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UDIS HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRING I
UTLENDINGSFORSKRIFTEN - UTLENDINGER PÅ LYSTSEILAS I
NORSK TERRITORIALFARVANN
Vi viser til Justisdepartementet høringsbrev av 22. juni 2012 (feildatert 2011) om forslag til
endringer i utlendingsforskriften av 15. oktober 2009 som gjelder reglene for utlendinger på
lystseilas i norsk territorialfarvann. Departementet foreslår å oppheve bestemmelsene i
utlendingsforskriften (utf.) § 3-20 Visum til utlendinger på lystseilas og utf. § 4-9 Meldeplikt for
fører av fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas. Departementet vurderer disse
bestemmelsene som overflødige og anser bestemmelsene i Grenseforordningen og
utlendingsforskriften forøvrig til å være tilstrekkelig. Grenseforordningen er gjennomført i norsk
rett ved utf. § 4-1.
UDI er enig i departementets forslag om å oppheve utf. § 3-20 og utf. § 4-9. Som vi tidligere har
meddelt departementet mener vi at bestemmelsene om lystseilas i Rådsforordning nr.
562/2006 (Grenseforordningen) og Praktisk håndbok for grensepersonell (Schengen-håndbok)
og gjennom utlendingsforskriftens øvrige bestemmelser er tilstrekkelig. Vi mener ikke det er
nødvendig med ytterligere regulering i utlendingsforskriften for å presisere vilkårene for lystseilas
i norske farvann for visumpliktige og visumfrie utlendinger. Kontroll- og innvandringspolitiske
hensyn er ivaretatt gjennom det gjeldende regelverket.
Vi ser det også som svært positivt at forslaget til forenkling av regelverket for lystseilas for
utlendinger i norsk farvann fremstår som mer brukervennlig og er lettere for myndighetene å
håndheve. I tillegg vil oppheving av de nevnte bestemmelsene medføre at vårt regelverk blir mer
i overensstemmelse med våre forpliktelser etter Schengen.
Vi vil dog, samtidig med en eventuell opphevelse av utf. §§ 3-20 og 4-9, understreke viktigheten
av at visumpliktige lystseilere faktisk har visum både når de ankommer norskekysten og når de
går i land. Visumpliktige lystseilere må få inn- og utreisestemplet sine pass når turen går direkte
fra eller tilbake til en stat utenfor Schengen-territoriet. Meldeplikt overfor norsk
grensekontroll/politi samt kontroller av reisende i utenlandske lystbåter er derfor viktig. Vi mener i
den forbindelse at det er nødvendig å tydeliggjøre at den generelle meldeplikten i
utlendingsloven § 14, jf. forskriftens § 4-8 gjelder ”enhver”, både visumpliktig og visumfrie
utlendinger, samt at meldeplikten må overholdes.
Vi mener derfor at informasjon om vilkårene for lystseilas i norske farvann tydelig bør fremgå av
hjemmesidene til relevante norske utenriksstasjoner, av nettsidene til UDI og for personell ved
utenriksstasjonene via våre regelverksportaler. Videre bør oppslag og informasjon om prosedyre
ved ankomst norsk havn for utlendinger på lystseilas finnes i alle småbåthavner med
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gjestekapasitet. Av oppslaget bør også adressen til nærmeste politimyndighet fremgå, slik at
utlendinger kan overholde den generelle meldeplikten etter utlendingsloven § 14.
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