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Høring  -  krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for
referansepersoner med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i saker om
familiegjenforening.

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 14.7.2009, samt
telefonsamtale med avd. direktør Kleivan, Justisdepartementet den 21.9.09.

Generelle bemerkninger

Det er allerede et krav om ftre års utdanning eller arbeid for referanseperson i saker om
familieetablering, jf ny utlendingslov § 40a. Det foreslås her et tilsvarende krav i saker om
famikegienforening når referansepersonen har  opphold på humanitært grunnlag, jf ny
utlendingslov s 38, eller harpermanent oppholdstillatelse på samme grunnlag.

Innføring av et fireårskrav i saker om familiegjenforening når referansepersonen har
opphold på humanitært grunnlag, vil i teorien innebære en betydelig innstramming i forhold
til gjeldende regelverk. Det fremgår imidlertid av forslaget at det kan gis unntak fra kravet
"dersom særlige grunner, herunder henynet familiens enhet, taler for det", jf forslagets § 39a, tredje
ledd.

Idet mange  referansepersoner vil kunne få oppholdstillatelse på grunn av  "sterke menneskelige
henyn"," særhg tilknytning til nket",  eller fordi  "hengnet til familiens enhet tilner det", jf ny
utlendingslov § 38, vil en utstrakt bruk av unntaksbestemmelsene kunne undergrave
hensikten med forslaget.

Politidirektoratet har for øvrig ingen merknader til de konkrete vilkårene for
oppholdstillatelse i den foreslåtte bestemmelsen om fireårskrav i saker om
familiegjenforening.
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Økonomiske og administrative konsekvenser

Til pkt 6.

Sett i sammenheng med andre tiltak som Regjeringen har foreslått for å redusere
tfistrømmingen av asylsøkere til Norge, kan høringsforslaget være et effektivt tiltak.
Fireårskravet i forliggende forslag vil antagelig medføre at antallet søknader om
familieinnvandring reduseres noe.

Det er imidlertid liten tvil at om den foreslåtte bestemmelsen vfi medføre merarbeid for
politiet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet påpeker selv i høringsbrevet punkt 6:

".Når de/gjelder saksbehandlingen i hver enkelt familieinnvandringssak, vil denne bli mer ressurskrevende
fordi det nye vilkåret må vurderes i saker som omfattes av forslaget. Det vil medfore mer omfattende krav til
innhenting og vurdering av dokumentasjon . . ."

Politidirektoratet er enig i dette synspunktet, men vil samtidig tilføye at endringene i
familieinnvandringsregelverket, herunder innføringen av fireårskravet i fiere sakstyper, vil i
tillegg til å bli mer ressurskrevende, også medføre lengre saksbehandlingstid.

Med hilsen

ort \‘
le

avdeli sdirektør sek.yønssje

Saksbehandler:
Thorstein Næss
Tlf: 91671200

2


