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Endringer i utlendingsforskriften - Kontroll med reisende som kommer fra
eller reiser til Svalbard - Høring

Vi viser til brev av 30. juni 2010 med vedlegg angående ovennevnte.

Samferdselsdepartementet har ingen merknader til forslaget til ny
forskriftsbestemmelse som sådant. Vi har heller ikke innvendninger mot at et
transportselskap, eller en virksomhet som opptrer på vegne av dette, som opptrer i strid
med regelverket ved å bryte dette med forsett eller uaktsomhet, kommer i et
økonomisk ansvar. Imidlertid setter vi spørsmålstegn ved prinsippet om at
transportørene blir tillagt oppgaver som i realiteten innebærer at de utøver
grensekontroll på vegne av den norske stat og således må foreta skjønnsmessige
vurderinger som kan føre til at transportselskapene blir påført økonomisk ansvar for
forhold de ikke kan forventes å skulle kunne kontrollere.

Vi er kjent med at NHO Luftfart, i et brev datert 9. juli 2010 til Justisdepartementet, har
foreslått at det gjøres følgende endringer i utlendingsloven § 91:

Dagens tredje ledd erstattes med en tekst som begrenser transportørenes økonomiske
ansvar til saker med skyld, for eksempel som følger:

Transportør, eller virksomhet som har opptrådt på transportørs vegne, og som ved
ombordstigning forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å kontrollere at utlendingen har
gyldige reisedokumenter, kan pålegges å dekke utgiftene for uttransporteringen av
utlendingen i den utstrekning utgiftene ikke blir dekket etter første eller annet ledd.
Offentlige myndigheter dekker selv sine utgifter.
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Samferdselsdepartementet støtter forslaget fra NHO Luftfart og ber
Justisdepartementet vurdere en lovendring i tråd med dette. Vi ser gjerne at
Justisdepartementet tar kontakt for nærmere drøfting av saken.

Med hilsen
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