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grenseforordning

1. Generelt

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 06.11.2006 om
ovennevnte. Høringsfristen er etter avtale med Linda Gran utsatt til 20.12.2006.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt. Vi har innen fristen
mottatt svar fra Agder og Oslo politidistrikt. Høringssvarene er i noen sammenhenger
innarbeidet i direktoratets uttalelse. Svarene fra underliggende instanser følger vedlagt i
kopi.

Politidirektoratet og Midtre Hålogaland politidistrikt har for øvrig deltatt i arbeidsgruppen
som har utarbeidet forslag til endringer i utlendingsforskriften. Politidistriktet har ingen
merknader idet høringsbrevet er i tråd med deres anbefalinger. Direktoratet stiller seg
generelt sett positiv til endringsforslagene.

Departementet foreslår enkelte endringer i utlendingsforskriften som er nødvendige som
følge av grenseforordningen som Norge har forpliktet seg til å innføre i norsk rett.
Grenseforordningen gir regler for all passering av indre og ytre Schengen-grense og for
overvåking av yttergrensene, og er i endringsforslaget implementert på en god og praktisk
måte. Den endringen som vil ha størst betydning for politiet ressursmessig, er bortfall av
den særnorske regelen om landgangsbevis som erstattes av et ordinært visum. Dette vil føre
til en bedre kontroll. Endringen i utlendingsforskriften vil gjøre politiets kontroll mer
effektiv og vil i mange tilfeller gi politiet bedre forutsetninger til å vurdere hvordan
kontrollen skal gjennomføres, noe som vil øke kvaliteten på kontrollen. Dette vil føre til en
bedre grensekontroll. Forslaget om at visumpliktige passasjerer på cruiseskip må ha visum
for å gå i land i Norge vil medføre at passasjerer, agenter m.fl. kan forholde seg til felles
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regler uansett hvilket Schengenland man reiser til. Dette er positivt. Norge har videre ikke
støtte for dagens unntak fra visumplikt fra EU/ Schengen.

2. Kommentarer til enkelte bestemmelser

Til § 87 Kontrollsted mv

Schengen grenseforordning artikkel 23 kan være en praktisk viktig bestemmelse for politiet.
Politidirektoratet legger til grunn at det ikke er meningen å innsnevre muligheten til å
gjeninnføre kontroll på inder grenser.

Oslo oh ' ' triks påpeker at  "Det synes noe uheldig at orril endra slik at zilkåret for å
germ koll på ire "er innsneves, selv om departemm t prøiserer at dette ikke er n~
Da zi ble nEd i Sdaen sanurkidet omtalte nun også bestennr/sen i forbinØse nid større krininelk
anslag sonf e zs gØ ran wd stort utbØ Når nå o4den encØs bør det uffderes om ikke
-parten~ kan gi ruten fanger for forståelsen av Mtenmisen, for eksengel i Ø foreslåtte nrnc knea
Vi har i dag erfari nil ordensprØlerr r knyttet til casuals, nr treff ass;. Det kurveg um nØg nid en
azklaring av &w den m* grense for inc e grensekontirll gir."

Td § 90

Vi viser her til våre merknader under punkt 1. Politidirektoratet støtter de foreslåtte
endringer.

Til § 152 Plikt til å gi forhår nEUng

Vi har merket oss at det gjøres endringer i unntaket fra å sende forhåndsmelding.
Politidirektoratet støtter Oslo politidistrikts forslag om at en bør vurdere å gi politiet en klar
hjemmel i utlendingsforskriften for å kunne kreve seilingsplan. Det kan som påpekt av
distriktet "tenkes situasjoner der det kan zeøe hensiktsnssig at pdatiet kan Jå slik plan, uten å mztte
om Forsz O th age n nid at seilingsplan sendes Forszttirt bor inidlertid ikke endyrs."

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvidet visumplikt kan medføre ekstraarbeid for politiet i form av referanseintervjuer og
innkreving av behandlingsgebyr. Det kan likevel antas  at man her har med turister på skip å
gjøre - en gruppe som vanligvis vil få innvilget visum ved en utenriksstasjon. Samtidig
slipper politiet a utstede landgangsbevis, noe som vi antar er langt mer ressurskrevende.



3

Politidirektoratet vil for øvrig bemerke at dette er et omfattende og komplisert regelverk
som vil kreve opplæring i politidistriktene og bevissthet omkring bruken av bestemmelsene.

Med hilsen

Vidar Refv
ass. pdi wkØ

teinar
seksjonssjef

Vedlegg: 2

Saksbehandler:
Gunnvor Hovde
Tlf:  23364226
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Høringsuttalelse  -  endringer  i  utlendingsforskriften som følge av EUs
grenseforordning (rådsforordning nr. 562/2006)

Det vises til Deres email  av 23.11.06, med  svarfrist til  Dem 05.12.06.

1. Endrm$eri høzcisni z  til S-rdrxr t
Vi støtter forslaget om at man forskriften omtaler forordningen som Schengen grenseforordning,
alternativet blir veldig omstendelig og tungt.

2. Meldeplikt zdgrenseØsse»ng
Endringen foranlediger ingen bemerkninger.

3. Gm~sermg
Endringene fremstår som naturlige følger av grenseforordningen hvor det innføres nye begreper,
bl.a. at "utlending" byttes ut med "person". Endringen tydeliggjør norske borgeres ansvar for å
melde fra hvis de vil passere inn fra tredjeland over ikke-godkjent grensepasseringssted.

4. Kaztrallsteimv
Artikkel 23 kan være en praktisk bestemmelse for politiet. Det synes noe uheldig at ordlyden endres
slik at vilkåret for å gjeninnføre kontroll på indre grenser innsnevres, selv om departementet
presiserer at dette ilske er meningen. Da vi ble med i Schengen-samarbeidet omtalte  man også
bestemmelsen i forbindelse med større kriminelle anslag, som f eks grove ran med stort utbytte. Når
nå ordlyden endres bør det vurderes om ikke departementet kan gi noen føringer for forståelsen av
bestemmelsen, for eksempel i det foreslåtte rundskrivet. Vi har i dag erfaring med ordensproblemer
knyttet til  casuals, mc-treff osv;. Det kunne være nyttig med en avklaring av hvor den nedre grense
for indre grensekontroll går.

5 Gj mai vzgavgn ~
Det er positivt at man nå blir mye tydeligere på hva utreisekontroll innebærer, jf artikkel 7 nr 3
bokstav c. Fra et kontrollperspektiv bør egentlig alle personer sjekkes opp mot SIS, falske
dokumenter osv. Omfang av impostors med EU-dokumenter, eller personer med falske EU-
dokumenter øker. Når det skilles mellom EU-borgere og tredjelandsborgere ved utreisekontrollen
gjør det lettere å ikke bli oppdaget.

6. K aitrål aU passasØ på tzmstskip
Vi har  ingen spesielle bemerkninger.

7. Plikt til å gi forlazrdlsmeld»zg - znf. § 152
Vi har  merket oss at det gjøres endringer i unntaket fra å sende forhåndsmelding. Vi mener det bør
vurderes om ikke politiet skulle ha en klar hjemmel i utlendingsforskriften for å kunne  kreve
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seilingsplan. Det kan tenkes situasjoner der det kan være hensiktsmessig at politiet kan få slik plan,
uten å måtte gå om Forsvaret. Ordningen med at seilingsplan sendes Forsvaret bør imidlertid ikke
endres.

8. Øk~niske  og au4n»ristratize konsekwser
Når det gjelder utvidet visumplikt for visumplikte vil det generelt medføre en belastning for politiet
som tar referanseintervjuer. På den annen side antas det at man her har med turister på skip å gjøre
som nok vanligvis vil få innvilget visum direkte av utenriksstasjonen. Departementet synes å ha
glemt politiets rolle i visumsakene. Vi vil samtidig da bemerke at visumgebyr tilfaller staten og at
politiet overhodet ikke får noen kompensasjon ressursmessig i visumsakene. Mer arbeid betyr større
ressursbelastning, og vi er allerede hardt presset på utlendingsfeltet Of restanser og
saksbehandlingstid).

Oslo politidistrikt har i liten grad foretatt yttergrensekontroll (skip). Vi har pr i dag ikke oversikt
over hva endringene vil innebære for oss. Slik vi forstår endringene fjernes en del praktiske unntak i
forhold til meldeplikt og det kan altså innebære en del merarbeid i forhold til administrativ kontroll
av lister og flere anløp der politiet bør foreta kontroll. Departementet synes ikke å ha tatt i
betraktning at noen må gå gjennom seilingsplaner eller mannskapslister og at det å sjekke opp
personen faktisk ren del tid. Det i seg selv utløser ressursbruk som bør kompenseres, særlig sett
hen til dagens trusselbilde. Grensekontroll, vil som i dag, måtte utføres med bakgrunn i
politidistriktets ressurser og en best mulig prioritering av oppdragene. Kompensasjon i forbindelse
med økt omfa4av oppgaver må derfor følges opp med kompensasjon i tildelingen av ressursene.
Vi oppfatter departementets vurdering av de ressursmessige konsekvensene å være overfladiske.

Med vennlig hilsen

Hans G.'idalvorsen
.,. visepolitimester

j rn Vandvrk
'tiinspektør
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Høringsbrev forslag til endringer i utlendingsforskriften - gjennomføring av EUs
grenseforordning.

MERKNADER

Utlendingsforskriften §90
Vedlegg VI
3.2.1. og 3.2.2.

I forbindelse med ankomst av cruiseskip mottar politidistriktet crew og passasjerlister.
Vanligvis er det et crew og mannskap på ca. 500 til 2000 om bord.

Slik mannskapssituasjonen er om sommeren er det problemer med å foreta listekontroll av
samtlige som er om bord pa skipet.

Det er en mulighet til å foreta en "listevasking" i NSIS, men da er politidistriktene avhengig
av at listene kommer inn på mail og i riktig oppsett.

Se vedlagte manual fra SIRENE kontoret:

"Oppskrift pz automatisk listekoretra'Js: i SIS

Når lister skal kontrdlem automatisk i SIS er det programtut "listøak i NSIS" som bruk(s.
Progranv ligg- i nuppen for "sentrale s)sterrer' . Fir listene kan kontrolleres nu SIS, Øde -ca~
og lagros i et format kalt SDV. E ttemazr, zn og fedselsdato (kr for suting i SIS rrå
bart vides og lagres i sarv fomuz Data fra vennskaps- og passasjerlistene letes inn i et ExØ ark som
lagets i SDV format E uemazn og foØZn m z li e i hzer sin karm uten forles er eller ØØst nth
Øzstazer. Fe elsdato rm lagres sann dd nmaaa, . Dersom disse kriteriene ikke er oppf t kan
automatisk listesafe ikke gies i rs. Dersom det ikke er mrrligå konzertere fedselsdato til ozernaeznte
fomut mz fødselsdato utelates fra s ket

Agder politidistrikt
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Når man åpner  "Listesøk  i NSIS" ser  man at siden er delt i to, ettfelt der det står "Ikke
sjekket" og  ettfelt der  det står "Sjekket ". I feltet "Ikke sjekket"  er det to knapper på høyre
side ,  en pil og en mappe .  Dersom man  trykker på  mappeknappen, kan man søke opp den
mappen der man har lagret  de omformede  listene og få dem inn i "Listesøk  i NSIS"-
programmet .  Man markerer den lista man ønsker å søke  i, og trykker på "Utfør søk"-
knappen .  Etter at lista er kontrollert ,  vil den automatisk legge seg over i  høyre  kolonne
under  "Sjekket ".

Ved ett. t r f  zil nav(em) konge opp på multatsiden (takk på resultatfanen »zerst på s
E ttemazn, fornam og f d dsdato Ø da samrenliknes n& mannskaps-  og/eller passasjerlisten for å se om
opplysningene sterra r næd de nameree L ist &  progranvrt harJåttt7 p "

Politidistriktene fikk i sin tid beskjed om å opprette en mailadresse for mottak av crew -
passasjerlister,  og Agder politidistrikt har opprettet mail adressen:
crew. assen ers.a d olitiet.no.

Under politiet.no er det fremdeles ikke oppgitt noe annet  enn faksnummer  i forbindelse
med innsendelse av listene.
For å kunne gjennomføre  " listevasking"  i NSIS er politidistriktet avhengig av å motta
listene på mail. De fleste moderne skip har i dag tilgang til internett.

MERKNAD
§90 - jf. Schengen grenseforordning artikkel 18 3..2.2.

Slik dette fungerer i dag er vi nødt til å sjekke cruiseskip som ankommer fra f.eks
København (innen Schengen)  p.g.a at skipet har vært ute i internasjonalt farvann før
ankomst Norge.

I artikkel 18 - 3.2.2. står det bl.a.:
"Hvis cruiseskipets rute utelukkende omfatter havner på medlemslandenes territorium, skal
det, som unntak fra artikkel 4 og 7, ikke utføres inn-  og utreisekontroll,  og cruiseskipet kan
anløpe havner som ikke er grenseovergangssteder".

Det vil spare oss for mye arbeid hvis dette kan tolkes slik at vi slipper å kontrollere skipene
som kommer fra andre Schengenland,  selv om båtene har vært ute i internasjonalt farvann
på vei til Norge.

FL Tingstad Solås
Politispes.


