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Administrasjonsutvalget 52/10 07.09.2010 

Administrasjonsutvalgets behandling - 07.09.2010  

Kjell Mork (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
Longyearbyen lokalstyre viser til saksutredning og anbefaler at Justis- og Politidepartementet ser på 
formuleringen … 

Administrasjonsutvalgets vedtak - 07.09.2010 

Longyearbyen lokalstyre viser til saksutredning og anbefaler at Justis- og Politidepartementet ser på 
formuleringen for hvor lenge overgangsordningen skal vare og at det blir funnet en praktisk ordning 
for de minste barna også når overgangsordningen tar slutt. 
 
 
 
 

Anbefaling: 

Longyearbyen lokalstyre viser til saksutredning og anbefaler at en ser på formuleringen for hvor lenge 
overgangsordningen skal vare og at det blir funnet en praktisk ordning for de minste barna også når 
overgangsordningen tar slutt. 
 

 

Saksopplysninger: 

Fra høringsbrevet: 
 

”Bakgrunn for forslaget 

Norges avtale med EU om norsk tilslutning til Schengenregelverket fra 1999 gjør det klart at 

Svalbard som territorium faller utenfor Schengenområdet. Dette skyldes at Svalbardtraktaten fra 

1920 slår fast at borgere i land som er parter til traktaten skal ha lik rett til adgang og opphold på 

øygruppen, noe som ville være vanskelig å forene med Schengensamarbeidets krav til 

innreisekontroll. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 562/2006 av 15. mars 2006 om 

innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser 

(grenseforordningen) pålegger partene å foreta kontrollav alle som passerer Schengenområdets 

yttergrense. Grenseforordningen er godtatt fra norsk side og gjennomført i norsk rett. Som en følge 

av dette må det foretas kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet.” 

Høringsfristen er 10. september 2010, slik at administrasjonssjefen forutsetter at denne saken bare 
behandles i AU. 

Vurdering: 

Beslutningen om at kontroll med reisende til og fra Svalbard må/skal innføres ligger i internasjonale 
forpliktelser som Norge har påtatt seg gjennom Schengenavtalen. 
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Oppgaven i denne høringen blir da egentlig å se på den praktiske gjennomføringen av den kontrollen 
som det er lagt opp til. 
 
Det synes som om den midlertidige ordninger er godt gjennomtenkt og man har lagt opp til en 
praktisk gjennomføring. 
 
Men det er noen ting i den i permanente ordning som bør vurderes nærmere. 
 
Det ene er tidspunktet for innføring av permanent ordning.  
 
Nasjonalt ID-kort planlegges innført i Norge høsten 2011. Administrasjonssjefen ser for seg at det kan 
gå adskillig tid mellom ordningen blir innført og til det blir praktisk mulig for befolkningen på Svalbard 
å skaffe seg ID-kortet.    
 
På denne bakgrunn burde man sett nærmere på formuleringen av hvor lenge overgangsordningen 
skal vare. 
 
Kanskje kan en formulering om at overgangsordningen skal vare et år etter innføring av nasjonalt  
ID-kort, benyttes. 
 
§ 1-15, 2. ledd ville da begynne slik: 
 
Frem til 1 år etter at nasjonalt ID-kort er innført i Norge, …. 
 
 
Det andre punktet som det bør ses nærmere på er de mindreårige, spesielt de aller minste, etter at 
overgangsordningen er slutt. 
 
Administrasjonssjefen oppfatter at særordningen for de mindreårige i siste setning av 2. ledd bare 
gjelder for den midlertidige ordningen. 
 
Det er også behov for en ordning for de aller minste i den permanente ordning.  
 
I prinsippet skal det ikke skje fødsler på Svalbard, det vil si at de gravide reiser ned en tid før termin 
og at fødselen skjer på fastlandet. Det kan være aktuelt med oppreis til Svalbard igjen kort tid etter 
fødselen, og det vil være svært upraktisk å måtte skaffe reisedokument for barnet før slik oppreis kan 
skje.  
 
Ved sykdom, kontroll eller for tidlig fødte barn kan det også være aktuelt å reise til fastlandet kort tid 
etter fødselen. 
 
Det vil være behov for en ordning for de minste i hvert fall fram til de er ca 1 år, dette vil gi foreldrene 
rimelig tid til å skaffe nødvendige reisedokument. 
   
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Høring - endring i utlendingsforskriften - kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard 

2 Forslag til endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet 
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