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Høring – EU-kommisjonenes forslag til Entry/Exit System (EES) og 
Registered Traveller Programme (RTP) 
 
1.  Innledning 

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 8.7.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  
 
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  
 
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 
 
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for IKT og personvern, lovutvalget for Europa- og konkurranserett  og lovutvalget for 
asyl- og utlendingsrett. 
 
2. Advokatforeningens merknader 
 
Advokatforeningen registrerer at arbeidet med EES og RTP ikke er avsluttet ennå og at hensikten 
med å innhente synspunkter fra høringsinstansene er å fastsette norsk posisjon i forhandlingene. 
 
Advokatforeningen anbefaler at det gjennom forhandlingene gjøres helt klart at EES og RTP er 
separate systemer med forskjellige formål. RTP må forbli en frivillig ordning og det skal ikke være 
et krav om deltakelse i RTP for å kunne reise inn til et land. 
 
Advokatforeningen vil følge opp med ev. ny uttalelse når det foreligger konkrete forslag om  
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lovendringer. 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Erik Keiserud        Merete Smith 
leder         generalsekretær 
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