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Høringsuttalelse – NOU 2011: 7 Velferds- og migrasjonsutvalget 

Vi viser til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 
2011: 7 Velferd og migrasjon. Utredningen inneholder blant annet forslag om migra-
sjonspolitikken. Justis- og politidepartementet uttaler seg i det følgende om de forslage-
ne som hører inn under den delen av migrasjonspolitikken som faller inn under vårt 
ansvarsområde. Uttalelsen refererer seg til NOUens kapittel 14.2 femte avsnitt, annet 
og tredje strekpunkt (s. 323-324). 
 
Departementet merker seg innledningsvis at Velferd- og migrasjonsutvalget (heretter: 
utvalget) anser at handlingsrommet for omfattende endringer av norsk innvandringspo-
litikk ikke er stort.  
 
Når det gjelder asylpolitikken, tar vi til etterretning følgende uttalelse fra utvalget:  
 

«Det er [ ] viktig å opprettholde ambisjonene om en «konsekvent, rettferdig og rettssik-
ker» asylpolitikk, der det stadig er et forbedringspotensial når det gjelder saksbehand-
lingstid og effektiv retur av dem som har fått avslag på asylsøknaden.» 

 
Justis- og politidepartementet prioriterer høyt arbeidet med å effektivisere saksbehand-
lingen i utlendingsforvaltningen og arbeidet med effektiv retur. Vi viser til Gjennomfø-
ringsplan for utlendingsfeltet (vedlagt) om dette, se henholdsvis pkt. 5 og 9.  
 
Når det gjelder familieinnvandring, anbefaler utvalget at gjeldende regelverk og praksis 
om underholdskravet gjennomgås. Utvalget anbefaler at en slik gjennomgang vurderer 
hvilke inntektskomponenter som skal telle som underhold, og om kravet kan dreies i 
retning av et mer reelt krav om forsørgelse i en periode etter innvandring, eventuelt 
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fram til det er innvilget permanent opphold.  
 
Justis- og politidepartementet er i ferd med å foreta en gjennomgang av regelverk og 
praksis vedrørende underholdskravet i familieinnvandringssaker. Gjennomgangen er 
også omtalt i Gjennomføringsplan for utlendingsfeltet, se pkt. 8.2.2. JD vil vurdere å 
skjerpe underholdskravet ved familieetablering. Vi vil også vurdere forslagene fra ut-
valget. 
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