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Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato
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Høringsuttalelse  -  ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende
utlendingsforskrift  -  krav til sikret underhold og innføring av ny
intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Datatilsynet viser til Deres oversendelse av 17. oktober 2008, vedrørende det ovennevnte.

Datatilsynet har ingen merknader til den delen av endringsforslaget som vedrører
intervjuordningen. Kommentarene nedenfor knytter seg utelukkende til de foreslåtte endringer
i reglene om  underholdskravet.

Det aktuelle regelverket stiller krav til at referansepersonen positivt dokumenterer
inntektsforhold og lignende, jf avsnitt 2.3.1 i høringsbrevet. I tillegg legges det i
endringsforslaget opp til at referansepersonen må dokumentere at han eller hun  ikke  tidligere
har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad, jf avsnitt 2.3.3.

Slik  positiv  dokumentasjon som omtalt over,  kan i de fleste tilfeller fremskaffes av
referansepersonen selv. Imidlertid vil det ventelig være større problemer forbundet med å
skulle dokumentere at noe ikke har skjedd. Tilsynet har da også merket seg at departementet
varsler et fremtidig forslag om nytt tillegg i utlendingsloven  §  45 første ledd, som innfører
opplysningsplikt for "offentlig myndighet "  overfor utledningsmyndighetene i saker som de
her omtalte. Ettersom dette forslaget bygger på  NOU 2004: 20, men altså ønskes innlemmet i
dagens utlendingslov ,  vises det til Datatilsynets høringsuttalelse av 1. april 2005 ,  se vedlegg.

Inntil det foreligger slik hjemmel som forespeilet i avsnitt 2.3.3, må altså
utlendingsmyndigheten forholde seg til det gjeldende rettslige regime på området, blant annet
personopplysningsloven § 11, jf. §§ 8 og 9. Datatilsynet vil også minne om at bestemmelsen i
§ 20, om informasjon til den registrerte, kommer til anvendelse.
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