
2016 Norsk (juridisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av et utdrag av Forskrift 

om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, hentet fra Lovdata. 

Translation brief: Oversettelsen skal brukes ifm myndighetenes samarbeid om innvandrings-/asylpolitikk 

mellom Norge og England, Frankrike, Nederland, Polen, Russland, Spania, Tyrkia samt Tyskland. 

[…] 

Kapittel 5. Bortvisning 

Utlendingslovens § 17. Bortvisning, jf. § 139 

§ 5-1. Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av 

visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland 

En utlending under 20 år som er fast bosatt i et av de øvrige nordiske land, og som deltar i 

gruppereise av begrenset varighet (klassetur, idrettslag o.l.) ledet av en voksen person, skal 

ikke bortvises etter lovens § 17 første ledd bokstav a selv om vedkommende mangler gyldig 

pass eller annet godkjent reisedokument. 

En utlending som har oppholdstillatelse eller visum for tilbakereise utstedt av et 

Schengenland, skal ikke bortvises etter lovens § 17 første ledd dersom formålet med innreisen 

er gjennomreise på norsk territorium. Det er et vilkår at utlendingen ikke er utvist fra riket 

med innreiseforbud som ennå gjelder. Med oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland 

menes her tillatelse som nevnt i lovens § 98 annet ledd annet og tredje punktum. 

En utlending som har visum utstedt av et Schengenland for opphold av mer enn tre måneders 

varighet, skal ikke bortvises etter lovens § 17 første ledd bokstav a, b, d, e eller f selv om 

vedkommende mangler visum for innreise i riket, ikke har tilstrekkelige midler, eller ikke kan 

sannsynliggjøre det oppgitte formålet med oppholdet, dersom formålet med innreisen er 

gjennomreise på norsk territorium. Det er et vilkår at utlendingen ikke er utvist fra riket med 

innreiseforbud som ennå gjelder. 

Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hva som anses som tilstrekkelige 

midler, jf. lovens § 17 første ledd bokstav f. Utlendingsdirektoratet kan også gi retningslinjer 

om betydningen av slik garanti fra tredjemann som nevnt i forskriftens § 3-5. 

Lovens § 18. Vedtaksmyndighet i sak om bortvisning 

§ 5-2. Vedtaksmyndighet i sak om bortvisning 

Politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt, treffer vedtak om bortvisning som nevnt i 

lovens § 18 annet ledd bokstav b frem til utlendingen har oppholdt seg i riket i tre måneder 

etter utløpet av den visumfrie oppholdstiden eller visumets gyldighetstid når det ikke er tvil 

om at vilkårene i lovens § 17 første ledd bokstav a, b, d, e eller f er oppfylt. 

For øvrig treffer Utlendingsdirektoratet vedtak om bortvisning. 

 


