
Kort sensorveiledning JUS5120 Utlendingsrett våren 2017 

Oppgaveteksten lyder: 

«1. Redegjør for adgangen etter utlendingsloven § 10 annet ledd til å gjøre unntak fra retten til 

visum etter første ledd. 

2. Redegjør for reglene om tilbakekall av oppholdstillatelser etter utlendingsloven §§ 37 og 63. 

Begge spørsmål skal besvares. Ved sensuren teller spørsmål 2 som en veiledende retningslinje 

2/3.» 

Hovedlitteratur er Øyvind Dybvik Øyen (red.), Lærebok i utlendingsrett (2013). Læreboken 

begynner å bli gammel, men jeg opplever at den likevel er dekkende innenfor de aktuelle temaene, 

med følgende presiseringer: 

 Utlendingsloven § 10 annet ledd ble endret med virkning fra 2014. Tidligere lød 

bestemmelsen slik: «Det kan gjøres unntak fra retten til visum etter første ledd dersom 

utenrikspolitiske hensyn, grunnleggende nasjonale interesser eller 

innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter 

som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av andre 

bestemmelser i loven.» Etter lovendringen er det bare innvandringsregulerende hensyn 

som står igjen av relevante hensyn før kommaet. I læreboken er det imidlertid bare 

innvandringsregulerende hensyn som behandles, se s. 56 flg., så dette bør ikke forvirre 

studentene. 

 § 37 er ikke endret, mens § 63 bare er endret som følge av innføringen av ny § 126 med 

virkning fra 2014, som gjorde at den tidligere henvisningen til §§ 67 og 68 nå er erstattet av 

en henvisning til § 126 annet ledd. Det har imidlertid skjedd vesentlige endringer i 

utlendingsmyndighetenes praktisering av reglene, se nedenfor for detaljer.  

Oppgaven er ikke spesielt vanskelig, men jeg er forberedt på at den kan forårsake kritikk fra en del 

studenter for at lærebokens behandling av bestemmelsene i spm. 2 er såpass kortfattet at dette 

spørsmålet ikke burde telle 2/3. Begge spørsmålene er imidlertid behandlet i læreboken og klart 

omfattet av læringskravene. I spm. 2 bør gode kandidater ha store muligheter for å sette reglene i 

en sammenheng som tillater dem å få frem mange relevante poenger, mens svakere kandidater kan 

ha utfordringer med å komme med poenger utover selve lovteksten. 

Studentene har også har tilgang Universitetsforlagets elektroniske kommentarutgave, men det kan 

ikke forventes at de har benyttet denne under forberedelsene. På eksamen har studentene en 

doms- og kjennelsessamling som et lovlig hjelpemiddel, og her finnes blant annet Rt. 2010 s. 858 

som er relevant for spm. 2. 

Jeg har ikke selv lest noen besvarelser. En revidert versjon av sensorveiledningen vil sendes ut etter 

å ha fått noen tilbakemeldinger fra sensorene. 

 



Spm. 1 

Reglene om visum er behandlet i lærebokens kap. 2 og i en egen forelesning. Av særlig relevans for 

oppgaven er kap. 3.2.1 om skjønnsvurderingen etter § 10 annet ledd (s. 56-59). 

Under eksamen var det flere studenter som reiste spørsmål ved om oppgaven egentlig mente tredje 

ledd. Bestemmelsen er nok litt forvirrende utformet rent lovteknisk, men setningen som begynner 

med «For øvrig må det være i samsvar med» er en del av første ledd, mens leddet som begynner 

med «Det kan gjøres unntak fra» er annet ledd. Oppgaveteksten er således korrekt utformet. Dette 

er for øvrig samme leddnummerering som er benyttet i både læreboken og i kommentarutgaven. 

Dersom noen studenter mot formodning har misforstått dithen at de leter etter en unntaksadgang i 

setningen «For øvrig må», så ber jeg om å få beskjed om dette. 

Selv om oppgaven ber om en redegjørelse for unntaksadgangen, vil det for de fleste være naturlig 

og hensiktsmessig å si noe om hovedregelen – om hva det kan gjøres unntak fra. Noen vil begynne 

med hovedregelen i § 9 om visumplikt, mens andre vil begynne i § 10 første ledd om rett til visum 

når visse vilkår er oppfylt. Begge deler må være greit, men en redegjørelse for § 9 bør ikke bli særlig 

omfattende. Det må også godtas hvis noen skriver en innledende redegjørelse om Schengen-

samarbeidet, men heller ikke dette bør bli særlig omfattende. Mange vil også nevne Schengen-

visum etter § 10 som en av tre hovedkategorier av visum, eller beskrive hvilke ulike formål som kan 

begrunne Schengen-visum, se læreboken s. 54 for detaljer. Det er derfor en rekke ulike momenter 

som kan diskuteres innledningsvis, men det bør gis uttelling for studenter som kommer raskt til 

hovedpoenget.  

Utlendingsloven § 10 første ledd gir altså i utgangspunktet en «rett til visum» hvis vilkårene i 

bokstav a til d er oppfylt. Oppgaven ber ikke om en redegjørelse for disse vilkårene, så dette bør 

gjøres svært kort hvis det gjøres overhodet. Annet ledd lyder altså:  

«Det kan gjøres unntak fra retten til visum etter første ledd dersom innvandringsregulerende 

hensyn taler mot at visum gis, eller det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å 

nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av andre bestemmelser i loven.»  

Studentene forventes å se at det er tale om to alternative kriterier. I læreboken er bare 

alternativetom innvandringsregulerende hensyn behandlet i noen særlig bredde, mens alternativet 

om bortvisnings- eller utvisningsgrunn ikke behandles utover å vise til utlendingsloven §§ 17 og 66. 

Det må derfor forventes at de fleste studentene vil ha mest oppmerksomhet på første alternativ, og 

dette må være helt greit. De som får noe mer ut av annet alternativ enn å vise til §§ 17 og 66 bør 

etter omstendighetene gis god uttelling, men det bør ikke gis uttelling for studenter som skriver seg 

bort i de ulike bortvisnings- og utvisningsgrunnene. 

Studentene må også få frem at det er tale om en skjønnsvurdering for utlendingsmyndighetene: 

Selv om vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, kan utlendingsmyndighetene likevel innvilge visum. 

Oppvakte studenter vil også se at utlendingsforskriften § 3-4a nå går bort fra lovens ordlyd ved å 

fastslå at dersom det foreligger bortvisnings- eller utvisningsgrunn etter §§ 17 og 66, så «skal» 

visum nektes. Etter § 3-4a gjelder det samme for alternativet om innvandringsregulerende hensyn i 

tilfeller «det ut fra formålet med oppholdet er et krav om oppholdstillatelse». Dette er en ukjent 



bestemmelse for studentene, hvor det ikke kan forventes noe utover å peke på bestemmelsen – som 

det likevel bør forventes at de fleste vil finne. 

Hoveddelen av besvarelsen vil for de fleste studentene antas å ligge på innholdet i 

skjønnsvurderingen, i læreboken formulert på s. 56 som «en skjønnsmessig avveining av behovet 

for innreise til riket på den ene siden, og på den andre siden muligheten for at søkeren ikke vil 

returnere som forutsatt ved visumperiodens utløp.» Gode studenter vil få frem at 

innvandringsregulerende hensyn altså ikke primært retter seg mot selve innreisesituasjonen, men 

mot sannsynligheten for at vedkommende forlater riket igjen når visumperioden utløper. For øvrig 

gir læreboken s. 56-59 en rekke ulike momenter for skjønnsvurderingen, og jeg viser til denne. 

Studentene kan også forventes å trekke inn tredje ledd, som sier at i «avveiningen etter annet ledd 

skal det særlig legges vekt på barns behov for kontakt med foreldrene». Dette bør imidlertid 

utvikles til å bli en bred «barnets beste»-redegjørelse; som det fremgår av læreboken s. 59 viser 

dette vilkåret til behovet for en visumpraksis som legger til rette for at familiemedlemmer kan 

komme på besøk til utlendinger som er bosatt i Norge. 

Andre deler av § 10 kan jeg ikke uten videre se er relevant, og det bør gis trekk hvis man skriver seg 

bort i spørsmål uten relevans for oppgaven. 

 

Spm. 2 

Tilbakekall av oppholdstillatelser etter § 63 er behandlet i læreboken kap. 8 (s. 171-173), og 

tilbakekall etter § 37 er primært behandlet i kap. 9.16 (s. 311-314). Pensum er dermed nokså 

kortfattet. Tanken er at dette skal gi gode kandidater muligheter til å vise forståelse for reglene sett 

i en større kontekst, men jeg er spent på hvordan dette slår ut. Temaet har vært diskutert en del på 

forelesninger. 

Oppgaven ber ikke uttrykkelig om en sammenlikning av §§ 37 og 63, men kandidater som evner å 

se bestemmelsene i sammenheng, og som eventuelt peker på likheter og forskjeller mellom dem, 

bør få god uttelling for det. Som nevnt ovenfor antar jeg at svakere kandidater vil ha utfordringer 

med å komme med særlige poenger utover selve lovteksten, og besvarelser som bærer preg av å 

være ren regelgjengivelse bør ikke gis vesentlig uttelling. 

For de fleste kandidatene vil det være naturlig å ta utgangspunkt i § 63, dels fordi dette er 

lærebokens struktur og dels fordi lovteksten i § 37 selv sier at § 63 er grunnregelen. 

Jeg antar at det kan ventes litt forskjellige innledninger. Noen vil formodentlig ta utgangspunkt i 

hva som kan tilbakekalles, det vil si midlertidige og permanente oppholdstillatelser, og gå inn på 

hva oppholdstillatelse innebærer. Dette er helt greit, men det bør ikke sies for mye om hvordan 

midlertidige og permanente oppholdstillatelser kan gis. Det er likevel et vesentlig poeng at også 

permanente oppholdstillatelser kan tilbakekalles, og gode studenter kan kanskje få frem noen 

momenter knyttet til begrepet «permanent» og oppholdstillatelsers rettslige karakter. Dernest er 

det viktig at studentene får tydelig frem at § 63 retter seg mot tilfeller hvor 



 «utlendingen» 

 «mot bedre vitende» 

 «har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold» 

 «av vesentlig betydning». 

Det bør skilles mellom disse vilkårene, og det bør sies litt om hva som ligger i hvert enkelt vilkår. 

Det kan imidlertid ikke forventes mye, siden pensum er så knapt. 

Studentene må også få frem siste komma, det vil si at tilbakekall også kan skje dersom det følger av 

alminnelige forvaltningsrettslige regler. Læreboken s. 172 gir noen eksempler. Studentene bør nok 

her også forventes å si noe om tilbakekall av oppholdstillatelse for barn, barnebarn osv. av 

utlending som rammes av første komma. Det har vært diskutert på forelesninger hva som er 

hjemmel for dette når første komma bare viser til «utlendingen», men hjemmelen er utvilsomt til 

stede. 

Studentene bør også nevne annet ledd, men her vil det overraske meg om noen studenter får frem 

noe særlig utover lovteksten. Læreboken s. 172 gir dog noen momenter for drøftelsen, og studenter 

som nevner noe av dette bør gis god uttelling. 

Et viktig element i § 63 er at bestemmelsen gir hjemmel for tilbakekall av alle former for 

oppholdstillatelser (flyktningtillatelser, arbeidstillatelser, familietillatelser). Mange studenter vil 

nok tenke primært på flyktninger, men det bør gis trekk hvis man antyder at det bare er denne 

gruppen som omfattes. Studenter som får frem relevante eksempler fra alle kategorier, bør 

honoreres. Studentene bør også få frem at § 63 ikke gir noen tidsfrist – også svært gamle tillatelser 

kan kalles tilbake. 

Et annet viktig element er at § 63 er en «kan»-bestemmelse; utlendingsmyndighetene har en 

skjønnsmessig adgang til å tilbakekalle oppholdstillatelser eller ikke dersom vilkårene er oppfylt. 

Studenter som her får noe fornuftig ut av forskjellen mellom rettsanvendelsesskjønnet ved 

tolkningen av lovens vilkår (som kan prøves av domstolene) og det frie skjønnet, «kan»-skjønnet 

(som ikke kan prøves), bør få uttelling. 

Utover dette kan studentene gis en viss frihet i å trekke inn relevante forhold, og sensorenes skjønn 

må avgjøre hva som er relevant. Noen vil trekke linjer til tilbakekall av statsborgerskap, men de bør 

da få frem at hjemmelen for slikt tilbakekall ikke finnes i § 63. Andre vil si noe om virkningene av 

tilbakekall, og de som får frem at tilbakekall ikke nødvendigvis betyr at utlendingen sendes ut, må 

få god uttelling. Noen vil skrive om balansedragningen mellom humanitære hensyn og 

innvandringsregulerende hensyn, og dette kan gi god mening. Ofte vil tilbakekall etterfølges av ny 

oppholdstillatelse ut fra korrekte opplysninger. Om slike forhold diskuteres i relasjon til § 63 eller 

etter at også § 37 er diskutert, er hipp som happ. 

§ 37 har mange likheter med § 63, og det vil være naturlig for mange studenter å knytte drøftelsen 

opp til det de har sagt om § 63. Studentene bør uansett få tydelig frem de to viktigste forskjellene: 1) 

At § 37 bare gjelder tilbakekall av status som flyktning eller oppholdstillatelse gitt i kraft av å være 

flyktning, og 2) at tilbakekall kan skje på langt flere grunnlag. For de enkelte grunnlagene i § 37 gir 



læreboken mer å bygge på enn hva som gjelder for § 63, og jeg viser til læreboken s. 312-314 for 

nærmere detaljer. 

På forelesninger og gjennom beskjed på fagets semesterside har studentene blitt gjort kjent med 

Justisdepartementets instruks GI-14/2016 «om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse 

når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f» 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-142016--revidert-instruks-om-tilbakekall-av-

flyktningstatus-og-oppholds-tillatelse-nar-beskyttelsesbehovet-er-bortfalt-jf.-utlendingsloven--37-forste-

ledd-bokstav-e-og-f/id2513169/). Studentene kan ikke forventes å kjenne til denne, men det bør likevel 

gis en viss honnør for studenter som trekker relevante poenger ut av den. Et sentralt poeng ved 

instruksen er at den påvirker «kan»-skjønnet i § 37, ved å si at utlendingsmyndighetene «skal vurdere» 

tilbakekall dersom vilkårene i bokstav e og f er oppfylt. Jeg forstår rundskrivet slik at 

utlendingsmyndighetene ikke instrueres om å treffe vedtak om tilbakekall, bare om å vurdere det, men 

studenter som kjenner rundskrivet må gis stort spillerom i hvordan dette gjengis. Hvis man kjenner 

rundskrivet, men tar feil om hva det eksakt sier, bør man likevel få uttelling. 

Ellers gjelder mange av poengene fra ovenfor, herunder om virkningene av tilbakekall. Det er nokså 

vanlig at oppholdstillatelser kalles tilbake når de bygger på gale opplysninger, men at det gis ny 

oppholdstillatelse som flyktning på korrekt grunnlag. 

Slik pensum er lagt opp, er det sannsynlig at mange studenter vil skrive en del om forholdsmessighets-

vurderinger, det vil si om det er et vilkår etter begge bestemmelsene at tilbakekall bare kan skje dersom 

dette er et forholdsmessig inngrep ovenfor utlendingen. Læreboken går nok lenger i å si at det gjelder et 

alminnelig forholdsmessighetsprinsipp her enn hva mange aktører innenfor utlendingsforvaltningen vil 

mene, så sensorene bør ikke være for kritiske til konklusjonene til de studentene som vurderer dette. 

  

Samlet vurdering 

Det er angitt i oppgaveteksten at spm. 2 teller 2/3, men her må sensorene utvise nødvendig skjønn. 

En god besvarelse av spm. 1 kan resultere i god karakter selv om spm. 2 bare er besvart på det 

jevne. Spm. 2 er nok nokså vanskelig, så studenter som viser selvstendig forståelse her bør gis god 

uttelling. Jeg vil tro at terskelen for stryk denne gangen bør ligge nokså høyt, siden oppgavene 

samlet sett nok vil ha vært vanskelig for de fleste.  

Som nevnt innledningsvis har jeg ikke selv lest noen besvarelser. Jeg vil sette stor pris på innspill til 

k.m.larsen@nchr.uio.no om forhold ved denne sensorveiledningen som bør revideres. 
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