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II

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

her (utlendingsforskriften) (tiltak mot tvangsekteskap - intervjuordning)

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om

utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 6 og § 9a, 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:

§ 11 femte og sjette ledd skal lyde:

       Dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet i enkelttilfeller og for grupper

av søkere samtykke i at herboende søker på vegne av søker under 18 år og fremmer søknaden fra riket, jf.

sjette ledd. Unntaksvis kan slikt samtykke også gis når søkeren er over 18 år. Referanseperson som

omfattes av intervjuordningen, jf. § 25d, og ønsker å foreta forhåndsintervju i henhold til bestemmelsens

bokstav a, kan søke på vegne av søker og fremme søknaden fra riket, jf. sjette ledd, forutsatt at

referansepersonen har skriftlig fullmakt.
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       Søknad fra riket, jf. femte ledd og § 10, fremmes gjennom politiet i det distrikt der søkeren har sitt

faste opphold. Søknad etter fjerde ledd fremmes gjennom politiet i det distrikt der arbeidsgiver har sitt

forretningssted. Søknad etter femte ledd tredje punktum fremmes gjennom politiet i det distrikt der

referansepersonen har sitt bosted.

Ny § 25d skal lyde:

§ 25d. Krav til intervju av referansepersonen i Norge

       Dersom arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse søkes etter lovens § 8 eller § 9 med grunnlag i et

ekteskap eller samboerforhold som er etablert i utlandet etter at referansepersonen har vært bosatt i

Norge, kan tillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til

intervju hos utlendingsmyndighetene, jf. lovens § 9a, med mindre

a) referansepersonen var til intervju i Norge i anledning saken før ekteskapet ble inngått, jf. annet ledd,

b) søkeren har rett til innreise uten visum,

c) referansepersonen hadde fylt 25 år da ekteskapet ble inngått,

d) partene har levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt arbeidstillatelse eller

oppholdstillatelse, eller

e) referansepersonen har fått arbeidstillatelse i medhold av § 3 annet ledd.

       Det er et vilkår for forhåndsintervju, jf. første ledd bokstav a, at referansepersonen senest samtidig

med forhåndsintervjuet fremmer søknad på vegne av søkeren, jf. § 11 femte og sjette ledd.

       Det kan gjøres unntak fra kravet til intervju av referansepersonen i Norge når særlige grunner tilsier

det.

       Vilkåret i første ledd skal gjelde i saker hvor ekteskapet er inngått etter 1. september 2009, eller hvor

vilkårene for oppholdstillatelse som samboer ble oppfylt etter denne datoen. Forhåndsintervju, jf. første

ledd bokstav a og annet ledd, kan foretas fra 1. august 2009.

II

       Endringene trer i kraft 1. august 2009.

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