
Lovvedtak 63
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 307 L (2018–2019), jf. Prop. 68 L (2018–2019)
I Stortingets møte 4. juni 2019 ble det gjort følgende 

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

om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)

I
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her gjøres følgende endringer: 

§ 17 første ledd bokstav k og l og ny bokstav m skal lyde:

En utlending kan bortvises:
k) når utlendingen ikke har dekket utgifter som er blitt

påført det offentlige i forbindelse med at utlendin-
gen tidligere er ført ut av riket eller har uoppgjort
bøtestraff, 

l) når det er nødvendig av hensyn til Norges eller et
annet Schengenlands indre sikkerhet, folkehelse
eller offentlig orden, eller

m) når utlendingen har fått avslag på søknad om beskyt-
telse, jf. lovens § 28, eller har blitt nektet realitetsbe-
handling, jf. lovens § 32, og heller ikke har fått opp-
holdstillatelse etter lovens § 38. 

§ 32 femte ledd første punktum skal lyde:

I en krisesituasjon med ekstraordinært høye an-
komster av asylsøkere kan Kongen i statsråd beslutte at
søknader om beskyttelse, jf. § 28, skal kunne nektes rea-

litetsbehandlet dersom søkeren ankommer direkte fra
en nordisk stat. 

§ 42 tredje ledd skal lyde:
Første og annet ledd gjelder tilsvarende for barn un-

der 18 år som blir adoptert etter utenlandsk lov, eller vil
bli adoptert etter lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.
Samtykke må være gitt av Barne-, ungdoms- og familie-
etaten før barnet er kommet til riket. 

§ 94 første ledd skal lyde:
Søkeren kan gis rett til å ta arbeid inntil søknaden er

avgjort. Det er en forutsetning for tillatelsen at følgende
vilkår er oppfylt:
a) det er gjennomført asylintervju av søkeren,
b) det er ikke tvil om søkerens identitet, og
c) det er ikke sannsynlig at et vedtak om bortvisning vil

kunne iverksettes før utlendingen har oppholdt seg i
riket i seks måneder, eller at det vil bli fremmet tilba-
ketakelsesbegjæring overfor et annet land.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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