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Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)
Prop.141 L (2010-2011), Innst.74 L (2011-2012), Lovvedtak 22 (2011-2012). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 5.
og 8. desember 2011. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

Endringer i følgende lover:
1 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).
2 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
3 Lov 8. mai 2009 nr. 23 om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller utdanning i
Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering).

I
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende
endringer:
§ 28 første ledd innledningen og bokstav a skal lyde:

a) En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning
dersom utlendingen har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning,
hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk
oppfatning, eller
§ 30 første ledd bokstav a oppheves. Nåværende bokstav b til e blir ny bokstav a til d.
§ 40 a første og annet ledd skal lyde:
Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter § 40 at referansepersonen har arbeidet eller tatt utdanning i
Norge i fire år, når referansepersonen har
a) asyl, jf. § 28,
b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. § 35 tredje ledd,
c) kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. § 34,
d) oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, jf. § 38,
e) oppholdstillatelse som familiemedlem, jf. §§ 40 til 53, eller
f) permanent oppholdstillatelse på grunnlag av tillatelsene nevnt i bokstav a til e, jf. § 62.
Vilkåret i første ledd gjelder ikke når
a) ekteskapet var inngått eller partene har unnfanget barn før tidspunktet for referansepersonens
innreise i riket, eller
b) partene har inngått ekteskap eller unnfanget barn mens begge har hatt oppholdstillatelse i Norge.
§ 42 annet ledd skal lyde:
En søker som er barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, har rett til oppholdstillatelse når én av
foreldrene har oppholdstillatelse som nevnt i § 40 første ledd, med mindre hensynet til barnets beste taler
mot det. Det er et vilkår at referansepersonen har foreldreansvaret, alene eller felles med den andre av
foreldrene. Er foreldreansvaret felles, må samtykke foreligge fra den andre av foreldrene, med mindre
dette er umulig å innhente, eller særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse uansett bør gis. Dersom
referansepersonen har flere enn én ektefelle, kan oppholdstillatelse bare gis til flere enn ett barn når de er
helsøsken.
§ 64 annet ledd skal lyde:
En utlending som har eller gis oppholdstillatelse i riket på grunnlag av søknad om asyl, men uten å ha
fått innvilget oppholdstillatelse som flyktning, skal gis utlendingspass for reise utenfor Norge dersom
utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke er særlige grunner som taler mot
det. Utlendingspass kan også utstedes i andre tilfeller etter nærmere regler fastsatt av Kongen.
§ 67 annet ledd skal lyde:
Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk midlertidig oppholdstillatelse, gjelder §
66 første ledd bokstav b og c tilsvarende.

§ 73 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Vernet mot utsendelse er ikke til hinder for at det treffes vedtak om utvisning etter § 66 første ledd
bokstav f, § 67 første ledd bokstav e eller § 68 første ledd bokstav d.
§ 81 annet og nye tredje til femte ledd skal lyde:
Kongen skal gi regler i forskrift om barns rett til å bli hørt i saker som vedrører det etter
utlendingsloven, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd og barnekonvensjonen artikkel 12.
Dersom barnet ønsker det og det er nødvendig for å ivareta barnets rett til å bli hørt, kan det organet
som forbereder eller avgjør saken, beslutte at det skal gjennomføres en samtale med barnet selv om
foreldrene ikke samtykker. Tilsvarende kan det besluttes at det skal gjennomføres en samtale med barnet
uten at foreldrene tillates å være til stede.
I tilfeller hvor det gjennomføres en samtale med barnet i Norge uten at foreldrene tillates å være til
stede, jf. tredje ledd, skal det oppnevnes en setteverge for barnet, med mindre barnet har en annen
fullmektig som er til stede.
Beslutning etter tredje ledd kan ikke påklages.
§ 108 sjette ledd skal lyde:
Medvirkning straffes på samme måte. Den som yter humanitær bistand til utlending som oppholder
seg ulovlig i riket, skal ikke kunne straffes for medvirkning til ulovlig opphold med mindre
a) vedkommende har hatt til hensikt å hjelpe utlendingen til å unndra seg plikten til å forlate riket, og
b) hjelpen har vanskeliggjort myndighetenes mulighet til å få til en utsendelse.
§ 121 nytt annet ledd skal lyde:
En utlending som nevnt i § 110 fjerde ledd og som har oppholdsrett etter § 111 annet ledd eller § 114
annet ledd, kan bortvises når det foreligger forhold som gir grunnlag for utvisning.
Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir tredje, fjerde og femte ledd.
§ 122 første ledd første punktum skal lyde:
EØS-borgere og deres familiemedlemmer, og utlendinger som nevnt i lovens § 110 fjerde ledd med
oppholdsrett etter § 111 annet ledd eller § 114 annet ledd, kan utvises når hensynet til offentlig orden eller
sikkerhet tilsier det.

II
I lov 8. mai 2009 nr. 23 om endringer i utlendingsloven oppheves femte punktum i endringen av
utlendingsloven § 42 annet ledd.

III

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker skal § 67 annet ledd bokstav d lyde:
d) forbrytelse mot militær straffelov § 34 annet ledd annet straffalternativ, jf. tredje ledd, lov om toll og
vareførsel § 16-7, merverdiavgiftsloven § 21-4, ligningsloven § 12-1, utlendingsloven § 108 tredje
ledd, jf. sjette ledd, regnskapsloven § 8-5 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første
punktum og bokføringsloven § 15 første ledd første og tredje punktum, jf. tredje ledd første
punktum.

IV
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til
forskjellig tid.
Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.

