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HØRINGSUTTALELSE FRA RETTSPOLITISK FORENING – FORSLAG TIL 
ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN 
 

Det vises til departementets høringsbrev av 08.11. 2017.  

Rettspolitisk forening er en uavhengig forening bestående av jurister, studenter i juridiske fag 
og andre interesserte. Rettspolitisk forening arbeider blant annet for å forsvare rettsstatlige 
verdier og for å bedre den rettslige situasjonen for sosialt vanskeligstilte grupper.  
	

Uten	at	vi	ønsker	å	gå	inn	i	den	konkrete	reguleringen	på	området,	er	vi	positive	til	en	skjerping	av	regelverket	
og	strengere	kontroll	av	praktkantordningen.	Foreningen	mener	det	er	viktig	å	motarbeide	ordninger	som	gjør	
utenlandske	arbeidstakere	sårbare	for	forskjellsbehandling	og	utnytting.	

Foreninga stiller seg svært positiv til forslaget om å innføre en generell klagerett over vedtak 
om å nekte utsteding av oppholdskort. Begrunnelsen for at det ikke skulle gjelde klagerett i 
disse sakene, dvs. at man uansett vil motta et bortvisningssak som kan påklages dersom man 
ikke har oppholdsrett, er ikke holdbar. Foreninga viser til at bortvisningsadgangen i 
utlendingsloven (utl.) § 120 i saker hvor det ikke foreligger utvisningsgrunnlag, er fakultativ 
og dessuten bare gjeldende i syv dager etter innreise. Dette innebærer at dersom en EØS-
borger eller et familiemedlem av en EØS-borger nektes oppholdskort, og politiet ikke treffer 
bortvisningsvedtak innen syv dager, vil vedkommende være avskåret fra å få prøvd 
riktigheten av nektelsesvedtaket. Riktignok vil det forekomme tilfeller hvor 
bortvisningsadgangen er utvidet fordi det foreligger utvisningsgrunnlag etter utl. § 122. 
Utvisning etter bestemmelsen fordrer imidlertid at EØS-borgeren eller familiemedlemmet 
utgjør en kvalifisert trussel mot grunnleggende samfunnshensyn, noe som først og fremst er 
aktuelt dersom vedkommende har begått noe straffbart. EØS-borgere og familiemedlemmer 
av EØS-borgere som ikke har gjort annet galt enn å potensielt ikke oppfylle vilkårene for 
oppholdsrett i kapittel 13 er derfor med dagens system fullstendig prisgitt hurtigheten av 
politiets saksbehandling. Dette er ikke i tråd med grunnleggende synspunkter i norsk 
forvaltningsrett. Det er derfor gledelig at det nå innføres generell klageadgang i disse sakene.   
   
  *** 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Siri Rudå på telefon 98120170, eller e-post styret2@rpf.no.   
  
Med vennlig hilsen 
for Rettspolitisk forening  
Siri Rudå  


