
Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (behandling av 

personopplysninger, bruk av automatiserte avgjørelser m.m.) 

 

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 28.02.2020 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 

35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 83 a og § 84, jf. 

delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 

1582.  

 

 

I 

 

I forskrift 15. okotber 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Ny fjerde underoverskrift til kapittel 17 skal lyde: 

Lovens § 83 a. Behandling av personopplysninger 

 

§ 17-7 a nytt annet ledd skal lyde: 

Utlendingsmyndighetene kan viderebehandle personopplysninger for nye formål når 

det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en forbindelse. Begrensningene i første 

punktum gjelder ikke for viderebehandling for forenelige formål.  

 

§ 17-7 c skal lyde: 

§ 17-7 c. Bruk av automatiserte avgjørelser 

Utlendingsdirektoratet kan treffe avgjørelser som utelukkende er basert på 

automatisert behandling av personopplysninger. Avgjørelsen kan ikke bygge på 

skjønnsmessige lov- eller forskriftsvilkår, med mindre avgjørelsen er utvilsom. Den 

registrerte skal gis rett til manuell overprøving av avgjørelsen.  

Utlendingsdirektoratet skal foreta jevnlige manuelle kontroller av bruken av 

automatiserte avgjørelser.  

 

Nåværende fjerde underoverskrift til kapittel 17 blir femte underoverskrift til kapittel 

17.  

 

Nåværende §§ 17-7 c til 17-7 i blir §§ 17-7 d til 17-7 j.  

 

§ 17-7 d skal lyde: 

§ 17-7 d. Barnevernsmyndighetene 

Barnevernsmyndighetene skal etter anmodning fra politiet i sak om iverksetting 

av vedtak etter lovens § 90, gi opplysninger om utlendingens navn og adresse.  

Barnevernsmyndighetene skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet, 

Utlendingsnemnda eller politiet gi nødvendige opplysninger om hjelpetiltak, akuttiltak, 

omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar, adopsjon og samvær etter 



barnevernsloven som berører søkeren, søkerens familiemedlemmer eller andre personer i 

søkerens husstand i sak om 

a) visum etter lovens kapittel 2, 

b) beskyttelse etter lovens kapittel 4, 

c) innkvartering etter lovens § 95,  

d) oppholdstillatelse på grunn sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning 

til riket etter lovens kapittel 5,  

e) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,  

f) utvisning etter lovens kapittel 8 og § 122, og 

g) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64. 

Opplysninger etter bestemmelsen her kan gis uten hinder av reglene om 

taushetsplikt i barnevernsloven § 6-7.  

 

§ 17-7 f bokstav d, e og ny f skal lyde:  

d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,  

e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og  

f) tildeling av ytelser til utlending som er innkvartert etter lovens § 95.  

 

§ 17-7 g første ledd ny bokstav e og f skal lyde:  

e) utvisning etter lovens kapittel 8 og § 122, gi Utlendingsdirektoratet og 

Utlendingsnemnda opplysninger om utlendingen har mottatt økonomisk stønad etter 

lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og  

f) tildeling av ytelser til utlending som er innkvartert etter lovens § 95, gi 

Utlendingsdirektoratet opplysninger om utlendingen har mottatt økonomisk stønad 

etter lov om barnetrygd, lov om kontantstøtte og lov om supplerende støtte.  

 

§ 17-7 g annet ledd bokstav d, e og ny f og g skal lyde: 

d) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, 

e) oppholdsrett etter lovens kapittel 13,  

f) utvisning etter lovens kapittel 8 og § 122, og  

g) tildeling av ytelser til utlending som er innkvartert etter lovens § 95.  

 

§ 17-7 h første ledd bokstav e, f og ny g og h og annet ledd skal lyde: 

e) tilbakekall av oppholdstilaltelse etter lovens § 63,  

f) sak om oppholdsrett etter lovens kapittel 13,  

g) utvisning etter lovens kapittel 8 og § 122, og  

h) tildeling av ytelser til utlending som er innkvartert etter lovens § 95.  

Første ledd bokstav b til f gjelder tilsvarende for opplysninger om 

referanseperson og tredjemannsgarantist i sak om familieinnvandring.  

 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 5. mars 2020.  


