. utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd, skjer i medhold av 
utlendingsloven 2008 § 38. Ved søknad om familiegjenforening med slik utlending gis 
reglene om unntak fra underholdskravet for flyktning i § 10-8 tilsvarende anvendelse.  
 
§ 20-11 Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i 
utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd 
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Det kan gis oppholdstillatelse etter § 9-6 til søker som nevnt i lovens §§ 40-42 når 
referansepersonen har slik oppholdstillatelse som nevnt i § 22 tredje ledd i 
utlendingsforskriften 1990. 
 
§ 20-12 Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse 

Bestemmelsen i § 16-4 annet ledd om når praksis i strid med anbefalinger fra UNHCR 
skal prøves i stornemnd, skal ikke gjelde for praksis som er i strid med anbefalinger fra 
UNHCR på det tidspunktet forskriften trer i kraft.  
 
§ 20-13 Søksmål 

Ved søksmål mot staten om lovmessigheten av Utlendingsnemndas vedtak etter 
utlendingsloven 1988 eller om erstatning som følge av slike vedtak, opptrer staten ved 
Utlendingsnemnda. 

Ved søksmål mot staten om lovmessigheten av Utlendingsdirektoratets vedtak etter 
utlendingsloven 1988, eller ved spørsmål om erstatning ved slike vedtak, opptrer staten 
ved Utlendingsdirektoratet.  

Ved søksmål mot staten om lovmessigheten av Justisdepartementets vedtak etter 
utlendingsloven før 1. januar 2001, opptrer staten ved Utlendingsnemnda.  

 
§ 20-14 Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse 

Handlinger begått før lovens ikrafttredelse kan bare straffes etter lovens § 108 tredje 
ledd bokstav a dersom gjerningspersonen har hatt vinnings hensikt.  
 
§ 20-15 Særregler for EØS-/EFTA-borger og deres familiemedlemmer, jf. § 20-3  
 EØS-borger eller EFTA-borger som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven 1988 
og utlendingsforskriften 1990 når forskriften trer i kraft, skal anses registrert etter lovens § 
117, jf. forskriftens § 19-24, samtidig som oppholdstillatelsen gjelder inntil utløpet av 
gyldighetstiden. Oppholdstillatelse etter utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990 
kapittel 8 faller likevel bort når forskriften trer i kraft.  
 Familiemedlem til EØS-/EFTA-borger som ikke selv er EØS-borger eller EFTA-
borger, beholder oppholdstillatelsen inntil utløpet av gyldighetstiden selv om det dreier seg 
om oppholdstillatelse som nevnt i første ledd annet punktum. Slik utlending kan sette frem 
søknad om oppholdskort før utløpet av oppholdstillatelsen. Når oppholdskort er utstedt etter 
lovens § 118, jf. forskriften § 19-25 faller oppholdstillatelse som nevnt i første ledd annet 
punktum bort.   

Søknad om oppholdstillatelse fra EØS-borger og EFTA-borger behandles som sak om 
registrering og registreringsbevis, jf. lovens § 117. Søknad om oppholdstillatelse fra 
familiemedlem, jf. første ledd behandles som søknad om oppholdskort, jf. lovens § 118. 
Klage på avslag om oppholdstillatelse behandles på samme måte som søknad om 
oppholdstillatelse.    
 
§ 20-16 Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS-borger og 
EFTA-borger og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13  
 EØS-borger og EFTA-borger som har hatt sammenhengende lovlig opphold i fem år 
når forskriften trer i kraft har varig oppholdsrett og gis etter søknad varig oppholdsbevis. 
Familiemedlem som har oppholdt seg lovlig og bodd sammen med referanseperson som nevnt 
i første punktum i riket i fem sammenhengende år gis etter søknad varig oppholdskort.   
 Bosettingstillatelse eller tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse etter 
bestemmelsene i utlendingsloven 1988 og utlendingsforskriften 1990 når forskriften trer i 
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kraft anses som dokumentasjon av opphold i riket ved søknad om varig oppholdsbevis eller 
varig oppholdskort.   
 
 
§ 20-17 EØS-borger fra Bulgaria eller Romania omfattet av utlendingsloven 1988 § 58 a
 Når arbeidstaker som er EØS-borger fra Bulgaria eller Romania har hatt lovlig 
opphold med oppholdstillatelse etter utlendingsloven 1988 § 58a i minst de tolv forutgående 
månedene, får bestemmelsene om oppholdsrett etter utlendingsloven 2008 kapittel 13, jf. 
forskriftens kapittel 19 anvendelse.   

Bestemmelsene om oppholdsrett, jf. lovens § 112 første ledd bokstav a og registrering, 
jf. lovens § 117 annet ledd bokstav a får anvendelse.  
 Ved overgang fra oppholdstillatelse etter utlendingsloven 1988 § 58 a til 
bestemmelsene om oppholdsrett etter utlendingsloven 2008 får bestemmelsene i §§ 20-15 og 
20-16 anvendelse.   
 
 


