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Sak nr. Behandles av: Møtedato 

 Rådmannsutvalget 10.02.2016 

 Hovedstyret 14.02.2016 

  

 

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVGIVNINGEN - INNSTRAMNINGER II 

 

Forslag til vedtak 

Hovedstyret gir sin tilslutning til den vedlagte høringsuttalelse. 

 

 

Saksframlegg 

 

Saksopplysninger og bakgrunn 

Den 29.12.15 sendte regjeringen ut et omfattende høringsforslag til innstramninger i 

utlendingslovgivningen med tittel «endringer i utlendingslovgivningen に Innstramninger II». 

Høringsfristen er satt til 09.02.16. Administrasjonen har bedt om utsatt frist til etter møte i 

hovedstyret den 14.02.16. Svar fra departementet av 18.01.16 gir avslag på forespørsel om utsatt 

høringsfrist grunnet stramt tidsskjema for den videre prosessen fram mot behandling i Stortinget. 

Samtidig svarer departementet at det ikke kan gis noen garantier for at innspill innsendt etter 

høringsfristens utløp vil bli tatt med i det videre arbeidet. 

 

Kommunene er ikke satt opp som høringsinstanser til høringsnotatet.  

 

På bakgrunn av dette sendte administrasjonen inn høringsuttalelse den 08.02.16 ,med forbehold om 

hovedstyrets endelige godkjenning og eventuelle endringer. Det vises til vedlagte høringsuttalelse av 

04.02.16. Eventuelle endringer som vedtas i hovedstyrets møte 14.02.2016 vil umiddelbart 

ettersendes departementet.  

 

Det 150 sider lange høringsnotatet tar for seg store deler av utlendingslovgivningen, primært 

utlendingsloven med tilhørende forskrifter, men også på noen områder introduksjonsloven som i 

større grad berører kommunesektoren. Norsk lovverk vurderes opp mot internasjonale konvensjoner 

og andre forpliktelser som Norge har sluttet seg til på området, med uttalt mål om at lovverket skal 

gjenspeile en strengere fortolkning av de internasjonale forpliktelsene enn hva som er tilfelle i dag.  

 

Ifølge høringsnotatet har forslagene flere formål. For det første endres reglene om beskyttelse 

(asyl) for å redusere mulighetene for misbruk, herunder foreslås også regler som vil gi større 

mulighet for avvisning ved norsk grense for personer som kommer fra trygge land. For det annet 

foreslås endring av reglene om permanent oppholdstillatelse for å gi sterkere incitamenter for 

integrering. For det tredje foretas det endringer i reglene for enslige mindreårige asylsøkere 

(EMA) for å motvirke at barn sendes ut på farefull reise på egenhånd, motivert av at familien skal 

få følge etter. For det fjerde foreslås endringer i saksbehandlingsregler for å legge til rette for 

mer effektiv saksbehandling. 
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De foreslåtte lovendringene er en oppfølging av Stortingets asylforlik av 19.11.15, som igjen kom som 

en reaksjon på situasjonen høsten 2015 med meget stort tilstrømning av asylsøkere til Norge. En 

betydelig andel av disse var enslige mindreårige, og derfor fremmes også forslag til tiltak særskilt 

rettet mot denne gruppen i høringsnotatet.  

 

Parallelt med dette vedtok Stortinget den 17.12.15 det såkalte integreringsforliket under tittelen «et 

felles løft for god integrering に tiltak for å møte flyktningkrisen», med til sammen 67 tiltak som 

regjeringen bes om å følge opp og utrede videre. Det må antas at den kommende 

integreringsmeldingen som er planlagt ferdig i mai vil være sentrert rundt disse tiltakspunktene. 

 

Spørsmål knyttet til Norges asylpolitikk, folkerettslige forpliktelser, grensekontroll og utlendingers 

adgang til riket, ligger i utgangspunktet utenfor KS interessepolitiske sfære, og ville isolert sett ikke 

bli kommentert av KS. Fordi flere av de foreslåtte endringene gjennom å gripe inn i enkeltpersoners 

rettigheter berører kommunenes arbeid med integrering av nyankomne flyktninger, er det likevel 

administrasjonens vurdering at KS på interessepolitisk grunnlag bør kommentere de av forslagene 

som her er nevnt. Det understrekes også at forslag som に innenfor Norges folkerettslige forpliktelser 

に kan begrense asylstrømmen til Norge, vil lette det store presset på det kommunale 

tjenesteapparatet som en stor asylstrøm medfører. Dette framkommer i den innsendte 

høringsuttalelsen. 

 

I KSげ ｷﾐﾐゲWﾐSデW ｴ｀ヴｷﾐｪゲ┌デデ;ﾉWﾉゲW Wヴ a｀ﾉｪWﾐSW WﾐSヴｷﾐｪゲaﾗヴゲﾉ;ｪ ｷ ｴ｀ヴｷﾐｪゲﾐﾗデ;デWデ ﾆﾗﾏﾏWﾐデWヴデぎ 
 

6.2: Oppheving av utlendingslovens § 28 første ledd bokstav b ʹ ny bestemmelse om 

oppholdstillatelse for utlendinger med rett til subsidiær beskyttelse 

Forslaget innebærer en gjeninnføring av ulik juridisk status, rettigheter til blant annet 

legitimasjon/reisebevis, og viktige trygdeytelser mellom såkalte «konvensjonsflyktninger» og 

personer med såkalt «subsidiær beskyttelse». Sistnevnt kategori viser til personer som ikke innfrir 

flyktningkonvensjonens krav til beskyttelse som flyktning, men som likevel etter 

flyktningkonvensjonen har krav på vern mot retur av humanitære årsaker, for eksempel på grunn av 

trussel om dødsstraff. Personer i begge kategorier har imidlertid samme rettigheter etter 

introduksjonsloven, og kommunen vil også i fortsettelsen ha samme ansvar og rolle overfor personer 

i begge kategorier. Erfaringer fra før 2008 viste at det var utfordrende for kommunene å praktisere et 

likeverdig og effektivt integreringsarbeid overfor flyktninger med samme rettigheter til kommunale 

tjenester og med ulike rettigheter til statlige ordninger. Endringen vil også medføre økte 

sosialhjelpsutgifter for kommunene som følge av reduserte trygderettigheter. Derfor var KS en 

pådriver for en likestilling av disse kategoriene i ny utlendingslov fra 2008., I det innsendte 

høringssvaret er det argumentert mot forslaget av samme årsak. 

 

6.3: Innføring av midlertidig beskyttelse 

Erfaringer fra 90-tallet med ordning med midlertidig beskyttelse viste seg meget utfordrende fra et 

integreringsperspektiv, og med henvisning til dette har KS i høringssvaret bedt regjeringen om å 

vurdere konsekvensene av en slik ordning nøye før den innføres. Samtidig forutsettes det at personer 

som inngår i denne gruppen ikke skal ha rett til bosetting med offentlig hjelp eller rett og plikt til et 

kommunalt introduksjonsprogram som følger av dette. 

 

6.4: Fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år for enslige mindreårige asylsøkere 

I høringssvaret påpekes den usikkerheten og store belastningen dette vil medføre for en allerede 

utsatt gruppe som kommunene har store og omfattende oppgaver overfor. KS frykter at en ordning 

med fornyet beskyttelsesvurdering ved fylte 18 år for enslige mindreårige kan gjøre integreringen 

vanskeligere og mindre effektiv. 
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7.6.2: Utvidelse av underholdskravet ved familiegjenforening 

7.6.3: Innføring av krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge ved familiegjenforening 

 En konsekvens av forslagene samlet er at det vil være svært vanskelig og i mange tilfeller umulig for 

bosatte flyktninger å få nærmeste familie til Norge i løpet av den tiden de regnes som nyankomne, 

og kommunen har et særskilt ansvar. En stor andel nyankomne flyktninger er enslige med familie i et 

annet land. Usikkerhet knyttet til familiens situasjon og trygghet har dokumentert negativ effekt på 

fokus og resultater i introduksjonsordningen, noe som også samsvarer med erfaringer fra 

kommunene. 

 

8.1.3: Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap som vilkår for permanent 

oppholdstillatelse 

8.3.4: Selvforsørgelse som vilkår for permanent oppholdstillatelse 

Forslagene kan gi en opphopning av personer som på grunn av de skjerpede kravene ikke makter å 

tilegne seg samme status og rettigheter som øvrige innbyggere. I den grad forslagene kan virke 

motiverende for egen integrering vil dette være positivt, men samtidig må det antas at en del 

flyktninger vil ha problemer med å innfri kravene. Disse personene vil, til tross for at de ikke oppnår 

permanent opphold, samtidig ha mulighet til å bli i Norge på ubestemt tid med midlertidige 

oppholdstillatelser som jevnlig må fornyes. De langsiktige integreringsutfordringene som følger av en 

større gruppe innbyggere som over tid lever i en slik situasjon bør vurderes nærmere, herunder 

risikoen for en innlåsningseffekt av personer med flyktningbakgrunn utenfor arbeidsmarkedet. 

 

8.4: Endringer i introduksjonsloven ʹ plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer 

mellom 55 og 67 år. 

I høringssvaret forutsetter KS at endringen følges opp med nødvendig finansiering i form av styrking 

av norsktilskuddet slik at kommunene kan ivareta oppgaven på en forsvarlig og god måte. 

 

 

Lasse Hansen   

         Helge Eide 

 


