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HØRING  -  Utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre
offentlige organer

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), viser til høringsbrev av 17.06.10 vedrørende
forslag til endringer i utlendingsloven § 84.

Vi takker for tilliten som høringsinstans.

JURK gir gratis juridisk rådgivning til kvinner, og vi uttaler oss på bakgrunn av de
erfaringer vi har gjort i vår saksbehandling. JURK bemerker at vi hovedsaklig bistår
klienter med å klage på avslåtte søknader fra UDI. JURK gir også rettighetsinformasjon
om blant annet ulike typer oppholdstillatelser. Vi avgrenser oss mot å bistå i asylsaker.
JURK er i all hovedsak enig i forslaget til lovendringen ettersom dette vil være til fordel
for våre klienter.

JURK erfarer at flere av våre klienter ikke forstår viktigheten av å gi nødvendige
opplysninger som er relevante i deres sak. Vi ser også at enkelte klienter kjenner til
viktigheten av å gi opplysninger, men er usikre på hvilke dokumenter som faktisk er
relevante. Klientene er ofte usikre på om de har sendt inn nok informasjon som
illustrerer deres situasjon i tilstrekkelig grad. Manglende norskkunnskaper kan også
være en faktor som kan bidra til denne usikkerheten. Som et resultat av dette erfarer
JURK at de sender inn dokumentasjon som ikke er relevant, mens de utelater
informasjon som kan være av avgjørende betydning for resultatet av deres
søknad/klage.

JURK ser at lovendringen kan hindre at søkeren får avslag på grunnlag av manglende
dokumentasjon. Dette vil komme særlig til gode for søkere som har lav kompetanse og
lite ressurser. På sikt vil dette også bidra til færre klagesaker.
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JURK er enig i Justis- og politidepartementet sitt argument om at
utlendingsmyndighetens adgang til å innhente opplysninger også vil fremme en større
effektivitet i saksbehandlingen, og dermed gi en bedre service ovenfor brukeren.

JURK gjør oppmerksom på at brukerne bør få opplysninger i søknadsprosessen om at
utlendingsmyndigheten har kompetanse til å innhente opplysninger fra offentlige
organer. Dette av hensynet til den enkelte brukers personvern og rettsikkerhet. JURK
opplever at mange av våre klienter ikke er kjent med informasjonsutveksling mellom
offentlige organer i Norge.

JURK bemerker også at utlendingsmyndighetens adgang til å innhente dokumentasjon
bør medføre en raskere saksbehandling, og at det derfor er naturlig det settes en
maksimumsfrist på saksbehandlingstiden.
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Norsien Ishtiaq Ahmad

For Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Sobia Muzzafar Ali Stine Ørnevik
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