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Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17. desember 2013 med hjemmel i lov
15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 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:

 
§ 7-3 oppheves.
 
§ 7-4 første ledd siste punktum skal lyde:

Når tilknytningen er familiemedlemmer i riket, skal definisjonen av
familiemedlemmer i Dublin III-forordningens artikkel 2 bokstav g, legges
til grunn.

 
§ 8-2 tredje ledd bokstav c skal lyde:

c)har gitt uriktige opplysninger om tidligere opphold i trygt første
asylland eller i land som deltar i Dublinsamarbeidet, jf. lovens § 32
fjerde ledd, eller
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§ 17-2 første ledd første punktum skal lyde:
Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som

deltar i Dublinsamarbeidet, jf. lovens § 32 fjerde ledd, skal asylintervju
foretas snarest mulig.

 
§ 17-33 første ledd ny bokstav j skal lyde:

j)helseopplysninger om den personen som skal overføres.
 

§ 17-33 annet ledd nytt siste punktum skal lyde:
For oversending av opplysninger som nevnt i første ledd bokstav j, er

det også et vilkår at asylsøkeren har samtykket til slik oversending med
mindre vedkommende er fysisk eller juridisk ute av stand til å gi slikt
samtykke og overføringen er nødvendig for å beskytte en persons vitale
interesser.

 
§ 18-1 fjerde ledd skal lyde:

For behandling av fingeravtrykk i henhold til Dublin-samarbeidet, jf.
lovens § 32 fjerde ledd, gjelder reglene i § 18-5 til § 18-11.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2014.
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