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Endringer i følgende lov:
Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

I
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende
endringer:
§ 40 nytt sjette ledd skal lyde:
Oppholdstillatelse til særkullsbarn som nevnt i femte ledd skal som hovedregel nektes dersom
referansepersonen (forelderens ektefelle) i løpet av de siste 10 årene er domfelt for overtredelse av
straffelovens bestemmelser om seksualforbrytelser og den straffbare handlingen var begått mot et
barn under 18 år, med mindre særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse likevel bør gis.
Oppholdstillatelse kan også nektes dersom det er grunn til å frykte at særkullsbarnet vil bli utsatt for
seksuelle overgrep. Dersom forelderens ektefelle er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold som
kan få betydning for søknaden, skal søknaden stilles i bero. Kongen kan gi nærmere regler om
bestemmelsens anvendelse i forskrift.
Nåværende sjette ledd blir nytt sjuende ledd.
§ 48 første ledd skal lyde:
Oppholdstillatelse med inntil seks måneders varighet kan gis til en søker som skal inngå ekteskap
etter innreisen med en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd. Det er et vilkår at begge parter
er over 18 år. Bestemmelsene i § 40 tredje, femte og sjuende ledd og § 40 a gjelder tilsvarende.
Kongen kan fastsette nærmere vilkår i forskrift.
§ 85 skal lyde:
§ 85. Vandelsopplysninger i sak om familieinnvandring, jf. § 40 femte og sjette ledd og § 48

Politiet kan som ledd i forberedelsen av en sak som nevnt i § 40 femte eller sjette ledd eller § 48
benytte vandelsopplysninger om referansepersonen eller den referansepersonen har fått
familieetablering med, når søkeren er referansepersonens særkullsbarn.
Dersom politiet har vandelsopplysninger av betydning for om oppholdstillatelse skal nektes etter
§ 40 femte eller sjette ledd, kan det gis en uttalelse om dette til det organet som avgjør saken.
Kongen kan gi nærmer regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som skal gis til det
organet som avgjør saken, og om utformingen av politiets uttalelse for øvrig.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

