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Høringsuttalelse - forslag til endringer i utlendingsforskriften -
gjennomføring av EU's grenseforordning

Vi viser til departementets høringsbrev av 06.11.2006 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 en
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 Cecilie Elisabeth
Schjatvet, Heidi Bache-Wiig, Kjell T. Dahl, Knut Olaf Eldhuset og Arild Humlen
(leder).

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Innledning.

Bakgrunnen for endringsforslagene i utlendingsforskriften (forskrift av 21. desember
1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her), er at Stortinget
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har samtykket til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket og
i denne sammenheng har vedtatt nødvendig lovendring, jfr. St.prp. nr.59 (2005-
2006) og Ot.prp. nr. 73(2005-2006).

Som det fremgår av høringsbrevet, foreslår departementet enkelte endringer i
utlendingsforskriften som er nødvendige som en direkte følge av grenseforordningen.

Det fremgår av høringsbrevet at Europaparlamentet og EU's Råd vedtok
forordningen 15. mars i år. EU's regelverk om grensekontroll er en del av Schengen-
regelverket

Hittil har det vært slik at grensekontrollreglene innenfor Schengen/EU-området har
fulgt Schengen-konvensjonen samt reglene i den såkalte felleshåndboken med
vedlegg.

Den foreslåtte grenseforordning er i hovedsak en kodifisering/videreutvikling av
gjeldende regelverk.

Forordningen trådte i kraft 13.oktober 2006.

Forordningen gjelder for all grensepassering av så vel indre som ytre Schengen-
grenser, samt for overvåking av yttergrensene.

Advokatforeningen er enig i at det er behov for en harmonisering/tilpasning av
utlendingsforskriften til den nye grenseforordningen og at den nye forordningen
bidrar til en ensartet praktisering av reglene.

Kommentarer til de enkelte endringsforslag.

Endringer i henvisningen til Schengen-regelverket.

Advokatforeningen er enig i at det i fremtiden vil være mest hensiktsmessig å henvise
til "Schengen grenseforordning" i utlendingsforskriften hvor det i dag henvises til
Schengenkonvensjonen.

Meldeplikt ved grensepassering - utlendingsforskriftens § 82.

Her foreslås kun endringer av henvisningene til Schenregelverket, jfr. forrige punkt,
og det er i overensstemmelse med Advokatforeningens syn.

Grensepassering  -  utlendingsforskriftens § 85.

Slik forskriften er i dag, jfr. dens 1.ledd, skal grensepassering som hovedregel skje
over godkjente grenseovergangssteder. Dette samsvarer også med den nye
grenseforordningen, slik det fremgår av dens artikkel 4 nr. 1.

I utlendingsforskriftens §85, 2.ledd, er det gjort unntak fra hovedregelen for enkelte
persongrupper som ankommer i visse fartøyer, det vises her til bestemmelsens
litra a-d.

Dette er en norsk særordning, som synes å ha vært praktisert siden
implementeringen av Schengen-regelverket i norsk rett i 2001, og har sitt utspring fra
Justisdepartementets høringsbrev av 1. november 1999.
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Departementet foreslår nå å oppheve  §  85 titra b, som gjelder unntaket for "norsk
statsborger som kommer til eller reiser  fra  riketpå  lystseilas eller som befal eller
mannskap  på  skip  eller  luftfartøy"

Bakgrunnen for dette, slik departementet anfører, er at den internasjonale
utviklingen, særlig i forhold til indre sikkerhet og ulovlig innvandring, gir et behov for
ensartede regler for kryssing av Schengens yttergrenser og at dette reduserer Norges
muligheter til å innføre særordninger for Norges yttergrenser.

Advokatforeningen er enig i utgangspunktet, men ser, som departementet, at
endringsforslaget vil avskaffe en meget praktisk og viktig regel for fiskerinæringen.
Dette vil gjelde selv om man oppretter flere godkjente grenseovergangs/anløpssteder,
idet fiskefartøyer likevel vil kunne ha behov for å gå direkte til mottak andre steder, f.
eks. hvis nye mottak etableres, eller hvis de ønsker å returnere direkte hjem etter
fiske. Dette vil være meget uheldig og vil kunne ramme fiskerinæringen katastrofalt.

Advokatforeningen deler derfor departementets syn på behovet for en unntaksregel,
som vil omfatte befal eller mannskap om bord på fartøy som benyttes til
ervervsmessig fiske og fangst, med hjemmel i grenseforordningens artikkel 4 nr. 2
bokstav c. Advokatforeningen deler også departementets nærmere begrunnelse for
denne unntaksregel, slik det er redegjort for i høringsbrevet.

Når det gjelder § 85 annet ledd bokstav c, legger departementet til grunn at
utlendinger som benytter seg av retten til landlov, jfr. § 117 annet ledd første og annet
punktum, har adgang til dette i henhold til grenseforordningens artikkel 4 nr. 2
bokstav b. Advokatforeningen er imidlertid enig med departementet i at man endrer
"utlending" til "person" fordi grenseforordningen ikke skiller mellom nasjonalitet på
dette punktet.

I forhold til lystseilas, jfr. § 85 annet ledd bokstav d, er Advokatforeningen enig i at
man endrer "utlending som kommer til etter reiser fra riket på lystseilas" til
"person...", jfr. kommentarene ovenfor. Lovutvalget deler også behovet for å stryke
henvisningen til " utlending som ikke er visumpliktig" i annet punktum. Det fremgår
av grenseforordningen at et fartøy skal innhente tillatelse til å anløpe en havn som
ikke er grenseovergangssted hvis fartøyet kommer fra tredjeland - det foreslås derfor
at dette vilkåret fremgår av bestemmelsen, hvilket Advokatforeningen er enig i.

Advokatforeningen er videre enig dem departementet i at unntaksbestemmelsen i
§ 85 annet ledd bringes i overensstemmelse med ordlyden i grenseforordningens
artikkel 4 nr. 2, hvor det fremgår at det "kan" gjøres unntak fra hovedregelen om
grensepasseringsplikten.

Kontrollsted m.v. - utlendingsforskriften § 87.

Utlendingslovens § 23 fastslår dagens hovedregel for passering av indre Schengen-
grenser - det heter her at "Uten hinder av denne lov kan indre Schengen-grense
passeres hvor som helst".

Grenseforordningen åpner for at det i spesielle tilfeller kan være aktuelt å gjeninnføre
grensekontroll på indre grenser. I dag finnes hjemmel for dette i Schengen-
konvensjonens artikkel 2 nr. 2. I grenseforordningens artikkel 23 fremkommer
grunnvilkårene for slik kontroll i fremtiden - ordlyden er noe endret ved at det stilles
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krav om at det skal foreligge "en alvorlig trussel mot den offentlige orden eller indre
sikkerhet" samt at kontroll "unntaksvis" kan gjeninnføres. Advokatforeningen deler
departementets syn på at det neppe har vært meningen å innsnevre muligheten for
indre grensekontroll.

Advokatforeningen er videre enig i behovet for endring av § 87 tredje ledd, slik at
vilkåret om at det skal foreligge en "alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre
sikkerhet" kommer klart til utrykk.

Gjennomføring av grensekontroll  -  utlendingsforskriftens § 88.

Grenseforordningens  artikkel 7 regulerer omfang og innhold vedrørende en
minimumskontroll av samtlige personer som passerer grensen.  Bestemmelsen er noe
mer omfattende enn dagens ordning i utlendingsforskriftens  §  88, det skilles bl.a.
mellom inn- og utreisekontroll.

Advokatforeningen er enig i at grenseforordningens artikkel 7 nr. 3 bokstav b og c
videreutvikler og presiserer Schengenkonvensjonens artikkel 6 nr. 2 bokstav b og at
det derfor et behov for å endre henvisningen i utlendingsforskriftens § 88 annet ledd
til Schengen grenseforordning artikkel 7 nr. 3 bokstav b og c.

Kontroll av passasjerer på turistskip  -  utlendingsforskriftens § 90.

Når det gjelder utlendingsforskriftens § 9o første ledd, første punktum, er
Advokatforeningen enig i at det inntas en henvisning til Schengen grenseforordning
artikkel 18.

Når det gjelder utlendingsforskriftens § 9o annet ledd, fremgår det at visumpliktige
passasjerer på turistskip uten visum kan foreta kortvarige besøk på land i den havn
der skipet ligger.

Dette er en særnorsk regel, verken Kommisjonen eller andre land har villet støtte
videreføring av en slik ordning.

Grenseforordningen inneholder ingen slike unntaksregler.

Unntaksregelen inneholder flere detaljbestemmelser om utstedelse av
landgangsbevis, samt at bestemmelsene ikke kommer til anvendelse dersom skipets
liggetid i havnen overstiger 72 timer. Unnlatelse av utstedelse av landgangsbevis,
samt det faktum at passasjerene ofte reiser rundt i et større område enn tillatt,
herunder ressursbehovet for kontroll, er noe av bakgrunnen for at departementet
foreslår å oppheve utlendingsforskriftens § 9o annet ledd.

Advokatforeningen deler dette synet, ikke minst hensett til at den passasjergruppe
dette gjelder, vil være i en økonomisk situasjon som tilsier at de uten problemer kan
betale visumgebyret.

Kontroll av utenlandsk sjømann som ønsker å benytte landlovsretten-
utlendingsforskriftens § 117.

Advokatforeningen deler departementets syn m.h.t. til de endringsforslag som
foreslås fra departementets side til bestemmelsen og har for øvrig ingen
kommentarer.
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Plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip -
utlendingsforskriftens § 152.

Advokatforeningen deler departementets syn på at den internasjonale utvikling de
siste syv år gjør det vanskelig for Norge som Schengen-medlem å opprettholde
særregler i forhold til grensekontrollen til sjøs. Harmoniseringshensyn tilsier derfor
at unntakene i § 152 fjerde ledd bringes i samsvar med Schengen-regelverket. Dette
resulterer i at § 152 titra a og d oppheves.

Advokatforeningen peker særlig på den kompromissløsningen for cruise-skip som
innebærer at slike skip fortsatt kan unntas fra grundig grensekontroll, ved å pålegges
å sende passasjerlister til hver havn slik at kontrollen kan begrenses til en
administrativ listekontroll.

Når det gjelder fiskefartøyer, jfr. § 152, 4. ledd, bokstav g, er Advokatforeningen enig i
de endringer som foreslås, slik at det heretter gjøres unntak for "kystfiskefartøyer".
Advokatforeningen har videre merket seg bestemmelsene om 36-timersregelen, samt
at det er en forutsetning for meldeplikt at territorialgrensen er krysset og at man er
"på vei til havn".

Når det gjelder  gjennomføringen  av meldeplikten, deler Advokatforeningen
departementets syn om at dette må skje på en hensiktsmessig og praktisk
gjennomførbar måte, slik at fartøyene ikke pålegges unødig merarbeid.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Advokatforeningen registrerer at departementet, ved sitt forslag til ny
unntaksbestemmelse i § 5 annet ledd bokstav e, er av den oppfatning at man
sannsynligvis ikke vil belaste næringen og kontrollmyndighetene i særlig grad.

Det er å håpe at dette blir den faktiske situasjon ved utøvelsen av regelverket

Når det gjelder de øvrige konsekvenser av økonomisk/ administrativ art, fremgår det
av høringsbrevet at departementet ikke ser for seg store praktiske eller økonomiske
konsekvenser for de involverte parter, herunder myndighetene.

Advokatforeningen tar på dette punkt departementets redegjørelse til underretning
og deler departementets vurdering, slik det fremgår av høringsbrevet.

Med vennlig hilsen
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ers R ssdal Merete Smith
leder generalsekretær
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