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Utlendingers oppholdstillatelse i Norge kan innebære store økonomiske forpliktelser for norske 

myndigheter. Slike tillatelser kan også ha betydning for samfunnssikkerheten. Kystpartiet mener 

derfor at bare norske utlendingsmyndigheter skal være involvert i oppgaver med å motta og 

håndtere søknader om oppholdstillatelse. Svenske myndigheter har en tilsvarende praksis. 

 

En tjenesteutsetting av mottak av søknader om opphold vil etter vår mening svekke 

søknadsprosessens offisielle karakter og kan i verste fall også redusere norske myndigheters 

kontroll med oppholdstillatelser. På denne bakgrunn ser Kystpartiet ingen grunn til å anbefale den 

endring i utlendingsforskriften som foreslås i høringsbrevet. Vi ønsker tvert imot en 

forskriftsendring der man  forbyr tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse. 

 

Et privat firma kan ha andre målsetninger for sin virksomhet enn  norske myndigheter, selv om 

tjenesten utføres på vegne av myndighetene. Firmaene som arbeider med mottak av søknader får 

betalt pr. søknad de mottar. De vil da kunne ha en økonomisk interesse av at søknadsmengden øker.  

En eventuell økning i søknadsmengden vil innebære økt press på myndighetenes saksbehandlere. 

Norske myndigheter bør uansett ha fokus på om det skjer uforutsette endringer i søknadsmengden 

ved tjenesteutsetting. 

 

Kystpartiet mener personkontrolloppgaver er så nært knyttet til selve beslutningen om å innvilge 

søknaden at de ikke bør utføres separat. Riktignok skal tjenesteyterens kontroll gjøres i samsvar 

med rutiner beskrevet i UDIs rundskriv. Og kontraktene regulerer tilsyn og kontroll, samt rett til 

innsyn hos tjenesteyteren. Men slikt tilsyn og kontroll slipper man jo å gjennomføre hvis man 

avvikler systemet med tjenesteutsetting. 

 

Det er norske myndigheter som bør veilede den enkelte om hvordan søknaden om opphold skal 

fremmes. Slik veiledning han påvirke selve saksbehandlingen av søknaden. 

 

Norske myndigheter bør styrke sin egen administrasjon i forbindelse med mottak av søknader om 

opphold, fremfor å tjenesteutsette mottaksfunksjonen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bengt Stabrun Johansen                                                                

leder i Kystpartiet 

 

 

Dette høringssvaret sendes bare på e-post. Vennligst send bekreftelse på at det er mottatt til 

bengt@kystpartiet.no 


