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Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften) og forskrift om politiets utlendingsinternat
(utlendingsinternatforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers
adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 64, § 90, § 107 og § 126, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260
og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

       I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 12-4 annet ledd bokstav b skal lyde:

b) innehaveren utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav f, § 67 første ledd bokstav e eller § 68



første ledd bokstav d, 

§ 14-2 nytt annet ledd skal lyde:

       Innreiseforbud gitt i medhold av lovens § 66 første ledd bokstav a, d og annet ledd, kan gis for ett år,
to år eller fem år. Innreiseforbudet kan likevel gis for mer enn fem år når offentlig orden eller
grunnleggende nasjonale interesser gjør det nødvendig. 

§ 14-2 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde:

       Som hovedregel skal innreiseforbudet ikke gjøres varig dersom utlendingen har barn i Norge som
vedkommende i lengre tid har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med av et visst omfang, og
utlendingen skal fortsette å bo sammen med eller videreføre samværet med barnet. Det kan legges vekt på
om det også er utøvd samvær med barnet under gjennomføring av straff eller særreaksjon. 

§ 14-2 nåværende tredje og fjerde ledd blir henholdsvis nye fjerde og femte ledd. 

§ 14-3 tredje ledd skal lyde:

       Femårsfristen i lovens § 66 første ledd bokstav b, § 67 første ledd bokstav a og § 68 første ledd
bokstav a og ettårsfristen i lovens § 67 første ledd bokstav b og § 68 første ledd bokstav b avbrytes når
Utlendingsdirektoratet treffer vedtak om utvisning. Dersom utlendingen kan lastes for at vedtak ikke kan
treffes innen fristen, avbrytes fristen når forhåndsvarsel om utvisning er meddelt. 

§ 14-5 nytt tredje ledd skal lyde:

       Forhåndsvarsel om utvisning med hjemmel i lovens § 66 annet ledd bokstav a kan gis samtidig med
vedtak som fastsetter en frist for frivillig utreise i medhold av lovens § 90 sjette ledd. 

§ 17-14 første ledd skal lyde:

       Når det foreligger vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsettes frist for frivillig
utreise, jf. lovens § 90 sjette ledd, av politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda. Dersom en
utlending ikke er gitt en frist for frivillig utreise av politiet, skal Utlendingsdirektoratet vurdere grunnlaget
for denne beslutningen i tilknytning til sak om utvisning etter lovens § 66 annet ledd bokstav b.
Tilsvarende skal Utlendingsnemnda vurdere grunnlaget for Utlendingsdirektoratets beslutning dersom
Utlendingsdirektoratet ikke har gitt en frist for frivillig utreise, i tilknytning til at Utlendingsnemnda
behandler klagesak om utvisning etter lovens § 66 annet ledd bokstav b. 

Ny § 17-14a skal lyde:

§ 17-14a. Plikten til å forlate riket

       Vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, jf. lovens § 90 sjette ledd, innebærer at
utlendingen må forlate Schengenområdet, med mindre utlendingen har oppholdstillatelse eller annet
grunnlag for opphold i et annet Schengenland. 



Ny § 18-12a med deloverskrift skal lyde:

Lovens § 107. Utlendingsinternat, jf. § 126

§ 18-12a. Utlendinger som ikke plasseres i utlendingsinternat

       En utlending som pågripes og fengsles i medhold av lovens § 106 første ledd og som ikke plasseres i
utlendingsinternat, skal som hovedregel holdes adskilt fra andre innsatte. Dette gjelder likevel ikke
utlending som er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon.

II

       I forskrift 23. desember 2009 nr. 1890 om politiets utlendingsinternat (utlendingsinternatforskriften)
gjøres følgende endringer: 

§ 4 nye tredje og fjerde ledd skal lyde:

       Familier som er frihetsberøvet i påvente av uttransport, skal innkvarteres for seg, slik at de sikres
tilstrekkelig privatliv. Det kan gjøres unntak når antallet utlendinger som skal returneres er uvanlig stort
og legger en uforutsett stor byrde på kapasiteten til utlendingsinternatet.

       Mindreårige skal ha mulighet for å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og
skal, avhengig av oppholdets lengde, ha tilgang til undervisning. 

Ny § 18a skal lyde:

§ 18a. Besøk fra organisasjoner og organer

       Organisasjoner og organer skal ha mulighet for å besøke utlendingsinternatet.

III

       Endringene trer i kraft 24. desember 2010.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.


