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1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 4.7.2014 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 

mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 

berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 

mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 

Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Høringen er også forelagt lovutvalget for Europa og 

konkurranserett, dette utvalget hadde ingen bemerkninger. Lovutvalget består av Bente Mostad 

Tjugum (leder), Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, Per-Erik Gåskjenn, Christel Reksten og Brynjulf 

Risnes. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
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2. Bakgrunn 

 

Departementet ber om synspunkter på EU-kommisjonens forslag, som kan bidra til å danne en 

utarbeidelse av norsk holdning i behandlingen av de foreslåtte endringene. 

 

Advokatforeningen vil bemerke at forslagene til endringer i visumforordningen ikke endrer på 

grunnstrukturen i visuminstituttet, nemlig at visumbesøket er kortvarig, at den besøkende selv 

må godtgjøre økonomi til besøket, og at den besøkende må sannsynliggjøre at han eller hun vil 

returnere til sitt hjemland ved visumtidens slutt. 

 

Advokatforeningen registrerer at EU blant annet ønsker å foreslå endringer i visumregelverket 

for å stimulere til økonomisk vekst innenfor EU. 

 

3. Forslag til nytt T-visum 

 

Forslag om "Touring-visa" med gyldighet på 2 år er ment å ivareta begrensning til 90 dager for 

et enkelt land i løpet av 180 dager, og er myntet på for eksempel artister som turnerer innen EU. 

Forslaget synes praktisk og dynamisk for denne gruppen, og Advokatforeningen har ingen 

innvendinger til forslaget som sådan. Samtidig vil Advokatforeningen påpeke at det kan være 

vanskelig og dokumentere hvorvidt visumtiden overholdes i det enkelte land, fordi den reisende 

kan reise fritt innenfor EU. 

 

4. Forslag til endringer i Visa Code 

 

Advokatforeningen mener at de foreslåtte endringene, nemlig fjerning av kravet til 

reiseforsikring, jf art 15, økt bruk av flerreisevisum, jf art 21, obligatorisk representasjon, jf art 5, 

forenklet søknadsskjema og søknad på nett og lettelser for familiemedlemmer til EU borgere, er 

tiltak som kan bidra til økt antall visumutstedelser. 

 

Advokatforeningen oppfatter EU kommisjonens redegjørelse slik at EU legger til grunn at økt 

antall visumutstedelser igjen skal føre til økt økonomisk vekst. Gitt at dette stemmer, vil 

forslagene være egnet til å fremme formålet om økonomisk vekst. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 


