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Høring - Kapittel 4,17,18,20 i ny utlendingsforskrift og kapittel 19 -særlige 
regler for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen 

Det vises til brev av 23.03.09 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om ovennevnte 
sak. Utenriksdepartementet har følgende kommentarer i saken: 
 
Etter utkastets § 17-5 skal det som hovedregel gis tilbud om samtale med barn over 7 år 
i visse saker om familieinnvandring. Utenriksdepartementet understreker, som nevnt i 
høringsbrevet fra AID, at dette vil innebære nye oppgaver for utenrikstjenesten som 
førstelinjetjeneste, og at det vil kreve økte ressurser, som i noen grad vil være avhengig 
av Utlendingsdirektoratets nærmere retningslinjer, jf bestemmelsens tredje ledd. 
 
I utlendingsforvaltningen vil det gjennomgående være behov for å håndtere en rekke 
personopplysninger, til dels av sensitiv natur. Personretten stiller krav til tydelig 
hjemmelsforankring av behandling av slike opplysninger. Selv om behandlingen vil 
kunne hjemles i personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav e), bør det vurderes 
hvorvidt utlendingsforskriften eksplisitt bør henvise til opplysningskategorier og 
registre utlendingsforvaltningen kan konsultere i sitt arbeid. Dette kan i så fall gjøres 
gjennom en innholdsmessig utvidelse av kapittel 18, der det også kan være naturlig å se 
de beslektede bestemmelsene i utkastets § 17-8 og § 17-9 i sammenheng. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Presisering mht. ny forskrifts § 20-6 Særregler om diplomater mv. 
 
I forskriftsforslagets § 20-6, annet ledd, står det: ” Vilkåret i § 1-5 annet ledd om at 
utlending som skal gis oppholdstillatelse må frasi seg diplomatisk immunitet i henhold 
til Wienkonvensjonen, gjelder ikke for utlending som allerede er innvilget 
oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften 1990 § 160 annet ledd”.  Med 
bakgrunn i at det etter Wienkonvensjonens Artikkel 32 er sendestaten som kan gi avkall 
på immunitet, og ikke personen selv, foreslås teksten omformulert i henhold til dette, og 
i samsvar med departementets merknad i høring til forskriftsutkastets kapittel 1, § 1-5 
andre ledd (ref. 09/01684-14) om samme forhold.     
 
Utenriksdepartementet foreslår en ytterligere endring i forskriftsforslagets § 20-6, annet 
ledd, i forhold til at gjeldende forskrifts § 160 annet ledd gjelder arbeidstillatelse (ikke 
oppholdstillatelse) til familiemedlemmer til diplomater mv.  
 
Forslag til ny tekst § 20-6 annet ledd blir dermed: ”Vilkåret i § 1-5 annet ledd om at 
diplomatisk immunitet i henhold til Wienkonvensjonen skal være avgitt for at 
oppholdstillatelse som gir rett til arbeid kan gis, gjelder ikke for utlending som allerede 
er innvilget arbeidstillatelse i medhold av utlendingsforskriften 1990 § 160 annet ledd” 
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