
Ot.prp. nr. 20 
(2005–2006) 

Om lov om endringer i utlendingsloven 
(innkvartering ved søknad om asyl mv.) 

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 7. oktober 2005,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens innhold 

Regjeringen fremmet 9. september 2005 odelstings
proposisjon om lov om endringer i utlendingsloven 
(innkvartering ved søknad om asyl mv.), jf. Ot.prp. 
nr. 112 (2004–2005). 

Lovendringsforslagene knyttet seg til ulike si-
der vedrørende innkvartering av utlendinger som 
søker asyl, nærmere bestemt lovfesting av krav på 
innkvartering inntil søknaden er endelig avgjort, 
innføring av hjemmel for forskriftsregulering av 
selve innkvarteringsordningen, avskjæring av kla
geadgangen ved vedtak om bortfall av botilbud og 
lovfesting av særlig tvangsgrunnlag for utkastelse. 
Videre ble det foreslått at ansatte i mottak skal 
fremlegge politiattest, samt yrkesforbud i mottak 
for personer som har begått seksuelle overgrep 
mot barn og unge. 

Ot.prp. nr. 112 (2004–2005) ble ikke behandlet 
av det forrige Storting. I henhold til Stortingets for

retningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner 
som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lag
tinget i den valgperiode de er overbrakt i, framset
tes på ny for å bli tatt under behandling. Kommu
nal- og regionaldepartementet legger med dette på 
ny fram forslag om lov om endringer i utlendings
loven (innkvartering ved søknad om asyl mv.). For
slaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 112 
(2004–2005). 

Kommunal- og regionaldepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering 
ved søknad om asyl mv.). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad 
om asyl mv.) i samsvar med et vedlagt forslag. 



2 Ot.prp. nr. 20 2005–2006 
Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.) 

Forslag 

til lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved 
søknad om asyl mv.) 

I 
I lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang 
til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 
gjøres følgende endringer: 

§ 17 femte ledd oppheves. Nåværende sjette ledd 
blir femte ledd. 

Ny § 41 a skal lyde: 
§ 41 a Innkvartering ved søknad om asyl 

Utlending som søker asyl, skal gis tilbud om inn
kvartering. Utlending som har fått avslag på søknad 
om asyl, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av 
utreise. 

Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere be
stemmelser om innkvarteringsordninger, herunder 
bestemmelser om tildeling og bortfall av botilbud. 

Forvaltningsloven §§ 24 og 25 om grunngiving 
og §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendings
myndighetenes vedtak om tildeling av botilbud og 
overføring til nytt innkvarteringssted. Forvaltningslo
ven §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendings
myndighetenes vedtak om kommunebosetting og bort-
fall av botilbud. 

Ny § 41 b skal lyde: 
§ 41 b Tvangsfullbyrdelse 

Utlendingsmyndighetenes vedtak om overføring 
til nytt innkvarteringssted, kommunebosetting eller 

bortfall av botilbud er særlig tvangsgrunnlag for full
byrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. 

Ny § 41 c skal lyde: 
§ 41 c Politiattest 

Den som skal ansettes i statlig asylmottak, skal 
legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan også 
kreves politiattest fra andre som utfører oppgaver for 
utlendingsmyndighetene, og som har direkte kontakt 
med barn og unge som oppholder seg i asylmottak. 

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, 
tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på straffe
loven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 an-
net ledd, 201 bokstav c, 203 eller 204a der den for
nærmede er under 18 år. Attesten skal ikke være eld-
re enn tre måneder. 

Den som er ilagt forelegg eller er dømt for overtre
delse som nevnt i annet ledd er utelukket fra å utføre 
arbeid i asylmottak eller oppgaver som omhandlet i 
første ledd annet punktum. 

Kongen kan gi utfyllende forskrifter til bestemmel
sen. 

II 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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