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HØRINGSUTTALELSE  — Forslag til endring i lov om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her og enkelte andre lover.

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) viser til høringsnotat av 19.01.09 vedrørende
utredninger og vurderinger om eventuelle endringer i arbeidsmiljøloven. Vi takker for tilliten
som høringsinstans.

JURK gir gratis juridisk rådgivning til kvinner, og vi uttaler oss på bakgrunn av erfaringer vi
har gjort i vår saksbehandling.

1 Innledning

JURK er enig med Departementet på de fleste punkter i høringen. De fleste endringer er
presiseringer av gjeldende regelverk og praksis. Presisering av gjeldende regelverk vil ut fra et
legalitetshensyn være positivt.

2 Økt ansvar for arbeidsgiverne
Her ønsker JURK å bemerke at vi i utgangspunktet er enige i dette, men at det ved utarbeidelse
av forskrifter må vurderes om dette gir uforholdsmessig mye "makt" til arbeidsgiver og at det
kan skape ubalanse i arbeidstager/arbeidsgiverforholdet.

4.2 Sak om reisebevis
JURK ønsker å bemerke at utvidelse av politiets vedtakskompetanse til også å omfatte avslag
av søknader om fornyelse av reisebevis og utlendingspass kan medføre redusert rettssikkerhet
for den enkelte. Dette fordi utvidet vedtakskompetanse også krever økt kunnskapskompetanse.

6 Høring av barn
Ved en eventuell bestemmelse om høring av barn uten foreldrenes samtykke eller
tilstedeværelse vil JURK understreke viktigheten av at vilkårene for å gjennomføre slike
samtaler må være strenge. Formålet må videre komme klart frem i lovteksten. Barnets alder,
modenhet og ikke minst sårbarhet må tas hensyn til.
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7 Departementets adgang til å instruere i sak om overføringsflyktninger
Når det gjelder spørsmål om departementets adgang til å instruere i sak om
overføringsflyktninger vil JURK bemerke at avslag har stor betydning for den det gjelder. Å gi
departementet adgang til å gi avslag i enkeltsaker kan svekke rettssikkerheten til den enkelte.
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