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Høring  -  Endring i utlendingsforskriften -  Oppholdstillatelse når
det foreligger praktiske hindringer for retur

Vi viser til departementets høringsbrev av 3. januar 2007 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 asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Arild Humlen
(leder), Heidi Bache-Wiig, Kjell T. Dahl, Knut Olaf Eldhuset og Cecilie Schjatvet

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Advokatforeningen ønsker å uttrykke sin tilslutning til det endringsforslag til
utlendingsforskriften ved tilføyelse av et nytt § 21(b). Den endring, som innebærer en
overgang til en formalisert arbeidstillatelse ved ureturnerbare situasjoner, innenfor
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de rammer som er foreslått i bestemmelsen, vil på en positiv måte bidra til å sikre
forutsigbarhet for en gruppe som i dag er underlagt svært vanskelige
oppholdsbetingelser, som i mange tilfeller har medført store tilpasningsproblemer,
frustrasjon og psykiske lidelser. At denne gruppen nå gis adgang til formalisert
arbeidstillatelse med utsikt til varig bosetting i Norge, må antas å være et stort
fremskritt.

Advokatforeningen har imidlertid en bemerkning i forhold til ny § 21(b) punkt 1. Ved
vurderingen av om iverksettelse i fremtiden vil kunne la seg gjennomføre, vil
Advokatforeningen uttrykke et ønske om at det inntas en reservasjon i forhold til
tidsaspektet. Det bør tilføyes at det for tiden ikke er sannsynlig at slik iverksettelse vil
kunne la seg gjennomføre. Denne presiseringen synes å ligge nærmere den målsetting
som beskrives i begrunnelsen for forslaget, nemlig at beslutningen må ha et
nåtidsperspektiv for at den skal være praktisk anvendbar. I et uoverskuelig
fremtidsperspektiv, slik punktet er utformet, vil det være vanskelig å uttale seg om
muligheten for en vedtaksiverksettelse. Ettersom det alltid knytter seg et
usikkerhetsmoment til en fremtidsvurdering, bør det, som nevnt, presiseres at
vurderingen må ha et nåtidsperspektiv.

For øvrig har ikke Advokatforeningen bemerkninger til de vilkår som er inntatt som
vurderingskriterier for adgangen til å innvilge arbeids- eller oppholdstillatelse med
mulighet for varig bosetting og familiegjenforening.

Vennlig hilsen

Afders sdal Merete Smith
leder generalsekretær
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