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Utlendingsdirektoratets høringssvar - endring i 
utlendingsforskriften om tjenesteutsetting av 
mottak av søknader om oppholdstillatelse
Vi viser til departementets høringsbrev datert 25. januar 2013.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har følgende kommentarer:

Generelle kommentarer
Som UDI har gitt uttrykk for tidligere, er vi av den oppfatning at det er 
hensiktsmessig med en klarere rettslig regulering av tjenesteutsetting av 
administrative oppgaver, både for behandling av oppholdssøknader og for 
visumsøknader.

Kommentarer til forskriftsforslaget
UDI støtter departementets forslag til nytt fjerde ledd i utlendingsforskriften 
§ 10-2, som i all hovedsak er i tråd med våre tidligere innspill.

Den foreslåtte forskriftsteksten vil i all hovedsak være tilstrekkelig for å 
regulere tjenesteutsetters oppgaver med mottak av søknader. 
Forskriftsteksten nevner imidlertid ikke oppgaver som intervjuing av søkeren 
og opptak av DNA. Da et av formålene med bestemmelsen er å få klare 
rammer for tjenesteutsetters oppgaver og kompetanse, kan det være 
hensiktsmessig at forskriften sier noe om disse oppgavene.

Når det gjelder visumsaker, regulerer Annex X i Visumforordningen 
minstekrav til hva som skal inntas i det juridiske dokumentet ved samarbeid 
med eksterne tjenesteytere. Vi mener det kan være grunn til å vurdere om 
det er behov for å oppstille tilsvarende minstekrav i forskriften ved 
tjenesteutsetting av oppholdssaker.

I høringsbrevets punkt 6 første avsnitt defineres oppholdssaker som saker 
etter utlendingsforskriften kapittel 3 og 6. Som vi har påpekt tidligere, er 
ikke saker etter kapittel 1 nevnt i høringsbrevet (dvs. tillatelse etter §§ 1-5 
og 1-11). Da forslag til ny forskriftsbestemmelse § 10-2 fjerde ledd ikke 



utelukker disse sakstypene, legger vi til grunn at også disse kan omfattes
av bestemmelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
UDI er enig i at forslaget ikke vil innebære økonomiske og administrative 
kostnader av betydning. Tjenesteutsetting av administrative oppgaver er 
allerede innført ved flere utenriksstasjoner. Det vil derfor ikke være behov 
for kodeverksendringer i NORVIS som følge av denne endringen. 
Endringer i det juridiske kodeverket i DUF kan ta noe tid.

Med hilsen 
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avdelingsdirektør

Marius Mølmen Moen
underdirektør
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