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

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo( SKBO  )  tillater seg med dette å gi en kort uttalelse
til høringsbrevet  -  Endring i  utlendingsforskriften - Oppholdstillatelse  når det  foreligger
praktiske  hindringer  for retur.  SKBO er ikke i denne saken oppført som høringsinstans,
men vil gjerne i denne og i lignende saker for fremtiden gjerne være høringsinstans da vi
i vårt arbeid ofte er i befatning med mennesker og saker der utlendingsloven vil spille
inn.

Departementets forslag
SKBO er glade for at det nå foreslås en bestemmelse som "presiserer at tidligere
asylsøkere med endelig avslag og som har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt
til å muliggjøre retur på visse vilkår kan få en arbeids-/oppholdstillatelse etter
utlendingsloven." Selv om dette i realiteten vil gjelde et fåtall mennesker, er det viktig at
myndighetene legger til rette for en slik løsning.
Særlig er vi glade for at lengeværende barnefamilier gjennom en slik ordning får
mulighet til å etablere seg med en forutsigbar ramme i Norge.

Om utlending som ikke samarbeider om retur
SKBO  anerkjenner  at den enkelte asylsøker skal samarbeide med myndighetene og
derigjennom gi riktig identitet i asylsaken - samt samarbeide om retur og skaffe riktige
reisedokumenter om endelig vedtak er negativt.
Det er allikevel etter vårt syn grunn til bekymring i forhold til at et slikt samarbeid ikke
alltid kommer i stand av ulike årsaker, der en ikke grunnløs frykt for sitt eget liv ofte er
bestemmende for om asylsøkeren velger å oppgi identitet eller gi riktige opplysninger i
første omgang.

Departementet bemerker i høringsbrevet at det "bør være utlendingen som har
bevisbyrden for at det ikke er mulig å få til retur." Det er imidlertid i realiteten ikke
vanskelig å forstå hvorfor mennesker ikke returnerer frivillig til totalitære regimer eller
til land som befinner seg i en svært ustabil situasjon. SKBO mener at det i den



forbindelse er viktig å videreføre det tette samarbeidet Norge lenge har hatt med FN i
asylpolitikken, og at den asylpraksisen som føres ikke er i strid med de anbefalingene
som FNs Høykommissær for flyktinger gir. Det er positivt at det nå skal' etableres en
formell prosess for å avgjøre hvordan de norske myndighetene skal forholde seg til FNs
anbefalinger for ulike grupper gjennom at saker prinsipielt prøves for Utlendingsnemdas
særskilte organ for prinsipielle saker -  stornemda.

Det må etter vår mening settes en klar grense for hvor lenge en person skal kunne
oppholde seg i Norge før vedkommendes juridiske status regulariseres også dersom
vedkommende ikke samarbeider. Det er sterke humanitære grunner til en slik
innrømmelse, og hvis grensen for en slik legalisering settes til en rimelig periode etter at
endelig avslag foreligger (feks 8 år) vil det bringe forutsigbarhet i situasjonen for den
enkelte asylsøker, samt at grensen vil være høy før Norge fraviker kravet om frivillig
retur.
Vi anerkjenner at den enkelte asylsøker har det primære ansvaret - men, det er etter vår
mening en plikt for myndighetene å løse slike fastlåste situasjoner,  uansett opprinnelig
årsak.
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