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Høringsbrev  -  forslag til endringer i utlendingsforskriften - gjennomgang av
EUs grenseforordning

Det vises til deres høringsbrev av 6. november 2006 om forslag til endringer i forskrift
av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften). Departementet viser videre til vår dialog med Arbeids- og
inkluderingsdepartementet i saken.

Endringsforslagene har sammenheng med gjennomføringen av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer
bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler). Stortinget har
samtykket til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket og har
vedtatt nødvendig lovendring, jf. St.prp. nr. 59 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 73 (2005-2006).
I høringsbrevet foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte endringer i
utlendingsforskriften som er nødvendige som følge av grenseforordningen.

Implementeringen av Schengenregelverket var en sak det ble satt mye ressurser inn på
da den verserte i 1999/2000. Det ble opprettet en rekke arbeidsgrupper og utvalg.
Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) deltok blant annet i
Grensepasseringsutvalget som i mars 1999 fremla rapport om antall og lokalisering av
grenseovergangssteder, samt forslag til organisering av kontrollen. Vesentlig for
utvalget var å ivareta både næringslivets og kontrollmyndighetenes behov. Et viktig
utgangspunkt var således Stortingets innst. S. nr. 229 1996-97 hvor det uttales: "Det er
en klar forutsetning fra norsk side at det ved anvendelse av personkontrollreglene ikke
legges hindringer i veien for utøvelse av næringsvirksomhet".
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Departementet har hatt dette som utgangspunkt i dialogen med Arbeids- og
inkluderingsdepartementet. Særlig er §§85 og 152 av relevans for fiskeflåten.

Fiskeri- og kystdepartementet har i prosessen understreket at § 85 må ivareta
særbehovene til fiskeflåten mht en fornuftig utøvelse av næringsvirksomhet.

Hva angår plikt til å gi forhåndsmelding for fører av luftfartøy eller skip -
Utlendingsforskriftens § 152, gjøres det i dag unntak fra meldeplikten for norske og
utenlandske fartøy med største lengde 24 meter, samt for norske fiskefartøyer (bokstav
g). Det foreslås i høringsutkastet at bokstav g fjernes, og at unntak for fiskefartøy kun
skal gis til "kystfiskefartøyer", her definert som fartøyer som daglig eller innen 36 timer
vender tilbake til en havn på en medlemsstats territorium uten å anløpe en havn i et
tredjeland.

Fiskeri- og kystdepartementet har lagt vekt på at meldeplikten må være berettiget av
det reelle trusselbildet, og at plikten ikke skal virke hindrende for utøvelse av
næringsvirksomhet, blant annet med hensyn til fiskefartøyers bevegelsesmønster.

Departementet merker seg at meldeplikt for et fiskefartøy som krysser grensen flere
ganger i løpet av fisket, først inntrer når det er på vei til havn.

Utforming av meldeplikten vil ha betydning for de administrative konsekvensene ved
ordningen. I en næring hvor planleggingsmulighetene er begrensede, er fleksibilitet
avgjørende. Det foreligger for øvrig i dag en rekke meldeplikter. Det vises til arbeidet
med å samordne disse.

Slik endringene fremstår er de viktigste hensyn til fiskerisiden ivaretatt, slik at de nye
bestemmelsene ikke kan sies å i stor grad vanskeliggjøre utøvelse av et rasjonelt fiske.

Fiskeri- og kystdepartementet merker seg for øvrig at definisjonen av kystfiskefartøy,
som fraviker fra den norske definisjonen, er tatt inn under notatets drøfting av § 85 og §
152.
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