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Høring – endring i utlendingsforskriften – tjenesteutsetting av mottak av søknader
om oppholdstillatelse
Juss-Buss er en studentdrevet rettshjelpsorganisasjon tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi har over 40 års
erfaring med rettshjelpsarbeid og oppsøkende virksomhet. Utlendingsrettsgruppen på Juss-Buss
behandlet 1264 saker i 2012. Utlendingsrett er det rettsområde hvor Juss-Buss mottar flest
henvendelser.
Vi takker for tilliten som høringsinstans.
Bakgrunn
Departementet viser til en betydelig økning i antall søknader om visum og oppholdstillatelser til Norge
de siste årene som bakgrunn for forslaget.
Våre klienter opplever lang saksbehandlingstid på ambassadene som et stort problem og årsak til
frustrasjon i deres søknadsprosesser. Det er særlig det å få komme seg til intervju tar lang tid.
Dersom departementets forslag om tjenesteutsetting faktisk bidrar til å redusere saksbehandlingstiden
er Juss-Buss i utgangspunktet positive til initiativet. Vi er enig i at det er viktig at regelverket trekker
opp klare grenser for hva slags type saksforberendende virksomhet private rettssubjekter kan utføre på
vegne av utlendingsforvaltningen. Vi synes at en enhetlig praksis vil være mest praktisk.
Juss-Buss møter ofte klienter som har store praktiske problemer med å komme seg til en norsk
utenriksstasjon som kan motta deres søknad. Vi har særlig sett at det har vært en utfordring for større
barnefamilier å komme seg til en norsk utenriksstasjon i tide til å oppfylle ettårskravet i
utlendingsforskriften § 10-8 (5). At dette forslaget nå vil gjøre det mulig å levere søknader flere steder
enn kun ved norsk utenriksstasjon kan være positivt for våre klienter da de ikke vil være tvunget til å
oppsøke en bestemt ambassade.
I forbindelse med avsnittet over ønsker vi å anmodne myndighetene om en mindre rigid håndhevelse
av søke-fra reglementet. I dag er det strenge retningslinjer for hvilke utenriksstasjoner som skal ta i
mot søknader fra de landene som ikke selv har en utenriksstasjon, for eksempel Syria, Afghanistan og
Somalia. Vi har sett at dette kan være veldig uheldig da en familie ikke alltid velger hvilken retning de

skal flykte ut i fra hvor de senere kan søke om familiegjenforening med et familiemedlem i utlandet.
Vi håper at man igjennom en tjenesteutsetting også kan lette på denne praksisen slik at de som ikke
kan søke fra sitt hjemland på grunn av manglende fungerende utenriksstasjon der kan søke fra en
hvilken som helst annen norsk utenriksstasjon.
Nærmere om forslagene
Vi synes det er riktig at Departementet med dette forslaget ønsker å kodifisere det som allerede i noen
grad har vært praksis. Vi tror også at en lovregulering vil innebære en mer enhetlig praksis på dette
området.
Juss-Buss er imidlertid bekymret for kvalitetssikringen av informasjonen og veiledningen
tjenesteyterne vil gi. Vi erfarer at forvaltningen selv kan gi ufullstendig /dårlig informasjon og
veiledning, selv om det er underlagt forvaltningens veiledningsplikt. Vi lurer på i hvilken grad private
tjenesteytere må oppfylle kravene som ligger i den offentlige veiledningsplikten og hvilke
konsekvenser det eventuelt vil få om den private tjenesteyteren gir uriktig informasjon. Vi ønsker også
informasjon om hvordan Departementet vil sikre god informasjonsflyt når man får enda flere søkere
som må informeres.
For Juss-Buss er det viktig at tjenesteyterne har tilstrekkelig kunnskap om utlendingsregelverket og
prosedyrene rundt dette. Det er helt avgjørende at praksis er sammenfallende for alle kontorer som
skal motta søknader om oppholdstillatelse.
Videre må det sørges for at de ansatte på slike kontorer ikke arbeider for, eller har nær kontakt med
oppholdsstedets myndigheter. Mange av de som oppsøker norske ambassader og konsulat for å for
eksempel søke om familieinnvandring har familiemedlemmer i Norge som har opphold på
flyktninggrunnlag. Det er viktig at familiemedlemmene ikke opplever at de avslører oppholdslandet
for familiemedlemmer som har flyktet fra hjemlandets myndigheter.
Dersom dere har spørsmål kan Ksenia Shpilevaya nås på telefon 905 33 050 alle hverdager, unntatt
onsdag. Vi ønsker samtidig å informere om at vi skal avholde en rettshjelpsundersøkelse i perioden
15.4 til og med 16.5, i denne perioden kan vi være noe vanskelig å få tak i på telefon.
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