
        
                   

Til landets kommuner ved helsestasjonen, kommuneleger, krisesenter og til 

Helseforetakene 

Informasjon om mishandlingsbestemmelsen 

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Utlendingsdirektoratet i samarbeid 

med sentrale aktører på feltet utviklet nytt informasjonsmateriell om 

mishandlingsbestemmelsen. 

Utlendingsdirektoratet har oppfordret Helsedirektoratet til å formilde informasjon om dette til 

helsestasjoner, helseforetak og andre relevante aktører. 

Informasjonen skal bidra til at personer som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring og 

som opplever vold i nære relasjoner kjenner til sine rettigheter. Den såkalte 

mishandlingsbestemmelsen (utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b) skal sikre at 

personer som blir mishandlet i samlivet ikke trenger å bli i forholdet av frykt for å miste 

oppholdstillatelsen i Norge. 

Informasjonsmateriellet kan hentes fra denne nettsiden www.udi.no/vold og består av 

følgende deler: 

 En plakat i A4 og A3-format om mishandlingsbestemmelsen. Vi oppfordrer til at den 

henges opp på et synlig sted slik at voldsutsatte kan se den. 

 En brosjyre om mishandlingsbestemmelsen rettet både til de voldsutsatte og til 

hjelperne deres, som ansatte på krisesentre, advokater osv. Brosjyren inneholder en 

oversikt over hva som skal til for å få tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen, hva 

som ligger i begrepet mishandling i utlendingslovens forstand, og hvilke andre 

alternative tillatelser som finnes, for eksempel gjenforening med barn. 

Materiellet er oversatt til engelsk, arabisk, farsi, fransk, russisk, somali, tagalog, thai og urdu. 

Det er også trykket opp en liten flyer som er lett å ta med seg og gjemme bort, og som skal 

deles ut til personer i risikogruppene. Denne kan bestilles ved å sende en e-post til meg på 

caja@udi.no. Gi beskjed om hvilket språk du ønsker den på. 

Les mer på www.udi.no/vold 

Informasjonsmateriellet skal følges opp med opplæringstiltak i utlendingsforvaltningen og 

andre relevante instanser som møter og bistår voldsutsatte. 

Ta kontakt med UDI ved spørsmål. 

Med hilsen 

Kirsten Mostad Pedersen 
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