
 

 

Rundskriv 
 

Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 
Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 54 02 

 

 

 

Politidirektoratet 
Postboks 8051 Dep 
0031 OSLO 

 
 
 
 

Nr. Vår ref Dato 
  xx.xx.2014 
 

GI-xx/2014 Instruks om ileggelse av meldeplikt/bestemt oppholdssted etter 
utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d for personer som er utvist fordi de utgjør en 
trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet mot retur etter § 73 
 

1. INNLEDNING 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov av 15. mai 2008 nr 35 om utlendingers 
adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at 
departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av 
saker. 
 
Departementet har ikke adgang til å instruere om tvangsmiddelbruk i enkeltsak hvor vedtak 
om utvisning er truffet med grunnlag i nasjonale interesser/utenrikspolitiske hensyn, jf 
utlendingsloven § 128. Utlendingsloven er ikke til hinder for at departementet gir en generell 
instruks om mer aktiv anvendelse av utlendingsloven § 105 (meldeplikt/bestemt 
oppholdssted), jf utlendingsforskriften § 18-12, for personer som er vernet mot retur etter 
utlendingsloven § 73. 
 

2. FORMÅL 
Formålet med instruksen er sikre at ileggelse av meldeplikt/bestemt oppholdssted etter 
utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d som hovedregel benyttes for personer som er 
utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet 
mot retur etter § 73, ved at disse ilegges meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted, jf forskrift 
av 15. oktober 2009 nr 1286 (utlendingsforskriften) § 18-12 første ledd, andre punktum. 
 
Formålet med instruksen er å begrense bevegelsesfriheten til personer som er funnet å utgjøre 
en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Disse bør så langt det er mulig ilegges 
bestemt oppholdssted, og eventuelt også meldeplikt, utenfor de større byene. 



Side 2 

 
3. BAKGRUNN  

Utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d er gitt for at personer, hvis eneste grunnlag i 
Norge er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven § 73 (non refoulement), bør kunne 
pålegges bestemt oppholdssted. I Ot. prop. 75 s 118 poengteres det at § 105 ikke er hjemmel 
for fengsling i form av internering, men kan innebære at utlendingen pålegges å bo på et 
mottak i bestemt kommune eller fylke. 
 
Meldeplikt og/eller bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav d er nærmere 
regulert i utlendingsforskriften § 18-12. Det fremkommer av utlendingsforskriften § 18-12 at 
meldeplikt/bestemt oppholdssted etter utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d kan 
besluttes dersom vedkommende utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. 
Videre at det kan pålegges både meldeplikt og bestemt oppholdssted, jf § 18-12 annet ledd. 
 
Pålegg om bestemt oppholdssted kan blant annet gå ut på at utlendingen skal bo på en bestemt 
adresse, herunder på et mottak eller lignende, eller i en bestemt kommune, politidistrikt, eller 
annet naturlig avgrenset sted. Pålegget kan også gå ut på at utlendingen pålegges å oppholde 
seg i en bestemt kommune, politidistrikt eller annet naturlig avgrenset område, jf 
utlendingsforskriften § 18-12 tredje ledd.  
 

4. INSTRUKS 
Departementet instruerer med dette om at personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot 
grunnleggende nasjonale interesser, men som er vernet mot utsendelse etter utlendingsloven § 
73, som hovedregel skal pålegges meldeplikt/bestemt oppholdssted. Når det gis pålegg om 
bestemt oppholdssted må plassering vurderes særskilt ut fra sakens art. I den grad det er mulig 
skal disse pålegges opphold utenfor de større byene og omegn.  
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