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Høringsuttalelse  -  endringer i utlendingsforskriften  -  kontroll med reisende
som kommer fra eller reiser til Svalbard

Vi viser til departementets høringsbrev av 30. juni 2010 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. Lovutvalget består av Bente Mostad Tjugum (leder),
Halvor Frihagen, Preben Henriksen, Kjersti Cecilie Jensen, Brynjulf Risnes og Cecilie Schjatvet.

Utlendingsloven 1988 § 49 fjerde ledd gav bare hjemmel til å gi regler om kontroll med
utlendinger  som kommer  reisende fra  Svalbard. I ny utlendingslov § 6 fjerde ledd er det gitt
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forskriftshjemmel for kontroll med  reisende til og fra  Svalbard. Utvidelsen i loven skjedde for å
sørge for oppfyllelse av Schengen-forpliktelsene, ettersom Svalbard som territorium faller utenfor
Schengenområdet, og det derfor er nødvendig å foreta yttergrensekontroll av alle reisende
mellom Svalbard og fastlandet. Forslaget som ble sendt på høring den 30. juni 2010 gjelder de
nærmere regler for denne yttergrensekontrollen, som er foreslått inntatt i utlendingsforskriften §
1-15.

III. Kommentar til forslaget om yttergrensekontroll for alle reisende mellom
Svalbard og fastlandet

Reglene om yttergrensekontroll har vært ventet, og Advokatforeningen er enig i departementets
forslag.

Når det gjelder overgangsordning som foreslås for norske borgere, påpekes det imidlertid at
ettersom nasjonalitet ikke fremgår av bankkort, og det ikke er forutsatt at det skal skje en kontroll
opp mot folkeregisteret, så vil utenlandske borgere kunne oppfattes å være norske borgere, og
således nyte godt av overgangsordningens mindre strenge krav til dokumentasjon av identitet.
Advokatforeningen ser at departementet viser til at formålet med å foreta identitetskontroll langt
på vei er ivaretatt, selv om bare bankkort fremvises, da det er en streng dokumentasjonsplikt for å
få slike dokumenter utstedt. Advokatforeningen vil imidlertid påpeke at yttergrensekontrollen av
nasjonalitet blir mangelfull i slike tilfeller. Det er uansett forutsatt at overgangsordningen kun
skal gjelde frem til ordningen med nasjonale id-kort er innført i løpet av 2011, slik at det i alle
tilfeller fremstår som et vektigere hensyn å ikke innføre innenlandsk passplikt i denne perioden.

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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