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Vi  viser til departementets brev av 28.03.2011.

Vår foreløpige vurdering er  at  utkast til høringsbrev omfatter regelerfdringer som vil bidra til økt
effektivitet i saksbehandlingen og bedre opplysning av sakene. Med forbehold om at vi vil gjennomgå
forslagene på nytt under den offentlige høringsrunden, har vi så langt følgende kommentarer til de

enkelte bestemmelsene:

I utkast til endret ul  §  84 er det inntatt et vilkår om at innhenting av opplysninger skal være

”nødvendig”. Vi antar at det vil være tilstrekkelig at vilkårene som fremgår av utkast til
forskriftsbestemmelser er oppfylt, og at det ikke i tillegg er et vilkår at opplysningene nødvendigvis

må være avgjørende for utfallet i den aktuelle saken. Dvs. at opplysningene kan innhentes under et
stadium av saksbehandlingen hvor de vil kunne være nødvendige uten at deres betydning på forhånd

er endelig avklart. Hvis bestemmelsen skal forstås annerledes bør en klar øring inntas i høringsbrevet

eller lovteksten.
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I utkast til ny uf  §  17-7 a skal barnevemmyndighetene etter anmodning fra politiet i sak om
iverksetting av vedtak etter lovens  §  90, gi opplysninger om utlendingens navn og adresse uten hinder

av taushetsplikt. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger fra barnevernet også kan være relevante når
saker avgjøres etter utlendingsloven, jf. særlig ul  § 38  og uf § 8-5, flere av

familieinnvandringsbestemmelsene og forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker.

Iht. barnevernloven  §  6-7 tredje ledd kan barnevernsmyndighetene gi opplysninger til andre

forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven  §  13 b nr. 5 og 6, bare ”når dette er nødvendig for å fremme

bamevemtj enestens, institusjonens, senteret for foreldre og barns eller omsorgssenteret for

mindreåriges oppgaver, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse”.
I den grad unntaket ikke gir barnevemsmyndighetene adgang til å gi opplysninger av betydning for

utlendingssaker som berører barn, bør et unntak vurderes inntatt i utlendingsforskriften. Både hensynet
til sakens opplysning og barnekonvensjonen art.  3  om at barnets beste er et grunnleggende hensyn ved

offentlig myndighetsutøvelse, tilsier at utlendingsmyndighetene bør kunne innhente infonnasjon
direkte fra bamevernmyndighetene. Det vil i utgangspunktet være i barnets interesse om

utlendingsmyndighetene har tilgang til all relevant informasj on av betydning for om oppholdstillatelse
kan gis. Bamevemsmyndighetene kan bl.a. inneha informasjon om barnets situasjon og tilknytning til
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samfunnet (utover oppholdstiden), barnets forhold til foreldrene og foreldrenes omsorgsevne 0.1.
Denne type opplysninger vil ikke i alle tilfeller bli innsendt fra foreldrene.

Vi foreslår at utkast til uf  §  17-7 d om at Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) uten hinder av
i taushetsplikt skal gi opplysninger om ytelser etter folketrygdloven, utvides til også å omfatte saker om

i varig oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13. Opplysninger om hvorvidt utlendingen har rett til
eller mottar ytelser etter folketrygdloven pga arbeidsuførhet pga yrkessykdom eller arbeidsulykke kan

; ha betydning i slike saker.

; Irelasj on til utkast til uf § 17-7 e om ligningsmyndighetene skriver departementet:

”De offentlig tilgjengelige skattelistene inneholder bl.a. opplysninger om fastsatt nettoformue,
É nettoinntekt, skatter og avgifter. Utover dette vil utlendingsmyndighetene også kunne ha behov for

å undersøke om oppgitte arbeidsforhold er reelle og om underholdskravet er oppfylt, så vel ved

è førstegangs tillatelse som ved fomyelse, søknad om permanent oppholdstillatelse og ev. i sak om
tilbakekall. Forslag til § 17-7 e første ledd innebærer at ligningsmyndighetene etter anmodning fra

z _ Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda skal gi opplysninger om utlendingens eller
referansepersonens inntekt og formue. ”

Departementets kommentar kan gi inntrykk av at forslaget til § 17-7 e imøtekommer

utlendingsmyndighetenes behov for å få avklart om et oppgitt arbeidsforhold er reelt. Det fremgår
imidlertid ikke nærmere hvordan bestemmelsen vil være til hjelp i denne sammenheng -  utover den
indikasjon som vil ligge i registrerte inntektsforhold. Forrnuleringen bør derfor presiseres eller endres.
Opplysninger fra ligningsmyndighetene kan for øvrig også ha betydning i utvisningssaker, for

eksempel i saker om ulovlig arbeid. Vi foreslår derfor at utvisningssaker etter ul §§ 66 og 122 medtas

som altemativ i forskriften  §  17-7 e.
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Utkast til uf  §  17-7 f gir hj emmel til å innhente vandelsopplysninger i flere typer av utlendingssaker,
men ikke i saker om beskyttelse eller saker om reisebevis. Idet vandelsopplysninger kan være relevant

også i slike saker, jf. ul  §§ 31 og 38 og uf §§ l2-l og 12-5, bør også disse vurderes omfattet av

forskriftsbestemmelsen.
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