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Høringsuttalelse - Utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov og
enkelte mindre lovendringsforslag

Datatilsynet viser til Deres høringsnotat av 23.03.2009 med utkast til forskrift til kapittel 13 i
ny utlendingslov og m.m.

Datatilsynet har enkelte merknader til forslagene.

Til  utlendingslovens  §  84 annet ledd forste punktum
Datatilsynet ser at dersom vilkåret om at EØS-borger ikke skal være til byrde for vertslandet
skal kunne realiseres, er det også hensiktsmessig at utlendingsmyndighetene skal kunne
innhente opplysninger om utbetalt sosialhjelp. På den annen side mener Datatilsynet at
utlendingsforvatningen bør få tilgang til slike opplysninger etter samtykke fra
søker/referanseperson, og ikke ved at taushetsplikten oppheves for "offentlige myndigheter"
slik forslaget lyder. Ideelt sett burde søker/referanseperson selv avgi relevant informasjon om
økonomiske stønader. Datatilsynet ser imidlertid at dette kan fremstå som uhensiktsmessig,
og at det kan bli problematisk å etterprøve riktigheten av oppgitte opplysninger. Et samtykke
til innhenting av informasjon om økonomisk stønad vil innebære at personen selv opphever
taushetsplikten, og vil dessuten sikre at personen er orientert om informasjonsinnhentingen. I
tillegg bør loven spesifisere hvilken myndighet det er aktuelt å innhente informasjon fra.
Datatilsynet antar det er aktuelt å forespørre sosialkontor/NAV-kontor ettersom det dreier seg
om stønad etter sosialtjenesteloven. Dette bør i så fall fremgå av loven.

Til forskriftene  §§  19-9, 19-20 og 19-21
Datatilsynet har vanskelig for å få øye på de rasjonelle begrunnelsene bak kravet til
sammenhengende opphold for å oppnå oppholdsrett. I et personvernperspektiv ligger
imidlertid det problematiske at bestemmelsen fordrer at opplysninger om en person må lagres
i lang tid og at man der det er tvil om kravet til sammenhengende opphold er oppfylt, må
eksponere mye av sitt privatliv. Med andre ord vil en EØS-borger risikere å bli fulgt tett av
utlendingsmyndighetene, og disse vil besitte store mengder sensitive og detaljerte
opplysninger om vedkommende.
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På denne bakgrunn oppfordrer Datatilsynet departementet til å foreta en relevans- og
saklighetsvurdering av de vilkår som oppstilles for oppfyllelse av krav til sammenhengende
opphold.

Avsluttende merknader
Generelt vil Datatilsynet bemerke at foreslåtte forskrifter er usedvanlig vanskelig
tilgjengelige. Hovedårsaken til dette er den utstrakte bruken av henvisninger til andre
bestemmelser i utlendingsloven - eller forskriften som igjen medfører at enkelte bestemmelser
fremstår nærmest uten meningsinnhold. Datatilsynet oppfordrer departementet til å
gjennomgå de foreslåtte bestemmelsene med for å oppnå på et mer oversiktlig regelverk.
Tilsynet vil også fremheve viktigheten av informasjon til den det gjelder for å sikre krav til
forutberegnelighet og minner samtidig om personopplysningslovens kapittel III om
informasjon til den registrerte.
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