
Lovvedtak 46
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 182 L (2018–2019), jf. Prop. 45 LS (2018–2019)
I Stortingets møte 14. mars 2019 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

§ 1 Forskriftshjemmel 

Kongen kan gi forskrift om forhold som berøres av
at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
(Storbritannia) trer ut av EØS-avtalen, Schengen-samar-
beidet og andre avtaler mellom Norge og Den europeis-
ke union som Storbritannia har vært bundet av som
medlemsstat i unionen.

Forskriften kan avvike fra bestemmelser i annen
lovgivning. 

§ 2 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft straks.

§ 3 Endringer i andre lover

Fra den tiden loven trer i kraft, gjøres følgende
endringer i andre lover: 

1. I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til ri-
ket og deres opphold her skal ny § 125 a lyde: 

§ 125 a Rett til fortsatt opphold for britiske borgere og de-
res familiemedlemmer

Kongen kan gi forskrift om rett til opphold for bri-
tiske borgere som har oppholdsrett eller varig opp-
holdsrett etter §§ 111, 112 eller 115 på det tidspunktet
bestemmelsene i EØS-avtalen ikke lenger kommer til
anvendelse overfor Storbritannia, og om rett til opp-
hold for deres familiemedlemmer, jf. § 110 tredje ledd.
Kongen kan gi forskrift om søknadsfrister, klage, gebyr
mv. for personer som nevnt i første punktum. Forskrifte-
ne kan avvike fra øvrige bestemmelser i loven. 

2. I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysnin-
ger i politiet og påtalemyndigheten skal § 22 første ledd
siste punktum lyde: 

For utlevering av opplysninger til land som ikke er for-
pliktet etter direktiv (EU) 2016/680 og til internasjonale
organisasjoner, gjelder i tillegg de vilkår som fastsettes i
forskrift.

Tone Wilhelmsen Trøen
president



Tr
yk

k 
og

 la
yo

ut
: S

to
rt

in
ge

ts
 g

ra
fis

ke
 se

ks
jo

n
Sv

an
em

er
ke

tr
yk

ks
ak

, 2
04

1 
06

54


