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Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold

her (utlendingsforskriften) (midlertidig og begrenset tillatelse til enslig mindreårige

asylsøkere over 16 år)

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 17. april 2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om

utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 8 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 761.

I

       I forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

(utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 15 tredje ledd skal lyde:

       Første gangs tillatelse til arbeid eller opphold etter § 21 første til sjette ledd og § 63 første ledd kan gis

for tre år. Er det tvil om riktigheten av de opplysninger som er gitt i søknaden, gis tillatelsen for ett år. Det

samme gjelder når søkeren ikke har dokumentert sin identitet.

§ 21 nytt tredje ledd skal lyde:
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       Enslig mindreårig asylsøker som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag

for opphold enn at norske myndigheter anser at vedkommende er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis

oppholdstillatelse etter lovens § 8 annet ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan gis ut over ett år uavhengig av

bestemmelsene i § 15 tredje ledd. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for arbeidstillatelse

eller oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter utlendingsforskriften § 22 eller § 24.

§ 21 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 21 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd og første kolon skal lyde:

       Fjerde ledd gjelder ikke for utlending som:

§ 21 nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.

§ 21 nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd.

§ 21 nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd.

§ 36 annet ledd skal lyde:

       Dette gjelder likevel ikke når det fremgår av tillatelsen at den bare skal gjelde for et bestemt tidsrom

eller når det er angitt spesielle vilkår for fornyelse og disse ikke er oppfylt. Bestemmelsene i § 21 åttende

ledd gjelder tilsvarende ved fornyelse.

§ 37 sjette og sjuende ledd skal lyde:

       Kvinne som verken fyller vilkårene i tredje, fjerde eller femte ledd, kan få tillatelse etter

bestemmelsene i § 21 sjette ledd dersom hun som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter i

hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forhold der. Selv om slike grunner ikke tilsier det, skal tillatelse

etter § 21 sjette ledd gis dersom kvinnen eller eventuelle barn er blitt mishandlet i samlivsforholdet.

       Når det er reist søksmål etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 16 tredje ledd, skal utlending som

av den grunn mister oppholdsgrunnlaget som ektefelle og ikke fyller vilkårene i tredje til sjette ledd, etter

søknad gis tillatelse etter § 21 sjette ledd med mindre særlige grunner taler mot dette. Tillatelsen gis for

seks måneder av gangen inntil rettskraftig avgjørelse foreligger. Dersom ekteskapet blir kjent ugyldig, gis

utlending som nevnt etter søknad ny første gangs tillatelse etter § 21 sjette ledd forutsatt at søkeren ikke

har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen.

§ 56 tredje ledd skal lyde:

       Er vilkårene for asyl ikke oppfylt, skal Utlendingsdirektoratet vurdere om utlendingen skal eller bør

gis tillatelse etter lovens § 8 annet ledd, jf. § 21 første til femte ledd.

§ 142 fjerde ledd skal lyde:

       Adgang til personlig fremmøte kan også gis i andre saker etter en konkret vurdering. Dette kan blant

annet være aktuelt i saker om utvisning av utlending som har barn med fast bopel i Norge og selv har fast

bopel her, og i saker om hvorvidt en kvinne omfattes av retten til ny tillatelse etter § 21 sjette ledd, jf. § 37
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sjette ledd.

II

       Endringene trer i kraft 1. mai 2009.

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