Juridisk rådgivning for kvinner

JURK

Det kongelige kommunalog regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN
JURK takker for tilliten og vil komme med følgende bemerkninger vedrørende
endringer til Utlendingsloven.
Vilkårene for å anses som flyktning
Det går frem av høringen at departementet mener kriteriene for å få asyl er så sentrale at
de bør reguleres i forskrift til Utlendingsloven. Det foreslås derfor å tilføye en
forskriftshjemmel i § 16 som gir Kongen rett til å gi utfyllende regler om vilkårene for å
anses som flyktning.
JURK er av den oppfatning at en regulering av vilkårene for å anses som flyktning kan
føre til en mer lik praksis og behandling av enkeltsaker. Klarere vilkår vil kunne gi
mindre plass for skjønnsutøvelse, og gjøre det lettere for søkerne å forutse sin
rettsstilling.
JURK støtter Departementets uttalelse om at regulering av vilkårene for å få asyl vil
gjøre regelverket mer oversiktelig. En slik regulering vil også gjøre det lettere for
offentligheten å få opplysninger om sentrale vilkår for rett til asyl.
JURK har i lang tid savnet en bedre regulering av vilkårene for å få asyl, og støtter
Departementets forslag om at dette skal reguleres i en forskrift til Utlendingsloven.
Tjenesteyting på tvers av grensen
JURK er også meget positiv til Departementets forslag om å tilføye ett nytt annet ledd i §
50 om at utlending som nevnt i EFTA-konvensjonen vedlegg K, uten tillatelse kan reise
inn i riket og yte tjenester i inntil 90 arbeidsdager pr. år.

Telefon:
22 84 29 50
Faksnr:
22 84 29 51

Telefonhenvendelse:
Man & Ons
kl 09 - 15
Tir kl 17 - 20

Klientmottak:
Arbinsgt. 7
Tir kl 17 - 20
Tor kl 12 - 15

Postadresse:
Postboks 2691
Solli
0204 OSLO

JURK forutsetter imidlertid at disse personene får samme rettigheter og plikter i Norge
som EØS borgere.

Vennlig hilsen JURK
V/innvandrergruppen
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