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Utlendingsdirektoratets svar på høring - Forslag om 
å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av 
tredjelandsborgere for inngåelse av 
omgåelsesekteskap 

Vi viser til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om å 
innføre et særskilt utvisningsgrunnlag for tredjelandsborgere for inngåelse av 
omgåelsesekteskap. 

Utvisning på dette grunnlaget er i dag aktuelt etter bestemmelsen i 
utlendingsloven (utl.) § 66 første ledd bokstav a, andre alternativ «når utlendingen 
grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i loven her, 
forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende 
opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg gjennomføringen av et vedtak 
som innebærer at vedkommende skal forlate riket». 

Utvisning på bakgrunn av omgåelsesekteskap er imidlertid ikke særskilt drøftet i 
forarbeidene til utvisingsbestemmelsen i § 66.  

Det går frem av høringen at forslaget ikke har til hensikt å føre til flere eller færre 
tilfeller av utvisning på grunn av omgåelsesekteskap, men å tydeliggjøre 
vurderingstemaet for utvisning i disse tilfellene. 

Forslaget om lovendring er å legge følgende til utl. § 66 første ledd ny bokstav h: 

«når utlendingen har inngått et omgåelsesekteskap etter § 40 fjerde ledd eller § 
120 sjette ledd, som et bevisst og grovt forsøk på å skaffe seg urettmessig 
opphold i riket.» 

I tillegg foreslås det at ny § 66 første ledd bokstav h innlemmes i utl. § 70 annet 
ledd om at det kan ilegges tilleggstid for fremtidig søknad om permanent 
oppholdstillatelse istedenfor utvisning. 

Vi støtter forslaget om en egen hjemmel for utvisning for omgåelsesekteskap, men 
har følgende innspill til ytterligere tydeliggjøring som vi mener bør komme frem i 
forarbeidene til forslaget: 
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Vi vil bemerke at det gjerne kan komme frem tydeligere i hvilke situasjoner 
henholdsvis utl. § 66 første ledd bokstav a og ny bestemmelse i bokstav h skal 
anvendes, eller om dette er opp til forvaltningen å ta stilling til. Slik vi tolker det vil 
§ 66 første ledd bokstav a fremdeles være anvendelig der det f.eks er gitt uriktige 
faktiske opplysninger om underhold, felles bolig mv. uten at man kan konkludere 
med at ekteskapet mangler realitet eller er et omgåelsesekteskap. Dette kan 
komme tydeligere frem. 

Vi legger videre til grunn at ordlyden også forutsetter at tilbakeholdelse av 
opplysninger om formålet med ekteskapet kan vektlegges i vurderingen av 
hvorvidt det er snakk om et omgåelsesekteskap. Likeså objektive vurderinger om 
ekteskapstradisjoner mv i de respektive hjemland, som er innhentet fra f.eks 
Landinfo. Dette kan med fordel gå frem eksplisitt i lovforslaget. 

Vi ønsker også at det er tydeligere hva slags krav til bevisvurdering som skal 
legges til grunn. I utgangspunktet mener vi at det som ellers i 
utlendingsforvaltningen må være alminnelig sannsynlighetsovervekt som legges til 
grunn ved vurderingen av om det i den konkrete sak foreligger «bevisst og grovt 
forsøk på å skaffe seg urettmessig opphold i riket». 

Når det gjelder forslaget om å tilføye ny bokstav h i utl. § 70 om i hvilke tilfeller det 
i stedet for utvisning kan gis tilleggstid, kunne det med fordel utdypes noe mer om 
hvilke tilfeller det vil være aktuelt. Omgåelsesekteskap vil være et grovt brudd på 
utlendingsloven, særlig i tilfeller hvor utlendingen har fått innvilget urettmessig 
tillatelse og utlendingsforvaltningen har måttet gå veien om tilbakekall. Vi har 
tolket departementets ikrafttredelsesinstruks for bruk av tilleggstid ved grove 
overtredelser av utlendingsloven som restriktiv. Tilleggstid ved 
omgåelsesekteskap vil etter vår forståelse ut fra dette kun være aktuelt i et fåtall 
saker der f.eks barn er berørt. 
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