HVORDAN SVARE PÅ ET FORHÅNDSVARSEL OM UTVISNING
Denne malen gjelder for tredjelandsborgere. Dersom du er statsborger i et EU/EØS-land,
gjelder det egne regler. Da kan du ta kontakt med Jussbuss.
Hva er et forhåndsvarsel om utvisning?
Et forhåndsvarsel om utvisning er et varsel fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI) om at
de vurderer å utvise deg. En utvisning betyr at du må forlate Norge. Når det opprettes en
utvisningssak mot deg skal du få beskjed om det, og du skal få mulighet til å uttale deg i
saken. Det er dette du gjør i et svar på forhåndsvarsel om utvisning.
I brevet fra politiet eller UDI står det hvor lang tid du har på å svare på forhåndsvarselet.
Dersom du ikke rekker å svare innen fristen bør du likevel sende inn et svar. Det viktigste er
at du forklarer UDI hvorfor du mener at du ikke skal utvises.
Hvem har krav på gratis advokat?
Hvis du vurderes utvist for brudd på utlendingsloven, har du krav på gratis advokathjelp.
Dette skal stå i brevet. Da kan du ta kontakt med en advokat eller Fri rettshjelp og be om
hjelp til å svare på forhåndsvarselet.
Hvis du sitter i fengsel, vurderes du som regel utvist for brudd på straffeloven. Da har du ikke
krav på gratis advokat, men du kan bruke informasjonen i dette skrivet til å svare på
forhåndsvarselet.
Grunnvilkåret for utvisning
For at UDI skal kunne utvise deg, må to vilkår være oppfylt. Disse kaller vi grunnvilkåret og
forholdsmessighetsvurdering.
Grunnvilkåret er at du har brutt straffeloven. Her ser UDI på om du er dømt for noe straffbart.
De tar ikke hensyn til om du mener at du er uskyldig dømt. Jussbuss jobber ikke med å
gjenoppta straffesaker, men hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte
Gjenopptakelseskommisjonen.
Det skal mindre til å utvise deg hvis du ikke har hatt oppholdstillatelse enn hvis du har hatt
midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Forhåndsvarselet du har fått skal vise til
hvilken paragraf du vurderes utvist etter. Hvis du har hatt en oppholdstillatelse som UDI ikke
har tatt hensyn til, må du si ifra om dette i svaret på forhåndsvarselet.
Forholdsmessighetsvurderingen
Det står i utlendingsloven § 70 at selv om grunnvilkåret for utvisning er oppfylt, kan ikke UDI
utvise deg hvis det er uforholdsmessig. Det betyr at de må ta hensyn til din personlige
situasjon. Her vurderer UDI hvor alvorlig lovbruddet du har begått er, hvor sterk tilknytning du
har til Norge, og hensynet til familien din. Hvis du har barn i Norge, må UDI ta hensyn til det.
Utgangspunktet for forholdsmessighetsvurderingen er at det skal ganske mye til før en
utvisning er uforholdsmessig.
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Forholdets alvor
Når UDI vurderer hvor alvorlig lovbruddet du har begått er, ser de blant annet på hva slags
lovbrudd du har begått, hvor lang straff du har fått, og om de mener det er fare for
gjentakelse. Dersom du ikke er straffedømt tidligere kan du skrive i svaret at det er liten
gjentakelsesfare. Dersom du er straffedømt flere ganger, vil UDI ofte komme til at det er fare
for gjentakelse. Dette teller i så fall negativt i utvisningssaken din. UDI ser også på hvor lang
straff du har fått, og om dette er mye eller lite i forhold til hva du kunne fått.
Tilknytning til riket
Når UDI vurderer hvor sterk tilknytning du har til Norge, ser de på den tilknytningen du har
fått mens du har hatt oppholdstillatelse. Hvis du ikke har hatt oppholdstillatelse, vil UDI ofte si
at du har svak tilknytning til Norge, selv om du har vært her lenge. Det viktigste med å svare
på forhåndsvarselet er å få frem tilknytningen din til Norge.
Disse punktene er det viktig å få med i svaret:
-

-

Hvor gammel du var da du kom til Norge: jo yngre du var da du kom til Norge, jo
sterkere tilknytning mener UDI at du har til Norge.
Hva slags oppholdstillatelse du har.
Hvor mange år du har vært i Norge.
Hvor integrert du er i det norske samfunnet: Her kan du skrive om jobb og utdanning i
Norge, tillitsverv, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, om du snakker norsk og annet som
viser din tilknytning til det norske samfunnet.
Familie i Norge: Her ser UDI først og fremst på ektefelle, samboer og mindreårige
barn i Norge, men også annen familie kan vise at du har tilknytning til Norge. Dersom
du har barn i Norge er det veldig viktig at du får frem dette i svaret på
forhåndsvarselet. Det er også viktig at du viser at du har samvær med barna dine.
Dette kan du dokumentere ved å sende inn samværsavtale og utskrift av
besøksjournalen fra fengselet hvis du får besøk av barna dine mens du soner.
Når familielivet ble etablert: Hvis dere ble en familie etter at du burde forstått at du
kunne bli utvist, har dere ikke like sterkt krav på beskyttelse av familielivet i Norge, og
det vil være lettere for UDI å utvise deg selv om du har familie i Norge.
Muligheten for å fortsette familielivet i hjemlandet: Hvis noen i familien din har
beskyttelse (asyl) fra hjemlandet ditt, kan de ikke reise dit for å være sammen med
deg hvis du blir utvist. Dette må du informere UDI om.

Tilknytning til hjemlandet
Hvis du har sterk tilknytning til hjemlandet ditt, skal det mer til før utvisning er
uforholdsmessig. Her ser UDI blant annet på hvor gammel du var da du dro fra hjemlandet
ditt, om du har reist tilbake på besøk og hvor ofte, om du har familie der, og om du snakker
språket. Dersom du har veldig lite tilknytning til hjemlandet ditt er det viktig at du forklarer
dette til UDI.
Hensynet til familien og barnets beste.
Når UDI vurderer å utvise deg, må de også vurdere hvordan utvisningen vil påvirke din
nærmeste familie. Det er barn, ektefelle og samboer som regnes som nær familie.
Utvisning er ikke nødvendigvis uforholdsmessig selv om familien blir splittet. UDI ser på om
det er mulig for dere å fortsette familielivet i hjemlandet, om du har samvær med barna dine,
og om noen i familien din har helseproblemer. UDI må alltid vurdere hensynet til barnets
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beste. Det betyr likevel ikke at du ikke kan utvises når du har barn i Norge. Her ser UDI blant
annet på hvor gamle barna dine er, hvor nært knyttet de er til deg, og om de har andre
voksne omsorgspersoner i Norge.
Hva er et innreiseforbud?
Hvis du blir utvist får du et innreiseforbud. Det betyr at du ikke kan komme tilbake til Norge
så lenge innreiseforbudet varer. Dette gjelder uansett hva som er grunnen til at du vil tilbake,
og selv om det bare er et kort besøk. Innreiseforbudet kan settes til to år, fem år, ti år eller for
alltid. Brudd på innreiseforbudet er straffbart, og straffes vanligvis med fengsel i ca. ett år.
Innmelding i SIS
Hvis man blir utvist fra Norge, blir man ofte innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS).
Det betyr at du også blir utvist fra de andre landene i Schengen-området. Dersom du har en
oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, må du informere UDI om dette, og be om at du
heller sendes til det aktuelle Schengen-landet enn til ditt hjemland, dersom du ønsker det.
Det er opp til det aktuelle Schengen-landet om de vil la deg komme tilbake dit selv om du er
utvist fra Schengen.
Avslutning
Svaret på forhåndsvarselet leveres til din lokale politistasjon eller til UDI. Dersom du sitter i
fengsel kan du få hjelp av en kontaktbetjent til å fakse svaret ditt til politiet eller sende det i
posten til UDI.
Dersom du får et vedtak om utvisning kan du ta kontakt med Jussbuss, så kan vi se
nærmere på saken din. Telefonnummeret vårt er 22 84 29 00. Saksbehandlingstiden vår er
normalt 1-2 uker, så det er viktig at du kontakter oss med en gang du får brev fra UDI.
Kontaktinformasjon
Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Tlf.: 23 35 15 00
Politiets utlendingsenhet
Postboks 8102 Dep.
0032 Oslo
Tlf.: 22 34 24 00
Faks: 22 35 37 00
Fri rettshjelp
Storgata 19
0184 Oslo
Tlf.: 23 48 79 00
Advokatenhjelperdeg.no
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen)
Postboks 8026 Dep.
0030 Oslo
Tlf.: 22 40 44 00
Faks: 22 40 44 01
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Her er et eksempel på hvordan svaret på forhåndsvarselet kan se ut. Du må fylle ut det som
er merket med kursiv selv. Alle vedlegg må nummereres og merkes med navnet og dufnummeret ditt.

Ditt lokale politikontor
Politikontorets adresse
Politikontorets postnummer

Sted, dato

Deres ref.: Her skriver du duf-nummeret ditt. Det står på brevet du har fått fra politiet/UDI

SVAR PÅ FORHÅNDSVARSEL OM UTVISNING – BORGER AV HJEMLANDET
DITT – FORNAVN ETTERNAVN – F. FØDSELSDATO
Jeg viser til forhåndsvarsel om utvisning opprettet av Politiet/UDI dato. Jeg vil gjerne komme
med opplysninger om saken min.
Her fyller du inn de opplysningene du har om hvorfor du mener at UDI ikke kan utvise deg.
Bruk informasjonen i skrivet fra Jussbuss.

Med vennlig hilsen,
(underskrift)
Fornavn Etternavn
Vedlegg 1: Tittel
Vedlegg 2: Tittel
Vedlegg 3: Tittel
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