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Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende
utlendingsforskrift  -  Krav til sikret underhold og innføring av ny
intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev 17. oktober 2008 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Økonomiske o administrative konsekvenser

Forslagene til bestemmelser om et skjerpet underholdskrav i ny utlendingsforskrift og
om ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap innebærer innstramninger i
forhold til gjeldende regler når det gjelder familieinnvandring. Som det er redegjort for i
høringsbrevet, kan man anta at det vil bli fremmet færre søknader om
familieinnvandring, men at dette forutsetter at regelverket er godt kjent, forstått og
langt på vei akseptert av søkerne. Det vil sannsynligvis gå en viss tid før en slik
tilpasning har funnet sted. De foreslåtte endringene vil føre til økt ressursbruk i politiet
ettersom flere søknader om familieinnvandring vil bli avslått og det vil komme inn flere
klagesaker som må organiseres og behandles. Justisdepartementet tar forbehold om å
komme tilbake til evt dekning av merutgifter knyttet til dette forslaget når den
kostnadsmessige siden ved saken er klarlagt.

Når det gjelder intervjuordningen, gis det i høringsbrevet uttrykk for at politiets
ressursbehov neppe vil omfatte mer enn et halvt til ett årsverk og at det forutsettes at
dette kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Justisdepartementet anser det
imidlertid som usikkert hvilke ressurser politiet vil ha behov for knyttet til dette, og tar
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forbehold om å komme tilbake til saken etter å ha innhentet kostnadsberegning fra
Politidirektoratet.

Harald Aass
fagdirektør 69
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