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Forslag til endringer i utlendingsforskriften  -  gjennomføring av EUs
grenseforordning - Høring

Samferdselsdepartementet viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets
høringsbrev av 6. november 2006 om endringer i forskrift av 21. desember 1990
nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften).
(jf. www.odin.den.no/aid).

Vi forstår saken slik at den gjelder kontroll ved grenseoverganger og berører primært
politiet og tollvesenet. Vi har merket oss at endringene har sammenheng med
gjennomføringen i norsk rett av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

562/2006 om innføring av fellesskapsregler for personer som beveger seg over grenser
(Schengen-grenseregler). Utkastet til forskriftsendringene gjelder grenseovergang for
sjøgående fartøy og luftfartøy, og da særlig sjøgrensekontrollen.

I gjeldende utlendingsforskrift § 85 om grensepassering "over godkjente
grenseovergangssteder" er det i annet ledd bokstav b) gjort unntak for bl.a.
"mannskap" på "luftfartøy". I forskriftsutkastet er det foreslått å oppheve dette unntaket,
slik at norsk statsborger som er mannskap ombord på luftfartøy heretter må benytte
godkjent grenseovergangssted. Det anføres i høringsbrevet at en rekke flyplasser
allerede er godkjent, slik at AID ikke kan se at dette kan få særlig betydning for
luftfartøyenes bevegelsesmonster. Dessuten forblir utlendingsforskriftens § 84 uendret,
jf. § 85 annet ledd bokstav c), slik at det i spesielle tilfelle kan gis forhåndssamtykke fil å
lande med luftfartøy  på annet  sted enn godkjent grenseovergangssted. (§ 84 gir altså
fortsatt hjemmel for at Luftfartstilsynet, med samtykke fra politimesteren, kan gi
tillatelse til at et luftfartøy lander på et annet sted enn godkjent grenseovergangssted.)
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Etter gjeldende utlendingsforskrifts § 152 skal forer av luftfartøy som kommer fra eller
går til utlandet, ved ankomst og avreise, etter anmodning gi politiet fortegnelse over
reisende m.fl. i forkant av en grensepassering. Tidspunktet for å gi slik passasjerliste
mm er foreslått endret til "..etter at innsjekking er avsluttet'. Vi antar for øvrig at det
med uttrykket "fører av luftfartøy" er tenkt på 'fartøysjef', j£ luftfartsloven § 6-1.

Samferdselsdepartementet har så langt ikke merknader i saken, men vi tar forbehold
om ev. tilleggskommentarer fra dem som har mottatt kopi av dette brevet.

Med hilsen

Ottar Ostnesee.f.

Signe Moe

Kopi til:
Avinor AS
Luftfartstilsynet
NHO Luftfart
Norsk Aero Klubb
Norsk Flygerforbund
Norsk Kabinforening
PRIFO Privatansattes Fellesorganisasjon
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