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Høring - Endring i utlendingsforskriften - Tjenesteutsetting av mottak av 

søknader om oppholdstillatelser 

 

Det vises til brev datert 25. januar 2013 om ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet(BLD) savner en redegjørelse i høringsnotatet for ulempene 

ved å tjenesteutsette mottak av søknader om oppholdstillatelse. BLD antar at slik 

tjenesteutsetting vil innebære risiko for misbruk, som for eksempel korrupsjon. I 

høringsnotatet nevnes ambassadene i Bangkok, Colombo, Kiev, Moskva og Islamabad 

som eksempler på steder hvor tjenesteutsetting er forsøkt.  

 

Det fremgår av høringsnotatet at dette har bidratt til at stasjonene kan konsentrere seg 

om saksforberedelse i større grad enn før, og til en bedre sikkerhetssituasjon. Det sies 

imidlertid ikke hva som er grunnlaget for denne konklusjonen, for eksempel om 

forsøkene på tjenesteutsetting er evaluert. Av høringsnotatet fremgår det også at flere 

medlemsstater i Schengensamarbeidet har overlatt deler av oppgavene med visum- og 

oppholdssøknader til eksterne tjenesteytere. Det er imidlertid ikke redegjort for hva 

slags erfaringer andre nasjoner har med slik tjenesteutsetting. Er det noen land som 

har opplevd negative sider ved dette som vi burde kjenne til?  

 

BLD mener på denne bakgrunn at dersom det ikke allerede er gjennomført 

evalueringer av tjenesteutsettingen som allerede er forsøkt, så bør dette gjøres før 

tjenesteutsetting etableres flere steder. For øvrig fremgår det ikke av høringsnotatet om 

det skal etableres kontrollmekanismer rundt tjenesteutsettingen, for eksempel tilsyn 

eller brukerundersøkelser. Dette er etter BLDs syn viktig ved eventuell innføring av 

tjenesteutsetting som beskrevet i høringen.  
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Med hilsen 

 

 

Erik Blom-Dahl(e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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