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

Vi viser til høringsbrev datert 30. juni i år angående ovennevnte.

Vi har ingen prinsipielle innvendinger til departementets forslag.

Vi vil likevel peke på en praktisk utfordring som trolig vil oppstå i forbindelse med at utlendinger
bosatt på Svalbard føder på fastlandet. Sykehuset i Longyearbyen er ikke bemannet for fødsler. Av
den grunn blir kvinner som skal føde, enten disse er norske eller utenlandske, sendt til fastlandet for
å føde. De utenlandske kvinnene blir normalt forløst på Universitetssykehuset i Tromsø hvis de
ikke har tilknytning til annet sykehus på fastlandet. Departementet har foreslått at mindreårige som
reiser i følge med en voksen kan identifiseres av denne, og derfor ikke trenger identifisere seg med
godkjent ID-dokument. Vi har forstått det slik at dette forslaget kun gjelder for norske statsborgere.
Det betyr i så fall at de nyfødte utenlandske barna trenger pass for å komme til Svalbard. Trolig vil
de også trenge visum for å oppholde seg på fastlandet. Ambassadene ligger i hovedstadsområdet, og
det vil kunne by på praktiske utfordringer å skaffe pass i en situasjon med et nyfødt barn og en mor
i barsel. Vi vil som sagt peke på denne situasjonen som kan oppstå og vil be departementet vurdere
om det bør etableres en særskilt ordning for disse barna. En mulighet for en forenklet løsning er at
kvinnen søker om visum og pass&brev for sitt ufødte barn før hun reiser til fastlandet, og at dette
kan utstedes av politiet på fastlandet etter fødselen og før tilbakereise til Svalbard.

Vi er selvfølgelig behjelpelig med å diskutere dette temaet nærmere dersom det er ønskelig.

Med hilsen

Lars Fause
assisterende sysselmann
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