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 Innledning  
Det følger av utlendingsloven (utl.) § 90 sjette ledd at vedtak som innebærer at utlendingen må 
forlate riket, iverksettes ved at utlendingen pålegges å reise innen en fastsatt frist. Det fremgår 
av utlendingsforskriften (utf.) § 17-14 at utreisefrist fastsettes av politiet, UDI eller UNE. 
Hovedregelen er at organet som fatter vedtak i en sak etter utlendingsloven skal vurdere om 
utlendingen skal få en frist for frivillig utreise, og eventuelt lengden på en slik periode. 

I saker der det er gitt utsatt iverksetting er utgangspunktet at UNE fastsetter en ny frist for 
frivillig utreise samtidig med det endelige vedtaket. 

Når UNE fastsetter utreisefristen skal det alltid gis melding om vedtaket og den fastsatte 
utreisefristen til Politiets utlendingsenhet (PU) i asylsaker, og til aktuelt lokalt politidistrikt i 
øvrige saker.  

I saker hvor UNE har ansvaret for å fastsette utreisefrist, har vi også ansvaret for å underrette 
klageren om vedtaket og utreisefristen, og gjøre klageren kjent med hvordan han/hun skal 
forholde seg. I forbindelse med underretning skal UNE vise til ordningen med frivillig retur 
gjennom returprogrammet til International Organization for Migration (IOM). Klageren skal 
også bli informert om at eventuelle spørsmål knyttet til utreisefristen eller til iverksettingen av 
vedtaket skal rettes til PU i asylsaker og til det aktuelle politidistriktet i øvrige saker. En 
beslutning om utreisefrist er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd 
bokstav b, og beslutningen kan derfor ikke påklages, jf. utl. § 90 syvende ledd siste punktum. 

Personer med utreiseplikt får et eget returvedtak (utreisepliktvedtak) som innebærer at man 
får plikt til å forlate enten Norge, eller både Norge og Schengen, jf. SIS-loven § 1, jf. 
returforordningen artikkel 3 nr. 1. Et utreisepliktvedtak som innebærer plikt til å forlate Norge 
og Schengen, innebærer også at man blir automatisk registrert i Schengen informasjonssystem 
(SIS).   

 

 Når skal UNE fastsette utreisefrist? 
UNE skal som hovedregel fastsette utreisefrist i saker der vedtaket innebærer at klageren har 
plikt til å forlate Norge eller Norge og Schengenområdet. Se punkt 6 om at UNE skal sette ny 
utreisefrist når det er gitt utsatt iverksetting i forbindelse med en anmodning om omgjøring. 

Selv om det foreligger et vedtak som innebærer at klageren har plikt til å forlate riket, skal 
UNE likevel ikke fastsette utreisefrist dersom 

 UDI ikke har gitt utsatt iverksetting, idet UDIs utreisefrist i disse tilfellene fortsatt 
gjelder. I disse tilfellene skal det i vedtaket vises til tidligere fastsatt utreisefrist, og at 
denne fortsatt står ved lag. Dette gjelder med mindre spesielle forhold tilsier at vi 
likevel setter ny frist, jf. pkt. 3.2  

 saken behandles etter Dublin III-forordningen, jf. utl. § 90 sjette ledd bokstav d. (I slike 
saker skal klageren ikke oppfordres til å forlate Norge på egen hånd) 

 utlendingen blir utvist etter utl. § 66 annet ledd bokstav a som følge av oversittet 
utreisefrist, jf. utl. § 90 sjette ledd bokstav f. (Her er det allerede satt en utreisefrist, 
som så er oversittet) 

I noen tilfeller må UNE vurdere konkret om det skal unnlates å sette utreisefrist, eventuelt om 
utreisefristen skal settes kortere enn syv dager. Dette gjelder saker som nevnt i utl. § 90 sjette 
ledd bokstav a-f, se pkt. 3.3 Dersom UNE ikke setter utreisefrist i den tekniske 
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systemløsningen, blir utreisefristen umiddelbart. Hvis det foreligger unndragelsesfare kan UNE 
sette utreisefrist, som politiet eventuelt kan vurdere å endre på. 

UNE kan i asylsaker opprettholde UDIs vedtak uten realitetsbehandling dersom klageren har 
forsvunnet, se IR-01 Saksbehandlingen i UNE pkt. 4.2.1 og RB-01 Behandling og avgjørelse av 
saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent sted eller i utlandet. Dersom UDI 
har gitt utsatt iverksetting skal UNE fastsette en ny utreisefrist. Hvis det er lagt til grunn i 
vedtaket at klageren har forlatt landet, for eksempel når klageren har reist hjem ved hjelp av 
IOM, settes ikke ny utreisefrist. 

Hvis en klager har hatt suspendert utreiseplikt som følge av en beslutning fra UNEs direktør, jf. 
IR-01 Saksbehandlingen i UNE  og IR-07 Vurdering av den generelle sikkerhetssituasjonen i et 
landområde – klagesaksbehandlingen, derunder utreiseplikt og berostillelse, skal UNE fastsette 
ny utreiseplikt dersom 

• UNEs vedtak/beslutning fattes mens suspensjonen fortsatt gjelder, og UNE har 
kommet frem til at klageren ikke (lenger) er omfattet av suspensjonen, eller  

• UNE har gitt utsatt iverksetting på individuelt grunnlag  

 Utreisefristens lengde 

3.1 Standard utreisefrist 
Det følger av utl. § 90 sjette ledd annet punktum at fristen skal settes til mellom syv og tretti 
dager. 

Standard utreisefrist der UNE fastsetter slik frist er tre uker. Det er ikke nødvendig å begrunne 
utreisefristens lengde i vedtaket, med mindre særlige forhold gjør det hensiktsmessig. Dette vil 
for eksempel kunne være aktuelt dersom klageren har anmodet om en forlenget frist på grunn 
av avvikling av arbeid, skole, medisinsk behandling osv. 

Standard utreisefrist i EØS-saker er fire uker, jf. utf. § 19-2 syvende ledd bokstav c. 

3.2 Utvidet utreisefrist 

3.2.1 Om utvidet utreisefrist 
Det følger av utl. § 90 sjette ledd tredje punktum at det kan settes en lengre utreisefrist enn 
tretti dager dersom det anses nødvendig (utvidet utreisefrist). Politiet kan forlenge en allerede 
fastsatt utreisefrist (forlenget utreisefrist). 

Det fremgår av departementets rundskriv G-15/2010 at adgangen til å gi en utvidet utreisefrist 
skal være snever, og at forlengelse av en allerede fastsatt frist bare bør gis dersom det foreligger 
særlige grunner. Departementet understreker at en frist på tretti dager som hovedregel må 
anses som en tilstrekkelig frist for en ordnet og frivillig utreise, også for barnefamilier og 
utlendinger som har familiær tilknytning til Norge. Se ellers rundskriv G-15/2010 pkt. 4 om 
forhold som kan være relevante. 

Dersom utlendingen er under medisinsk utredning og/eller tidsbestemt behandling som ikke 
bør avbrytes, kan også dette begrunne en utvidelse av utreisefristen. Det må da som regel dreie 
seg om helsemessige forhold som er så alvorlige og av en slik karakter at det er utilrådelig å 
forlate Norge før behandlingen er avsluttet, eller før videre behandling kan bli gjenopptatt i 
hjemlandet. I slike tilfeller skal dokumentasjon fra lege foreligge og danne grunnlag for 
vurderingen. Utvidet utreisefrist bør ikke overskride tre måneder. Se pkt. 3.2.2 om utreisefrist 
ved tuberkuløs sykdom. 

https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/rb/rb-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/rb/rb-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-07.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-07.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-152010-retningslinjer-for-fastsettelse/id629947/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-152010-retningslinjer-for-fastsettelse/id629947/
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3.2.2 Tuberkuløs sykdom 
En klager som er under utredning eller som mottar behandling for tuberkuløs sykdom, skal 
ikke pålegges å forlate Norge før mistanke om tuberkuløs sykdom er avkreftet eller 
behandlingen er fullført. Unntak kan gjøres i enkelttilfeller dersom det ut fra muligheten for 
videre behandling er helsefaglig forsvarlig, eller særlige grunner taler for det. Se utf. § 17-14 
annet ledd. 

Dersom UNE i forbindelse med behandlingen av saken mottar opplysninger om at klageren er 
til utredning eller mottar behandling for tuberkulose, må UNE vurdere konkret om 
utreisefristen skal utvides, og hvor lang den eventuelt bør være. Det skal i disse tilfellene være 
fremlagt dokumentasjon fra behandlende lege, og det vil være naturlig at UNE tar 
utgangspunkt i de vurderingene som fremkommer der. Ved eventuelle nye opplysninger etter 
at vedtaket ble truffet om at behandlingen for eksempel likevel ikke er fullført, skal UNE 
henvise klageren til å ta dette opp med PU eller lokalt politidistrikt. 

Med situasjoner hvor ”særlige grunner” kan tale for at en uttransportering blir gjennomført på 
tross av at klageren er til utredning eller behandling, tenkes det i første rekke på saker som 
gjelder utvisning på grunn av hensynet til grunnleggende nasjonale interesser. 

 

3.2.3 Ved graviditet og fødsel 
UNE setter standard utreisefrist når klageren er gravid eller nettopp har født. Politiet skal 
vurdere behovet for å sette utvidet utreisefrist når det foreligger opplysninger som har 
betydning for gjennomføringen av utreisen. Dersom UNE har relevant informasjon for 
utreisen, er det viktig at den blir formidlet til politiet, se punkt 2.1 RB-20 Formidling av 
informasjon av betydning for uttransportering av utlendinger.  

3.2.4 Generelle landspesifikke forhold 
Generelle landspesifikke forhold utenfor utlendingens kontroll, som innebærer at UNE ikke 
kan forvente at klageren returnerer innen normalfristen, tilsier i utgangspunktet ikke at 
normalfristen fravikes. Det vil si at UNE som regel også i disse tilfellene setter standard 
utreisefrist i forbindelse med vedtak eller svar på omgjøringsanmodninger i saker med utsatt 
iverksetting. Utreisefristen vil kunne stimulere utlendingen til å igangsette en returprosess før 
fristen løper ut. Det står i departementets rundskriv G-15/2010 pkt. 4 siste avsnitt: ”I tilfeller 
hvor utlendingen er i en reell prosess for å ordne med frivillig retur til hjemlandet, men hvor 
prosessen, på grunn av forhold som ligger utenfor utlendingens kontroll, vil ta lengre tid enn 
den fastsatte perioden for frivillig retur, kan det enten besluttes å forlenge perioden for frivillig 
retur eller unnlates å treffe vedtak om utvisning ut fra at dette ev. fremstår som 
uforholdsmessig.” Se pkt. 3.2.6 om forlenget frist. 

3.2.5 Søknad om oppholdstillatelse i Norge på annet grunnlag 
Utvidet utreisefrist skal ikke gis fordi klageren har søkt, eller planlegger å søke, om opphold i 
Norge på et annet grunnlag. Dette fordi spørsmålet om hvorvidt klageren skal kunne oppholde 
seg her i landet i forbindelse med en ny søknad etter utlendingsloven blir avgjort av UDI. 

3.2.6 Forlenget utreisefrist/utsatt iverksetting av endelig vedtak 
Det er politiets oppgave å ta stilling til en anmodning om forlenget utreisefrist etter et endelig 
vedtak. UNE skal derfor som regel ikke ta stilling til forlenget utreisefrist. UNEs oppgave er i 
utgangspunktet bare å ta stilling til utsatt iverksetting i forbindelse med en innkommet 
anmodning om omgjøring av et endelig vedtak, jf. IR -01 Saksbehandlingen i UNE pkt. 9 og RB-
21 Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak. Hva angår spørsmålet om utsatt 
iverksetting i forbindelse med en stevning til retten, se IR-11 Håndtering av rettssaker i UNE 

https://www.une.no/globalassets/kildesamling/rb/rb-20.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-152010-retningslinjer-for-fastsettelse/id629947/
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/rb/rb-21.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/rb/rb-21.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-11.pdf
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pkt. 2.3. I forbindelse med saker for Sivilombudet, se IR-10 Saker for Sivilombudet pkt. 2. Se 
videre departementets rundskriv G-15/2010 pkt. 4. 

3.3 Kortere utreisefrist og unnlatelse av å sette utreisefrist 
I visse tilfeller kan det settes en kortere utreisefrist enn sju dager, eller det kan unnlates å gi en 
frist for frivillig utreise, jf. utl. § 90 sjette ledd fjerde punktum bokstav a til f. I den tekniske 
systemløsningen blir fristen da umiddelbar dersom man unnlater å sette en frist for frivillig 
utreise. 

Når utlendingen ikke får en frist for frivillig utreise, og dette skyldes forhold nevnt i utl. § 66 
annet ledd bokstav b, skal en utlending (uten oppholdstillatelse) ifølge utl. § 66 annet ledd 
utvises med mindre utvisning vil være uforholdsmessig etter § 70. Ved en eventuell klage over 
et slikt vedtak, vil det av hensyn til toinstansbehandling være uheldig om UNE allerede hadde 
tatt stilling til det objektive grunnlaget for utvisningen (det vil si unnlatelsen av å fastsette 
utreisefrist).  

Hovedregelen er at organet som fatter vedtaket også skal vurdere om det skal fastsettes frist for 
frivillig utreise. UNE kan ikke overlate til politiet å sette utreisefrist i ny systemløsning, men 
politiet kan endre fristen etter at utreisefristen er fastsatt av UNE.   

I situasjoner som nevnt i utl. § 90 sjette ledd bokstav d til f, skal utlendingen ikke få noen frist 
for frivillig utreise. Dette vil for UNE være aktuelt for saker som behandles etter Dublin III-
forordningen, utvisning etter utl. § 66 annet ledd og saker hvor utlendingen blir utvist på 
grunn av en straffedom. 

Når det gjelder barn født etter et endelig vedtak i foreldrenes sak, er det som hovedregel 
rimelig at fristen blir satt til sju dager. 

I saker hvor klagen blir trukket og saken henlagt, må UNE vurdere konkret om utreisefristen 
bør være kortere enn syv dager. Det vil blant annet bero på hvor raskt en frivillig utreise kan la 
seg gjennomføre. Dersom klagen er trukket som følge av at det er gitt en tillatelse på annet 
grunnlag, har klageren ikke utreiseplikt. UNE skal da ikke fastsette noen utreisefrist. Dersom 
klageren er innvilget utsatt iverksetting i en annen sak som ikke er til behandling i UNE, kan 
han/hun se bort fra utreiseplikten satt i dette vedtaket. 

 Ansvarsfordelingen 

4.1 Sekretariatet 
 Sekretariatet forbereder saken i tråd med IR-01 Saksbehandlingen i UNE og DUF- 

brukerveiledninger, og gjør nemndleder oppmerksom på eventuelle forhold i saken 
som er relevante i en vurdering knyttet til utreisefristen. Sekretariatet krysser av for det 
aktuelle alternativet i DUF i trinnet «Verifiser/registrer utreisefrist» før oversendelse av 
saken til nemndleder.  

 I saker hvor vedtakskompetansen er delegert til sekretariatet i tråd med IR-01 
Saksbehandlingen i UNE pkt. 5 og tilhørende styringsdokumenter, fastsetter 
sekretariatet fristens lengde.  

4.2 Nemndleder 
 Når vedtakskompetansen ligger hos nemndleder eller saken er avgjort i nemndmøte, er 

det nemndleder som tar endelig beslutning om hvilken utreisefrist UNE skal sette. 
Nemndleder vurderer om det er opplysninger i saken som tilsier at UNE skal gi utvidet 

https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-10.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-152010-retningslinjer-for-fastsettelse/id629947/
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/ir/ir-01.pdf
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utreisefrist, og fastsetter eventuelt en konkret dato, se punkt 4.3. I andre tilfeller skal 
nemndleder sette standard utreisefrist. Nemndleder har ansvaret for at innstillingen 
som er gjort i DUF i trinnet «Verifiser/registrer utreisefrist» er korrekt, og at riktig 
utreisefrist fremgår av vedtaket.    

 Hvis det er konkrete forhold i saken som tilsier at klageren mest sannsynlig vil unndra 
seg iverksetting, jf. utl. § 90 sjette ledd bokstav a, jf. utl. § 106, vurderer nemndleder om 
UNE bør overlate til PU eller politidistriktet å underrette klageren og advokaten om 
vedtaket. Nemndleder påser at all relevant informasjon fremgår uttrykkelig av den 
delen av UNEs vedtak/beslutning som handler om utreise. Nemndleder/UNE skal i 
disse tilfellene ikke sende kopi av vedtaket til klageren eller advokaten/fullmektigen. 

 Nemndleder vurderer om det av andre grunner er hensiktsmessig med personlig 
underretning om vedtaket, og om UNE derfor bør overlate til PU eller politiet å 
underrette om vedtaket, se pkt. 5. 

4.3 Når fristen begynner å løpe 
I saker hvor UNE har ansvaret for å fastsette utreisefrist, har UNE som regel også ansvaret for å 
underrette klageren om vedtaket og utreisefristen. Fristen løper normalt fra det tidspunkt 
underretning skjer, men dersom underretning ikke lar seg gjøre vil fristen løpe fra det 
tidspunkt utlendingen burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket og utreisefristen, jf. fvl. § 29 
annet ledd første punktum. Dette vil være aktuelt dersom utlendingen er forsvunnet eller ikke 
befinner seg på kjent adresse, se pkt. 5 nedenfor. 

4.4 Utreisefrist ved løslatelse fra fengsel 
Returforordningen artikkel 3 nr. 2 sier at medlemsstatene kan unnlate å registrere meldinger 
om retur når beslutningene om retur vedrører tredjelandsborgere som sitter fengslet mens de 
venter på å bli uttransportert. Dersom de berørte tredjelandsborgerne løslates uten å bli 
uttransportert, skal det registreres en melding i SIS uten opphold.  

4.5 Etterregistrering av utreisefrist 
Dersom UNE blir gjort oppmerksom på at utreisefrist ved en feil ikke har blitt satt i UNEs 
vedtak eller beslutning, skal UNE fastsette ny utreisefrist. Som utgangspunkt skal det settes 
standard frist på tre uker dersom dette oppdages nært i tid fra vedtaket ble fattet. UNE skal da 
bruke spesialprosessen for å endre frister.   

4.6 Utreisefrist er feilaktig registrert på en sak 
Dersom utreisefrist er registrert feil i en sak, sørger vedtaksfatter (saksbehandler eller 
nemndleder) for at utreisefristen blir fjernet fra vedtaket/beslutningen i DUF, og sender brev 
til mottakerne av vedtaket/beslutningen hvor man informerer om feilen. Vedtaksfatter bruker 
dokumenttypen «vedtak/beslutning» og «følgebrev» for å opprette brevet i postklienten.  

4.7 Klageren er representert ved advokat eller annen person med fullmakt 
Dersom klageren er representert ved advokat eller annen fullmektig, forholder UNE seg til 
fullmektigen og sender vedtaket med utreisefrist dit, jf. fvl. § 12 tredje ledd annet punktum. 
Det skal være registrert gjeldende advokat i DUF i alle saker UNE behandler, dersom klageren 
er representert ved advokat, se også IR-01 punkt 4.3.1.    

UNE kan bare sende kopi av vedtaket til andre dersom det er fremlagt fullmakt fra klageren, se 
IR-01 punkt 4.1.5 og RB-03 om fullmakt. Klageren anses for å ha fått kjennskap til vedtaket og 
utreisefristen når hans eller hennes advokat, eller annen fullmektig med fullmakt, har mottatt 
vedtaket. 

http://360prod/personallibraries/une/lfo/viewed%20files/RB-18%20Fastsettelse%20av%20utreisefrist%20og%20underretning%20om%20vedtak
http://360prod/personallibraries/une/lfo/viewed%20files/IR-01
http://360prod/personallibraries/une/lfo/viewed%20files/IR-01
https://www.une.no/contentassets/945bfa13dbfb4ed789785dc887214dcd/rb-03.pdf
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4.8 Klageren representerer seg selv 
I disse tilfellene sender UNE vedtaket til klagerens registrerte adresse. Dersom klageren er 
registrert forsvunnet eller ikke har kjent adresse, kan UNE be PU i asylsaker, og lokalt 
politidistrikt i øvrige saker, om å underrette klageren om vedtaket og den fastsatte fristen 
dersom klagerens oppholdssted igjen blir kjent. 

4.9 Vedtaket kommer i retur 
Dersom vedtaket blir sendt i retur, skal enhet for forberedelse og saksstyring (FORS) registrere 
dette som en inngående korrespondanse i DUF, og skrive i kommentarfeltet at vedtaket er 
kommet i retur og at det ikke er forkynt. 
 
Dersom vedtaket ble sendt klagerens advokat, skal FORS undersøke om advokaten er registrert 
med ny adresse i advokatregisteret. Dersom vedtaket ble sendt annen fullmektig eller klageren 
selv, undersøker FORS om folkeregisteret har oppdaterte adresseopplysninger. UNE setter som 
hovedregel ingen ny frist i disse tilfellene.  

Hvis det er tvil om klageren selv kan klandres for at vedtaket ble sendt til feil mottaker eller 
adresse, eller det av andre grunner oppstår tvil om UNE bør sette ny frist, forelegger FORS 
spørsmålet for saksbehandler. 

5 PU eller politidistriktet underretter om vedtaket 
UNE skal i visse tilfeller overlate til PU i beskyttelsessaker, eller lokalt politidistrikt i andre 
saker, å underrette om vedtaket. UNE kan gjøre dette i saker der klageren ikke er representert 
ved advokat eller fullmektig og ikke har kjent adresse, eller dersom særskilte forhold gjør det 
hensiktsmessig. «Særskilte forhold» kan for eksempel foreligge ved fremlagt dokumentasjon på 
alvorlige psykiske problemer mv. Det markeres i hendelseslisten i DUF at vedtaket er sendt 
politiet for underretning 

6 Om omgjøringsanmodninger 
UNE skal sette ny utreisefrist dersom UNE har gitt utsatt iverksetting i forbindelse med en 
anmodning om omgjøring. Den nye utreisefristen skal være i tråd med de rutiner og 
retningslinjer som gjelder for klagesaker.  

 
Øyvind Havnevik (sign.) 
enhetsleder 
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