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Høringsuttalelse - ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende
utlendingsforskrift - krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det
skal kunne innvilges familieetablering

Datatilsynet viser til Deres høringsbrev med forslag til ny utlendingsforskrift og endringer i
gjeldende forskrift.

Datatilsynet tar til etterretning at endringene begrunnes med innstramninger i asylpolitikken,
og aksepterer selvsagt at dette er et politisk verdivalg. Når det er sagt, kan Datatilsynet ikke
støtte de virkemidler som foreslås for å oppnå målet om innstramming. Tilsynet har ved flere
anledninger tidligere advart mot en nærgående utlendingsforvaltning, der innsamling av
sensitive opplysninger er nødvendig for å avgjøre om man har rettigheter etter loven eller
ikkel.

Datatilsynet ser at de foreslåtte bestemmelsene går svært langt i å legge til rette for at et statlig
organ følger store deler av en persons livsløp på områder som av de fleste oppfattes som svært
private. Dette gjelder især forslag til ny forskrift § 24 a.

I sin ytterste konsekvens vil forskriften innebære at utlendingsmyndighetene vil måtte
innhente opplysninger om når et barn ble unnfanget og hvor unnfangelsen fant sted.
Opplysninger om hvorvidt et samboerforhold "kvalifiserer" til familieetablering kan også lett
kunne generere opplysninger av svært privat karakter.

Datatilsynet mener at "dyneløfting" bare bør skje i opptellingsøyemed.

I tillegg vil dokumentasjon for innvilgelse av familieetablering kreve en kartlegging av
personens daglige aktiviteter over en fireårsperiode hva enten vedkommende har mottatt
stønader, vært i arbeid, utdannelse osv.

Datatilsynet har forståelse for at man søker å oppnå et rettferdig system der ingen får tillatelse
uten å kvalifisere for det, men det ser likevel store betenkeligheter ved at man innfører et så
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finmasket og ressurskrevende system for å oppnå målet. Datatilsynet kan heller ikke utelate
den betraktning at de foreslåtte forskriftsbestemmelsene bærer preg av et reduksjonistisk
menneskesyn.

Tilsynet minner også om at det ikke er balanse i "maktforholdet" mellom en
søker/referanseperson og et forvaltningsorgan som har myndighet til å avgjøre søkerens
skjebne i et så grunnleggende og viktig forhold for en person som muligheten for
familieetablering.

lyfed

Kopi:

Guro Slettemark
seniorrådgiver

• Fornyings- og Administrasjonsdepartementet,
v/Statsforvaltningsavdelingen, Pb 8004 Dep, 0030 Oslo

• Utlendingsdirektoratet v. Christina Aar

2 av 2


