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Dagens presentasjon
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Hvem er de irregulære migrantene i Europa?

Hvilke politiske virkemidler har myndighetene i møte 
med irregulære migranter?

Returpolitikk
Regularisering – tiltak som kan gi lovlig opphold 
(midlertidig eller permanent)
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Personer regnes gjerne som irregulære om de:
Reiser inn i landet uten nødvendige papirer/tillatelse
Oppholder seg i landet uten nødvendige papirer/tillatelse
Arbeider uten nødvendige papirer/tillatelse

Mange beveger seg inn og ut av lovlig/ulovlig status





Personer uten lovlig opphold uttransportert
til land utenfor EU i 2019 Kilde: Politiets utlendingsenhet
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UDI utvisningsvedtak 2019. Brudd på straffelov og 
utlendingslov. 
Kilde: UDI
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Returpolitikk
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Assistert retur innebærer at migranten samarbeiderom å avklare 
identitet og framskaffe dokumenter, og reiser ut av landet med 
bistand fra myndighetene.

Når opphold ikke er mulig er det best for alle parter at migranten 
samarbeider om å gjennomføre retur. 

I 2019 var det 213 personer som returnerte assistert – de fleste
asylsøkere med avslag . 



De ureturnerbare
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Når retur ikke kan gjennomføres pga fare for forfølgelse eller 
helseutfordringer

For disse gruppene  finnes det åpninger i utlendingsloven 
som kan gi midlertidig opphold 

Når identitet ikke kan avklares og migranten ikke samarbeider 
om retur

Når opprinnelseslandet ikke tar i mot personer som returneres 
med tvang



Mulighet for å få lovlig opphold for irregulære migranter
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- Regularisering er en samlebetegnelse for tiltak som stater setter i verk for å gi 
lovlig opphold, midlertidig eller permanent, til irregulære migranter.

- Amnesti og engangsløsninger
Norge har hatt to regulariseringstiltak for lengeboende asylsøkere med avslag: 

- 2014 lengeværende barn (3 år eller mer) og deres familier
- Eldre, lengeboende asylsøkere; personer som har oppholdt seg i Norge i
over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og som vil ha en samlet alder 
og oppholdstid på minst 65 år

Italia har hatt 8 runder med regularisering de siste 30 årene.

- Systemer som gir opphold ved ulike former for tilknytning til riket.
- Avhengig av arbeidsgiver 



Oppsummert: Tre hovedpillarer i norsk 
politikk for regulering av irregulær migrasjon

En asyl og innvandringspolitikk som gir beskyttelse til de som 
trenger det, og åpninger for lovlig migrasjon. 

En effektiv returpolitikk med fokus på assistert retur.

En politikk som fjerner insentiver for at migranter skal bli i 
Norge hvis de ikke har oppholdstillatelse 
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Takk for oppmerksomheten!
Guri Tyldum
gty@fafo.no
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