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Høring - forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske
arbeidstakere i Norge

Vi viser til brev datert 27.6.2011 vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet (BLD) har følgende kommentar:

BLD har ansvaret for statsborgerregelverket, og vi videresendte derfor høringsbrevet
til Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknader om statsborgerskap i første
instans og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler klagesaker. Vi ba om at UDI og
UNE uttalte seg om forslagenes konsekvenser for statsborgerregelverket. UDI og
UNEs høringsuttalelser ligger vedlagt.

UNE sier at forslaget ikke vil få praktiske konsekvenser for UNEs
klagesaksbehandling. Manglende bostedsregistrering kan ha bevismessig betydning i
enkeltsaker, men problemstillingen vil i følge UNE trolig gjøre seg gjeldende i svært få
saker og vil da heller ikke medføre nevneverdig ekstraarbeid.

UDI skriver innledningsvis at de ikke kan se at de foreslåtte endringene vil ha direkte
betydning for statsborgerregelverket. Forslaget er særlig vurdert i tilknytning til
regelverket om erverv av statsborgerskap for EØS-borgere og nordiske borgere.
Vilkårene for å få norsk statsborgerskap er knyttet til faktisk opphold i Norge for disse
gruppene. Det foreligger ikke noe vilkår om at en søker må ha vært registrert bosatt i
folkeregisteret. UDI benytter imidlertid opplysninger om søkere er registrert bosatt i
folkeregisteret i sin saksbehandling, sammen med øvrige opplysninger, for å vurdere
krav i statsborgerloven om faktisk opphold. For UDIs saksbehandling vil det derfor
være av betydning at opplysningene om bosetting i folkeregisteret i størst mulig grad
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gjenspeiler de faktiske forhold. Se UDIs horingsuttalelse for en nærmere beskrivelse av
de praktiske problemer som kan oppstå som følge av forslagene. UDI har også noen
mer generelle merknader knyttet til D-nummerregisteret.

BLD henviser til høringsuttalelsen fra UDI og framhever at endringene i
folkeregisterforskriften ikke vil få direkte betydning for statsborgerregelverket, men
det vil ha betydning for innhenting av opplysninger i forbindelse med saksbehandlingen
av statsborgerskapssøknader.

Med hilsen
/

Lars Audun GranlY (e.f.)

Line Berger Hus m

Side 2


