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

Det vises til AIDS høringsbrev av 06.11.06 om ovenstående høring. Utenriksdepartementet
har følgende kommentarer i saken:

Det fremgår av høringsbrevet at EUs grenseforordning skal gjennomføres i norsk rett
gjennom en kombinasjon av endringer i utlendingsforskriften og annen regulering i form av
rundskriv.

Et av formålene med EUs kodifisering av reglene om grensekontroll er å samle regelverket
for å gjøre det lettere tilgjengelig og sikre en ensartet praktisering. Det anses derfor uheldig
dersom gjennomføringen av forordningen i Norge skal innebære at reglene splittes opp og
innarbeides dels i utlendingsforskriften og dels i eksisterende og evt nye rundskriv.
Utenriksdepartementets mener en slik fremgangsmåte vil kunne gjøre regelverket uoversiktlig
for de som skal utøve grensekontrollen og dermed vanskeliggjøre en ensartet praktisering av
reglene.

Utenriksdepartementet vil derfor anbefale at man ved gjennomføringen av forordningen i
norsk rett søker å holde regelverket mest mulig samlet. Dette kan gjøres ved at forordningen
gjennomføres ved inkorporasjon, for eksempel ved å trekke ut de bestemmelsene i
utlendingsforskriften som omhandler grensekontroll og gi regelverket i grenseforordningen i
sin helhet som en egen forskrift. En slik fremgangsmåte vil også kunne lette gjennomføringen
av senere endringer i forordningen.

Under høringsbrevets pkt. 5 på side 19, annet avsnitt, omtales forslaget om å oppheve
unntaket fra visumplikt for cruice-passasjerer:
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"Det fører  til at utenriksstasjonene ,  eventuelt Utlendingsdirektoratet ,  må behandle
visumsøknader  fra disse  personene på vanlig måte .  De økonomiske og administrative
kostnadene ved dette antas imidlertid dekket gjennom visumgebyret. "

Utenriksdepartementet vil bemerke at dette avsnittet ikke gir et korrekt bilde av realitetene.
Norske utenriksstasjoner beholder ikke selv gebyrinntektene, da disse går inn i statskassen.
Det er derfor ingen direkte kobling, verken for den enkelte utenriksstasjon eller for
Utenriksdepartementet, mellom de administrative konsekvensene av at utenriksstasjonene nå
skal behandle visumsøknader fra cruise-passasjerer og de økte gebyrinntektene dette vil
medfør
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