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Høringssvar til forslag til endringer i utlendingsforskriften -
gjennomføring av EUs grenseforordning

NHO Luftfart  viser til vedlagte høringsbrev knyttet til endringer i forskrift av 21.desember
1990 nr.  1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her  (utlendingsforskriften).

NHO Luftfart  vil innledningsvis kommentere at vi tar til etterretning det internasjonale
regelverket som er lagt til grunn for luftfart på dette området,  men må samtidig presisere at
det skaper en god del problemer for luftfarten.  Et av hovedproblemene er knyttet til en
liberal utreisekontroll i enkelte tredje land, særlig Storbritannia,  og tilsvarende streng
innreisekontroll når passasjerene blir avvist i Norge og sendt i retur til Storbritannia.
Selskapene  har ikke,  og bør heller ikke ha,  mulighet til å kontrollere forfalskede papirer,
sjekke et enormt utvalg av visabestemmelser ,  medisinske bakgrunnsdata og kredittverdighet.
Flyselskapene blir etter dagens regelverk sittende med det praktiske og økonomiske ansvaret,
og dette er tyngende.

Kommentarer til de enkelte bestemmelser

NHO Luftfart er enig i at bestemmelsen i § 85 annet ledd bokstav b oppheves vedrørende
mannskap på luftfartøy da den har ingen relevans for denne yrkesgruppen. Videre vil dette
tilsvarende gjelde for § 85 annet ledd bokstav c da landlov for mannskap er en tilsvarende
lite relevant problemstilling for kommersiell luftfart. Henvisningen til § 84 der
Luftfartstilsynet gis myndighet i samråd med politimesteren, til å lande et luftfartøy på annet
sted enn godkjent grenseovergang, er foreslått uendret. Dette vil i all hovedsak være knyttet
til privat luftfart.

NHO Luftfart  er enig i enig i endringen i § 152 der overskriften blir  "Plikt til å gi
forhåndsmelding  for fører av luftfartøy  og skip  ".  Den nye ordlyden er mer opplysende. NHO
Luftfartøy er videre enig i at den nye forskriftsteksten følger ordlyden i direktiv 2004/82/EF
og endres fra  'fra ankomst og avreise  "  til  "etter at innsjekking er avsluttet ".
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