
Lovvedtak 39
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 153 L (2017–2018), jf. Prop. 125 L (2016–2017)
I Stortingets møte 15. mars 2018 ble det gjort følgende

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

om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)

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

§ 48 første ledd skal lyde:
Oppholdstillatelse med inntil seks måneders varig-

het kan gis til en søker som skal inngå ekteskap etter
innreisen med en referanseperson som nevnt i § 40 før-
ste ledd. Det er et vilkår at begge parter er over 24 år. Be-
stemmelsene i § 40 tredje, femte og sjuende ledd, § 40 a
og § 41 a gjelder tilsvarende. Dersom partene er omfattet
av unntak fra 24-årskravet, jf. § 41 a, er det et vilkår at
begge parter er over 18 år. Kongen kan fastsette nærmere
vilkår i forskrift.

§ 108 sjuende ledd skal lyde:
Når allmenne hensyn krever det, skal Utlendingsdi-

rektoratet anmelde forholdet når det er grunn til å tro at
det har skjedd en overtredelse av annet ledd bokstav a
eller tredje ledd bokstav a ved at det er gjort bruk av ar-

beidskraften til en utlending som ikke har nødvendig
tillatelse etter loven.

§ 128 første ledd skal lyde:
Departementet kan, uavhengig av de begrensninge-

ne som følger av § 76 annet ledd, instruere om saksbe-
handlingen og om alle prosessuelle beslutninger i en-
keltsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale in-
teresser eller utenrikspolitiske hensyn. Departementet
kan i enkeltsaker ikke instruere om bruk av tvangsmid-
ler som besluttes i medhold av lovens kapittel 12, jf.
§ 130.

§ 130 nytt fjerde ledd skal lyde:
Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser

om pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter
første ledd.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til for-
skjellig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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