
Forskrift om endring i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av 

utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen 

 

Hjemmel: Forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten 

oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 7, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot 

smittsomme sykdommer § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd. Fastsatt av Justis- og 

beredskapsdepartementet 30. mars 2020. 

 

I 

 

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket 

av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer: 

 

§ 1 annet og tredje ledd skal lyde: 

Utlendinger som er bortvist, skal forlate riket uten ugrunnet opphold. Reglene om bruk 

av tvangsmidler i utlendingsloven kapittel 12, gjelder tilsvarende som ved bortvisning etter 

utlendingsloven § 17 første ledd bokstav l eller § 121. 

Første ledd gjelder ikke for følgende utlendinger: 

a) EØS-borgere, og deres familiemedlemmer etter utlendingsloven § 110, som er bosatt 

eller arbeider i Norge,  

b) EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for 

arbeidskraft, 

c) utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge 

eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2 Unntak fra bortvisning 

Utlendinger omfattet av § 1 første ledd kan ikke bortvises etter denne forskriften dersom 

a) utlendingen kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge, 

b) utlendingen er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 6 i forskrift 27. mars 2020 

nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, 

c) utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl), eller 

d) særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller 

andre sterke velferdshensyn 

 

 



§ 2a skal lyde: 

§ 2a Unntak for konkrete persongrupper 

Følgende utlendinger omfattet av § 1 første ledd kan ikke bortvises etter denne forskriften: 

a) utlendinger på vei til arbeid eller bosted på Svalbard, 

b) EØS-borgere og deres familiemedlemmer som har behov for å reise gjennom Norge for å 

komme seg hjem, 

c) nordiske statsborgere fra Færøyene, Grønland eller Åland, og deres familiemedlemmer, 

som er bosatt eller arbeider i Norge, 

d) samer under utøving av reindrift, 

e) utlendinger som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller 

som er på vei til eller fra slikt oppdrag, 

f) journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon, 

g) utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, og som kan fremvise 

diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort 

utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for 

ambassadepersonell. Tilsvarende gjelder for sideakkrediterte diplomater og 

diplomatiske kurerer. 

h) militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet og tredje ledd, samt 

deres ektefelle, samboer eller barn tilmeldt og akseptert av Forsvarsdepartementet, 

i) utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger, jf. utlendingsforskriften 

§§ 1-10 og 1-11,  

j) innehaver av gyldig luftfartssertifikat, jf. utlendingsforskriften § 2-9, på vei til eller fra 

aktiv tjeneste, 

k) sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste, med identitetskort nevnt i 

utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk «Seafarer’s Identification and Record Book» 

eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j,  

l) utlendinger som er gitt visum av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020, jf. Justis- 

og beredskapsdepartementets instruks GI-08/2020, 

m) ektefelle, samboer eller barn av utsendt utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon,  

n) ansatte i internasjonale organisasjoner eller ansatte i organisasjoner som driver 

internasjonalt humanitært arbeid, som er på oppdrag eller på vei til eller fra oppdrag 

 

 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 


