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Utlendingers rettslige stilling
Av professor dr.jur. TORKEL OPSAHL

Som følge av de store folkevandringer i tiden er fremmedlovgivningen, eller
utlendingslovgivningen, blitt en stadig kilde til strid og er nå i støpeskjeen i
de fleste land. Erfaringens første tese lyder slik:

(i) Så lenge det ikke er mange fremmede, kan enhver fremmedlov være god nok.

Og den neste blir antakelig:

(ii) Når det blir for mange fremmede for folk flest, virker ingen fremmedlov god.

Samvittighetsspørsmålet er om dette punkt virkelig allerede er nådd i våre
land, slik mye tyder på.

Sverige førte en tid bevisst en politikk med stor innvandring. Danmark,
Finland, Island og Norge har vært mindre merket av spørsmålet inntil mer
nylig. Men i det siste tiår er det blitt aktuelt iallfall i Danmark og Norge. Det
er i Norge likevel ikke blitt noen periode med tallmessig stor innvandring,
bare en som var annerledes. Det gjeldende lovverk lot seg da snart bruke til
å innføre skjerpede restriksjoner. De kom gradvis, fram til den såkalte
"innvandringsstopp" som diskusjonen nå står om.

Denne utvikling har ikke berørt det felles nordiske arbeidsmarked, pass-
kontrollavtalen m.m., tiltak hvis betydning for Norden neppe kan overvur-
deres. Hertil har det siste tiår brakt Danmarks medlemskap i EF, med fri
gjensidig bevegelighet innenfor dette store område. Dette er en kraftig
rettslig og politisk binding på statens alminnelige utlendingspolitikk:

(iii) Enkelte nasjonaliteter be traktes i praksis omtrent ikke som utlendinger.

For å få perspektiv og proporsjoner må en alltid ha disse tiltak til fordel for
nært samarbeidende nasjoner for øye, men det må her være nok å nevne
dem.

Dette referat kan bare skissere noen hovedtrekk og synspunkter. Det skal
tjene som grunnlag for å få emnet drøftet på en prinsipiell måte, i lys av de
mest aktuelle problemer. Endel "teser" og spørsmål til diskusjon markeres
underveis med små romertall (i—xxvii).
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172 Torkel Opsahl

1. Den gjeldende rettsstilling for utlendinger

De følgende hovedtrekk gjelder stort sett stillingen i Norge. Tendensene, om
ikke detaljene, er så vidt jeg vet tilsvarende i andre nordiske land. De
suppleres av våre internasjonale förpliktelser som ofte er felles.

Adgang til riket

Lovgivningen — i Norge lov om utlendingers adgang til riket m.v. (frem-
medloven) av 27. juli 1956, utfylt med forskrifter og praksis — innebærer at
innreise og utreise generelt er forholdsvis fri, selv om det er adgang til avvisning
og utvisning i enkelte tilfelle som loven nevner. Likevel gjelder det delvis også
visumplikt, avhengig av utlendingens nasjonalitet. Og den enkelte utlendings
rett til opphold av noen varighet (regulært utover 3 måneder) avhenger av
særskilt tillåtelse i h.t. lov og forskrifter. Hans rett til arbeid krever imidlertid
en egen tillåtelse utover dette. Og under "innvandringsstoppen" siden 1975
gjelder som hovedregel at det ikke skal utstedes nye første gangs arbeidstilla-
telser. Men det er dispensasjonsadgang for en rekke kategorier, enten p.g.a.
en særlig tilknytning, eller fordi det er behov for dem (spesialister). Disse
kategorier utgjør dagens innvandring av arbeidstakere. Samtidig er presset
for å oppnå oppholdstillatelse økt, bl.a. gjennom familie- og studentinn-
vandring, som også medfører adgang til arbeid, iallfall delvis (studenter).
Dette gir i mange tilfelle muligheter til å unngå virkningene av innvand-
ringsstoppen.

Adgangen til å nekte tillåtelse til opphold og arbeid til de utlendinger som
ikke fyller vilkårene, er et viktig innvandringspolitisk virkemiddel. I ut-
gangspunktet gir det utlendingsmyndighetene stor skjønnsmessig frihet.
Den særlige adgangen til under enhver omstendighet å utvise den enkelte
utlending når særlige forhold foreligger, i første rekke kriminalitet og annen
dårlig tilpasning, er noe nærmere regulert i loven.

I forsøkene på å vinne generell kontroll over innvandringen, er lovverket
brukt gjennom nye og skjerpede forskrifter, bl.a. om vilkårene for å gi
tillåtelser til opphold og arbeid, og om behandlingen av disse saker. Et slikt
vilkår som at tillåtelser skal være søkt og avgjort før innreise, har fatt større
og større betydning som middel til å sile innvandringen og forebygge vans-
keligheter med å handheve loven og fremmedpolitikken. Forøvrig gjelder i
prinsippet de vanlige regler om forvaltningens saksbehandling, men tilpas-
ningen av disse regler (i Norge særlig forvaltningsloven av 10. februar 1967),
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har i praksis undertiden vært noe uklar.
Utlendingssakene behandles dels av den ordinære utenriks- og innenriks-

forvaltning, hovedsakelig av politiet som den ordinære ytre etat, og i Norge
av Justisdepartementet som sentralt organ og dermed som instruksjons-,
klage- og omgjøringsinstans. Men også et eget sentralt organ, i Norge
Statens utlendingskontor, har i praksis viktige oppgåver, dels i klagesaker og
dels som første instans (sml. i Sverige Statens Invandrarverk og i Danmark
Tilsynet med udlændinge).

Alt dette tilhører det vi kan kalle fremmedretten i snever forstand.

Rettsstilling i riket

Til fremmedretten i videre forstand hører også de regler som gjelder utlen-
dingen forøvig, særlig hans rettsstilling i riket. Her gir ikke fremmedloven og
fremmedforskriftene svar, men andre lover og alminnelige prinsipper.

Enkelte lands grunnlover har alminnelige regler om utlendingers stilling.
I Norden er det få eller ingen alminnelige regler som fastslår utlendingers
likerett eller rettsbeskyttelse, og heller ikke mange uttrykkelige særregler.
Det må avhenge av den enkelte rettskilde hvilken personkrets den omfatter.
Grunnloven kan f.eks. forbeholde stemmerett ved valg til nasjonalforsamlin-
gen og embêter i staten for statsborgere (slik N.grl. §§ 50 og 92). Også
mange andre offentligrettslige lover skiller mellom statsborgere og utlen-
dinger, bl.a. m.h.t. erverv av eiendom og tillåtelser til å drive visse slags
virksomhet. Slik diskriminering i lovgivningen på økonomiske og sosiale
områder på basis av nasjonalitet har historisk spilt stor rolle, men har vært
noe på retur i de siste årtier. Den er f.eks. stort sett fjernet fra den alminne-
lige konsesjons- og trygdelovgivning i Norge. Den motvirkes bl.a. av inter-
nasjonale avtaler og av mer forpliktende samarbeid, på basis av gjensi-
dighet. Det er også lover som trekker skillet annerledes, f.eks. mellom
innvånere (som foruten statsborgere omfatter utlendinger med fast domisil)
og andre (utlendinger).

Det kan idag neppe stilles opp noen hovedregel eller alminnelig presum-
sjon om nasjonal lovgivnings anvendelse på utlendinger. Den interlegale rett
fastlegger stillingen nærmere. Foruten de internasjonal-privatrettslige lov-
algsregler m.h.t. personalstatutt, eiendom, familierettslige spørsmål m.m.,
er det sikre holdepunkter for når en kan anvende straffeloven (i Norge § 12
jfr. § 14) og andre sentrale lovverk, f.eks. prosesslovgivningen, i forhold til
utlendinger. Avgjørende er naturligvis ikke bare statsborgerforholdet, men
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174 Torkel Opsahl

en rekke andre faktorer, som oppholdssted, stedet for handlingen eller det
omtvistede gode, og det kompetente forum.

Internasjonale garantier

Ingen rett for utlendinger til innreise eller opphold har fulgt av den alminne-
lige og uskrevne folkerett. Alene nasjonal rett eiler traktater kan sikre denne,
og har altså vært de eneste kilder til fremmedretten i snever forstand. Det er
i den videre forstand at fremmedretten har vært et klassisk emne allerede i
den alminnelige folkerett: Under sitt opphold er utlendinger folkerettslig
beskyttet i visse henseender, dels med grunnlag i sivilisasjonens minstekrav,
dels i sin egenskap av borgere av en annen stat, og dels som følge av et krav
om respekt for fremmed rett og fremmede rettsakter (Ross).

Den nasjonale retts adgang til å fastlegge utlendingers stilling hva angår
fremmedretten både i snever og vid forstand ("lov følge eller land fly")
begrenses ytterligere av en rekke nyere internasjonale garantier. Jeg tenker
ikke her så mye på de internasjonale markedsordningene og andre regionale
integrasjonstiltak (foredragsemne på Nordisk Juristmøte 1969), men mer på
det internasjonale vern om menneskerettighetene (forhandlingsemne sam-
me sted 1978). Fremmedretten er som følge av dette nå hverken et reservert
domene, eller hovedsakelig "domestic jurisdiction", som det heter i FN's
pakt art. 2(7).

Vernet om menneskerettighetene har påvirket begge de klassiske hoved-
synspunkter i folkeretten — for det første er selve utgangspunktet rokket, og
for det annet er beskyttelsen konkretisert og supplert i atskillige enkeltheter
og på inngripende vis. Ved ratifikasjon av en menneskerettskonvensjon som
den europeiske, blir følgen at staten, som den Europeiske Menneskeretts-
kommisjon uttrykte det i en tidlig sak mot Sverige,

(iv) "must be understood as agreeing to restrict the free exercise of its rights under

general international law, including the right to control the entry and exit of foreigners to

the extent and within the limits of the obligations which it has accepted under that

Convention. "

Denne almensats lyder temmelig selvfølgelig, men er i sin sammenheng et
meget viktig tolkningsprinsipp av generell rekkevidde. Selv om konven-
sjonen i likhet med alminnelig folkerett ikke i seg selv gir noen rett til adgang
eller opphold, kan den følge indirekte av at statens frihet til å regulere og
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kontrollere begrenses av de enkelte förpliktelser staten har tatt på seg. I en
omfattende praksis er det slått fast at bl. a. retten til beskyttelse mot umen-
neskelig og nedverdigende behandling (EMK art. 3) og retten til respekt for
familielivet (EMK art. 8) kan gi et slikt grunnlag.

Av særlig interesse for utlendinger under deres opphold er f.eks. kravet på
opplysning i et språk man forstår ved arrest (EMK art. 5(2) og tiltale
(6(3)(a) ), domstolskontroll med frihetsberøvelse med sikte på avvisning,
utvisning eller utlevering (EMK art. 5(4) jfr. 5(l)(f)), og fri tolk under
straffesak (EMK art. 6(3) (e) ). Alle disse prinsipper går igjen i FN's pakt om
sivile og politiske rettigheter, som med sin valgfri protokoll om individuell
klagerett nå binder alle de nordiske land. Pakten gir dessuten et visst vern
mot vilkårlig utvisning (art. 13).

Den internasjonale klagerett er en prosessuell garanti. Prinsipielt og praktisk
er den en like fundamental nydannelse som de materielle begrensningene.
Både Europakonvensjonen (art. 1) og pakten (art. 2) beskytter enhver, og
altså ikke bare innlendinger, og heller ikke bare borgere av statspartene
overfor andre statsparter. Av samtlige klager registrert ved Menneskeretts-
kommisjonen i årene 1976—78 (1135), kom henimot fjerdeparten (258) fra
utlendinger mot oppholdsstaten, altså relativt langt fler enn fra innlen-
dinger. Og svært mange av dem var fra fjernere land, utenfor Europarådet.

2. Grunnbegreper og prinsipielle synspunkter

Noen stikkord er allerede angitt: Utlending, fremmedrett i snever og i vid
forstand.

Begrepet utlending: Enhet og mangfold

I sin abstraksjon kan loven som utgangspunkt nøye seg med å fastslå at
utlending er enhver som ikke er statsborger, (i Norge til og med bare i en
lakonisk parentes i fr.l. § 3). Men i praksis må nærmere omstendigheter
bestemme rettsstillingen.

Seiv om diskriminering f.eks. etter nasjonalitet, rase eller politisk oppfat-
ning er prinsipielt lite egnet som holdepunkt for de nærmere regler etter det
herskende syn idag, er en differensiering mellom utlendinger etter andre
kjennetegn vel kjent og helt nødvendig. Loven og forskriftene gir glimt inn i
livets og utlendingenes mangfold (med sine særregler f.eks. for omstreifere,
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fr.l. § 11, artister, Handelsreisende, profesjonelle idrettsutøvere, sjømenn,
frf. §§ 34,46,48).

Samfunnets holdninger til utlendingene vil variere meget sterkt, som
historien har vist, ettersom de f.eks. kommer som leiesoldater (Kringen
1612), okkupanter, krigsfanger eller allierte styrker (1940—45), som kapita-
lister og entreprenører (grundere) eller anleggsarbeidere (rallare), som dip-
lomater eller flyktninger, som sigøynere eller studenter. Et tidligere utvand-
ringsland har vanskelig for å klare omstillingen til innvandringsland. Så
lenge utlendingene var få og som regel hadde utdannelse og inntekt over
gjennomsnittet av befolkningen, var problemene — om noen — helt andre
enn når forholdet blir vendt om til innvandring av sosialt, økonomisk,
kulturelt og politisk underpriviligerte, enkle mennesker i oppbrudd fra nød
og stagnasjon.

Det rettspolitiske dilemma er hvordan variasjonene i omstendigheter hos
de ulike nasjonaliteter, raser og kulturer skal avspeiles i loven og innvand-
ringspolitikken. I strevet for likestilling er dette i prinsipp blitt tabu som
debattemne. Men i praksis farger det standpunktene, både hos idealister og
hos kynikere:

(v) Hvor det er hjerterum er det husrom, med velvilje er det plass for mange flere i våre

land. Men idag er det vanskelig f.eks. i Norge å skrive en generell fremmedlov som ikke

blir en kamuflert lov for enkelte markerte innvandrer grupper.

Fremmedrett i snever forstand: Adgang og opphold

Gjennomgående bestemmes utlendingens rettslige stilling av et regelverk
som ikke umiddelbart gir ham noen rettigheter, særlig med hensyn til
adgang og opphold. Reglene er heteronome, gitt av statsborgere for andre.
Med en Hegelsk tanke kunne en hevde at de først og fremst tjener til å
legitimere makten over de avmektige.

En slik lovgivning uten rettigheter har den konsekvens for utlendingers ad-
gang og opphold at en offentlig tillåtelse i alminnelighet er den eneste kjenns-
gjerning som kan stifte en rett. Således går idag det kanskje mest fundamen-
tale skillet mellom den anerkjente og den ikke anerkjente utlending, mellom
ham med og ham uten de behørige papirer. Bør ikke loven anerkjenne andre
rettsstiftende kjennsgjerninger enn slik tillåtelse, dvs. umiddelbare rettig-
heter i visse forhold?
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(vi) Humanitære hensyn må ofte slå igjennom når spenningen blir sterk, og skillet virker

urimelig. Disse hensyn gjelder ikke barefor statsløse ogflyktninger.

Det er på den annen side vanskelig å tenke seg noen utlendingskontroll uten
slike skillelinjer og papirer. Men like vanskelig er det å handheve reglene når
følelsene — og pressen — råder: "Hvor tårene siler og blitzene lyner, er det
ikke lett å iverksette en avvisning", kom det noe resignert fra en embets-
mann med daglig erfaring på området. Dilemmaet kan bli totalt. Eller som
en norsk politiker nylig fastslo:

(vu) Nordmenn er f o r den generelle innvandringsstopp, men de er mot at den blir

praktisert i det enkelte tilfelle.

Likevel kommer en neppe utenom tillåtelses systemet som hovedvirkemiddel. I
norsk fremmedrett har dette system grodd fram på en noe tilfeldig måte. I
andre rettsgrener, både eldre, som næringsrettens konsesjonslovgivning, og
nyere, ikke minst innenfor petroleumsretten, er tillatelsessystemet planmes-
sig utviklet til et hovedinstrument for styring. Det har ikke stått like mye
kapasitet til rådighet for den juridiske utbyggingen av den alminnelige
fremmedrett som på slike mer rentable fagområder. Og heller ikke er
klientene — utlendingene — ofte så forsynt med juridisk ekspertise som f.eks.
oljeselskapene.

Det lyder nok derfor som et rimelig krav at utlendingene seiv skal kunne
holde oversikt over reglene og sin rettsstilling. Det er også et rimelig ønske
hva jeg har hørt fra utlendingsmyndighetenes side, at reglene i det minste
ikke må bli for innviklet for disse myndigheter selv. De har alt for lenge
måttet greie seg med et fåtall ansatte.

Hele systemet må imidlertid nå gjennomtenkes. At staten etter folkeretten
kan sies å stå fritt mht. hvem den vil gi og nekte opphold, er bare et
utgangspunkt. Det er ikke lenger alltid holdbart. Men viktigere er at hver-
ken utgangspunktet eller de folkerettslige modifikasjoner gir noen større
hjelp under den nasjonale lovgivers overveielser.

(viii) Det er helt urimelig i en rettsstat, og slett ikke noen god måte å f remme folkerettens

utvikling på, så å si å delegere den folkerettslige handlefrihet totalt f eks. til lokale

myndigheter. Man må derfor godta en betydelig utbygging både av apparatet og av

regelverket, hvis en vil ta hensyn til alle de omstendigheter — og kontrollere/tilgodese alle

de utlendinger — som nå er blitt aktuelle.
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Selv om fremmedretten i snever forstand ikke baseres på subjektive rettighe-
ter for den enkelte utlending, må den iallfall så vidt mulig objektivt tilgodese
også deres interesser. Dette kan skje ved at myndighetene pålegges plikter
selv om motstykket ikke er subjektive rettigheter for utlendingen.

(ix) Lovens formål bør være å danne grunnlag for nødvendig regulering av og kontroll

med inn- og utreise samt utlendingers opphold og virksomhet i riket. Den bør lette besøk,

trygge bosetting og fremme rettssikkerhet for den enkelte utlending.

Fremmedrett i vid forstand: Utlendings rettsstilling i alminnelighet.

Som nevnt kan man idag neppe stille opp noen alminnelig presumsjon om
rettssystemets rekkevidde i forhold til utlendinger. Lovgivningen kan i
mange forbindelser gjøre forskjell etter nasjonalitet, og spesielt mellom
statsborgere og utlendinger, uten at dette kan anses for usaklig eller kommer
i konflikt med internasjonale förpliktelser. Men det er etter min mening
mulig og ønskelig å stille opp en hovedregel.

(x) Utlending bør under sitt opphold i riket ha samme rettigheter og plikter som

statsborgere når ikke annet er bestemt.

Grunnlag for unntak kan det være f. eks. at oppholdet er midlertidig og
kortvarig. Men slik bestemmelse må trèfles ved lov eller med hjemmel i lov.

Fremmedlovgivningens form

Det kan vel være at de eldre fremmedlover har hatt noen tekniske svakheter,
og de har ikke tidligere vært gjenstand for så omfattende offentlige utred-
ninger som i de senere årene. At fremmedloven er en "fullmaktslov", er et
sentralt trekk, og det er kommet i forgrunnen i kritikken. Men det er jo ikke
enestående i offentlig rett. Det er heller ikke så lett å fa øye på bestandig.
Hvor viktig en "uskyldig" fullmakt vil vise seg å være, avhenger ikke så mye
av lovteksten som av sammenhengen. I Norge viste det seg først i 1970-årene
hvilken omfattende fullmakt som lå i bestemmelsen om arbeidstillatelse (fri.
§ 10 jfr. § 29). Den ble grunnlaget for innvandringsstoppen. Også i Dan-
mark har utlendingslovens fullmaktskarakter vært fremhevet i kritikken mot
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Utlendingers rettslige stilling 179

den. (Til. gjengjeld forlyder det fra Sverige at den nye lov av 1980 allerede
har pådratt seg kritikk for å være komplisert og vanskelig å forstå.)

Annen erfaring har vist at det er mulig å komme fra fullmaktslover til mer
utførlige "rammelover". Regler som fra først av er gitt pr. fullmakt, kan vise
seg så levedyktige at de kan avansere til selve loven. Men dette innebærer
ikke nødvendigvis større garantier for "rettssikkerhet" i betydningen av mer
direkte anvendelige regler. Både nærmere forskrifter og individuelle skjønns-
avgjørelser kan fortsatt være nødvendige. Når et lovutvalgs mandat — som
det norske fremmedlovutvalgs — er å forme en lov som kan være et instru-
ment for den fremmedpolitikk myndighetene til enhver tid ønsker å føre —
og underforstått: ikke låse denne politikk fast — kan ikke rammene bli svært
stramme.

(ix) Seiv om man etter dette sannsynligvis kan finne teoretisk "bedre" løsninger i ny

lovgivning, hør man neppe stille altfor store forventninger til den praktiske betydning av

dem.

Nasjonal rett bør også gi rum for statens internasjonale förpliktelser overfor
utlendingene. I de nordiske land er transformasjon den vanlige måte å
gjennomføre slike internasjonale förpliktelser på. Men de aktuelle interna-
sjonale konvensjoner er stort sett bare blitt ratifisert, ikke transformert. Det
gjelder bl. a. menneskerettighetskonvensjonene. Det er mulig at de nasjonale
myndigheter allerede idag har en plikt til å anvende dem når de treffer
forvaltningsavgjørelser i henhold til myndighet tillagt dem ved lov, slik det
særlig læres i Danmark. Men stillingen er ikke så synbar som om dette gikk
fram av loven seiv.

(xii) Derfor bør loven for alle tilfelles skyld slå fast at den, og vedtak i medhold av den,

bare gjelder når ikke annet følger av internasjonale regler som staten er bundet av og som

har tilformål å gi utlendingen en bedre stilling.

Den nordiske dimensjon

De gjensidige nordiske preferanser innad har medført at Norden i
utlendingspolitisk henseende også er en naturlig enhet utad. Ønsket om mer
enhetlig utlendingslovgivning og innvandringspolitikk lå til grunn for en
rekke forslag i 1970 innenfor rammen av Nordisk Råd. (Utlänningspolitik
och Utlänningslagstiftning i Norden, Nordisk utredningsserie, NR 16/70.)
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180 Torkel Opsahl

Oppgaven er like aktuell som da. Men strømmen av problemer i 1970-årene

har feiet selve dette dokument til side.

(xiii) Det er sterkt å beklage at de nasjonale utredninger senere ikke har sett det praktisk

mulig å legge så stor vekt på den nordiske dimensjonen som man tenkte seg i 1970.

Bare ved å drøfte enkelhetene på ny kan en idag få bekreftet muligheten for

slikt samarbeid. Det er neppe for sent å rette opp noe av det vi her har

forsømt. Kanskje kan diskusjonen som dette referat leder til, bidra til dette.

3. Nærmere om reguleringen av innreise og opphold

Hovedspørsmålet er om loven kan og bør gi utlendingen rett til eller krav på

innreise og opphold. Seiv om den alminnelige folkerett ikke gir ham det, har

fri internasjonal bevegelighet faktisk forekommet i visse perioder, uten at

den har vært direkte vernet av loven som en rett, og den forekommer

undertiden i begrensede områder med grunnlag i traktater m. v. (EF, de

nordiske ordninger). Avvikling av restriksjoner på reiselivet har idag i

betydelig grad gjeninnført fri innreise. Men over alt kommer visstnok varig

opphold etter lov og praksis i en helt annen stilling.

Den svenske utlendingslovkomité konstaterte nylig at det såkalte frie folkeutbytte
som ble sagt å eksistere før første verdenskrig, og som da ble avbrutt for siden
egentlig aldri å ha blitt gjenopptatt, bare var en utveksling mellom de hvite folkeslag.
Og heller ikke i denne begrensede betydning har det kunnet bli bevart. (SOU
1979:64 s. 105.) Fra den norske regjering het det riktignok for ikke så mange år siden
at fri bevegelighet vil være "en del av den alminnelige valgfrihet som framtidas
mennesker vil kreve", en utvikling som vil være "naturlig og ønskelig, og det bør fra
myndighetenes side legges minst mulig hindringer i vegen for den." (St. meld. nr. 45,
1968—69, s. 64.) Denne tankegang må nå også i Norge anses for oppgitt. "Det hadde
vært ønskelig om Norge fortsatt hadde kunnet føre en liberal invandringspolitikk slik
vi gjorde til ca. 1970. Norge er imidlertid blitt et innvandringsmål for arbeidssøkende
fra utviklingsland." Under henvisning til vanskelighetene og de oppgåver en står
overfor, heter det nå: "Regjeringen mener derfor at det så langt en kan se framover
bare unntaksvis vil være rom for innvandring utover den familie- og flyktningeinn-
vandring vi har forpliktet oss til" (St. meld. nr. 74, 1979—80, Om innvandrere i
Norge, s. 6 jfr. s. 27 flg.).

I det medlemsforslag i Nordisk Råd som ga støtet til utredningen i 1970, ble det i
sin tid hevdet at det skulle være mulig å gå over til det omvendte prinsipp av det som
da gjaldt, nemlig at bare egne statsborgere hadde rett til innreise og opphold: Man
kunne la lovens utgangspunkt være at også utlendinger hadde rett til å komme inn i
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de nordiske land, men knytte til dette prinsipp slike regler at en på rimelig måte
kunne kontrollere strømmen av reisende og arbeidssøkende. De nordiske sakkyndige
fant imidlertid ikke noen fordeler, selv for den enkelte utlending, ved dette. Unnta-
kene fra retten til innreise og opphold ville selv under normale forhold bli så
omfattende at retten ville bli nærmest innholdsløs. Reformen ville gi et misvisende
inntrykk, og verdien for den enkelte utlending ville være svært usikker, med de
mange forbehold og det vekslende innhold, bl. a. avhengig av variasjoner i sysselset-
tingen (NR 16/70, s. 31).

Det er mer enn ti år siden disse nordiske drøftelser pågikk. Etter hvert som den nye
innvandringsbølgen fra fjerne land ble stanset andre steder, nådde den fram til
Norden, toppet seg ca. 1971 og ble deretter møtt med restriksjoner. Arbeidet med ny
utlendings- og innvandringslovgivning i de seneste år må nødvendigvis bli preget av
dette.

Den nye svenske lov av 1980 bygger således på det tradisjonelle utgangspunkt at
utlendinger ikke har noen rett til opphold, og den danske betenkning gjør det samme,
samtidig som en riktignok i en rekke tilfelle finner det "ønskeligt og forsvarligt" at det
gis utlendinger krav på oppholdstillatelse på spesifiserte betingelser (Betænkning nr.
82, 1979 s. 24 jfr. s. 19).

Tiden er altså neppe gunstig for å gjennomføre tanken om å gi utlendinger
noen form for ubetinget rett til opphold gjennom nasjonal lovgivning. Det
vil nok tvert om heller vise seg vanskelig å opprettholde de internasjonale
bestemmelser som styrker utlendingens stilling i så måte. Men det er også
krefter som virker i motsatt retning. Kritikken mot de vide fullmaktslover og
skjønnsmessige avgjørelser av enkelttilfelle med krav om større rettssikker-
het i fremmedsakene, gjør det nødvendig å gjennomtenke lovens ordninger
på nytt.

Hverken frihet til innvandring eller ubetinget lovbestemt rett til inn-
vandring er vel aktuelle utgångspunkter for nye lovforslag. Men det kan nok
bli spørsmål om å lovregulere adgangen til ophold på en måte som under
visse forutsetninger gir utlendingen rett eller krav. Iallfall når en tillåtelse er
gitt, må det oppstå visse rettigheter. Og det er spørsmål om rettigheter også
skal oppstå tidligere, så snart nærmere betingelser foreligger, slik at tillåtelse
da skal gis.

Det ligger nær å ville lovfeste vilkårene for opphold, slik at tillåtelsen som
forvaltningsakt blir regelbundet istedenfor fri som nå. Dette vil innebære at
utlendingen far en rett til opphold når vilkårene foreligger, og at domstolene
må påse at et avslag alltid har et særskilt rettsgrunnlag. Alternativet til et
slikt "krav på" oppholdstillatelse, blir at den "kan gis", som nå.

(xiv) Også med hensyn til opphold bør loven om mulig fastslå utlendingens rett, ikke

bare myndighetenes.
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Den prinsipielle forskjell er tilsynelatende stor. Men den praktiske betyd-
ning avhenger jo av hvordan lovens vilkår blir utformet, om de kan sup-
pleres ved forskrifter, og hvilke krav som stilles til grunngivning for avslag.

Et hovedproblem er om slike vilkår kan bli lovfestet samtidig som den
innvandringspolitiske handlefrihet blir bevart. Denne oppgaven, som kan
minne om sirkelens kvadratur, har lenge beskjeftiget det norske
fremmedlovutvalg. Man kan tenke seg å bevare et skille melion de grunnvil-
kår enhver utlending må oppfylle, og de generelle, innvandringspolitisk
begrunnede begrensninger som kan medføre at en søknad blir å avslå seiv
om de individuelle grunnvilkår er oppfylt.

Som individuelle grunnvilkår måtte en tenke seg særlig at bolig og under-
hold er sikret, eventuelt også et krav om at utlendingen gir riktige opplys-
ninger om sine forhold. En viss presisering, men ikke supplering, ved
forskrifter vil være aktuell. Idag går slike vilkår i Norge ikke fram av loven,
bare av de ordinære fremmedforskriftene.

(xv) De innvandringspolitiske begrensninger har nå fått slik betydning at det lovgivende

organ i praksis vil måtte behandle dem.

De prinsipielle retningslinjer for innvandringspolitikken kommer idag til
uttrykk i andre forskrifter, for tiden stansen i innvandringen av arbeidssø-
kende, med dispensasjonsadgang for visse kategorier. I Norge er disse blitt
forelagt for Stortinget, men man har visstnok ansett det som selvsagt at de
ikke er blitt lovfestet.

Kanskje er det siste mest en vane som kan endres. Hvor stort er behovet
for elastisitet? Den någjeldende innvandringsstopp har ligget fast i over fem
år, og mange lover endres hyppigere, ikke bare de "midlertidige". Admini-
strasjonen kvier seg nok for merarbeidet med å forelegge saker for Stortin-
get, men det gjør neppe noen avgjørende forskjell å måtte forberede et
lovforslag (odelstingsproposisjon) istedenfor å forelegge nye retningslinjer
(stortingsmelding).

Det någjeldende regelverk er komplisert og spredt, og tilsvarende vanske-
lig å sette seg inn i. Informasjonsbehovet som loven skal tjene, kan tale for å
ta med et kapitel om de innvandringsregler som til enhver tid gjelder i den
alminnelige fremmedlov, og eventuelt forberede seg på relativt hyppige
endringer der. Alternativet, som er mest i tråd med tidligere praksis, blir å
innføre som f. eks. ved prislovgivningen, et system med "delegasjon" til
Stortingets plenum i viktigere saker.

Det kan imidlertid være grunn til å se seg om etter andre modeller.
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Også lovreglene om erverv av statsborgerskap uttrykker et viktig stykke
innvandringspolitikk. Men de bruker en helt annen teknikk enn fremmedlo-
ven. Hverken detaljerte, utfyllende forskrifter eller fritt skjønn i enkeltsaker
spiller her noen større rolle. Og likevel har statsborgerreglene hittil vært mer
stabile, og mindre diskutert. I de særlige tilknytningstilfelle som loven
presiserer, og bl.a. etter avtale med fremmed stat (i praksis hos oss de
nordiske), far utlendingen rett til å bli statsborger, dels automatisk, dels ved
å gi melding om at han ønsker det (lov om norsk riksborgarrett av 8.
desember 1950 §§ 2 —5 jfr. § 10). Forøvrig er han også her henvist til søknad
(lovens § 6). Men vilkårene er lovfestet, og når de foreligger, er avslag
visstnok uhyre sjeldne.

De faktiske forskjeller i utgangspunktene og spørsmålsstillingen kan nok
langt på vei forklare dette. Og selvsagt kan ikke regiene om oppholdstilla-
telse (eventuelt erverv av "innvandringsrett") være de samme som regiene
om erverv av statsborgerskap. Men snevrere skal de jo iallfall ikke være. Må
da grunnlaget for å passere den lavere terskel være bygget på en helt annen
rettsteknikk enn den høyere? Eller er det bare et tidsspørsmål hvor lenge en
slik forskjell skal bestå? Jeg nøyer meg også her med å spørre.

(xvi) I lys av denne sammenligning bør man særlig drøfte om enten

— statsborgerloven i større grad kan være teknisk modell for jremmedloven, eller om

— statsborgerloven tvert om må ventes å "sprekke" dersom, eller etter hvert som den nye

innvandringen slår mer ut på dens område.

De fleste ervervsføre utlendinger vil søke arbeid der de kommer. Folkevand-
ringene i vår tid er hovedsakelig en arbeidskraftsvandring. Arbeidstillatelsen
er blitt vår tids spesifikke virkemiddel i innvandringspolitikken, tilsynela-
tende det uunnværlige.

Likevel var det nærmest en historisk tilfeldighet at dette instituttet ble
innført, iallfall i Norge, der det skjedde i 1927. Det fører idag med seg en noe
tungvint og unødvendig saksbehandling. Arbeidstillatelsen gis sentralt (av
Statens utlendingskontor), oppholdstillatelsen lokalt (av politiet). Kravet
harmonerer heller ikke godt med tanken om arbeid som en menneskerett.

(xvii) Det særlige krav om arbeidstillatelse bør kunne sløjfes, både av praktiske og

prinsipielle grunner.

Da må en samle systemet om én ordning: Oppholdstillatelse med og uten
begrensninger m.h.t. formålet for oppholdet. Den vanlige tillåtelse uten
begrensninger må da gi rett til å ta arbeid, og det må gå fram av tillåtelsen
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selv, dersom det tillatte formålet med oppholdet bare er f.eks. studier eller
samvær med familie.

Skal arbeidstillatelsen likevel bevares som eget instrument, kunne prin-
sipp- og håndhevelseshensyn tale for at det var arbeidsgiveren som måtte ha
slik tillåtelse for å ansette utlendinger.

Til å begynne med må en vel, som nå, basere seg på tidsbegrensede
tillåtelser med adgang til fornyelse. Men etter hvert blir det aktuelt å trygge
innvandrernes bosetting, når denne er et faktum, ved at de da kan oppnå
særlige garantier bl.a. for alltid å kunne vende tillbake til oppholdslandet
etter fravær, og mot utvisning.

(xviii) En lovregulert bosettingstillatelse bør etter en viss tids opphold kunne erstatte den

generelle arbeids- og oppholdstillatelser på ubestemt tid som praktiseres bl.a. i Norge

idag, og som har noe mer ubestemte virkninger.

Endelig bør disse grunnleggende tillåtelser formodentlig avgjøres, eller iall-
fall bare kunne avslås, av den sentrale og sakkyndige utlendingsforvaltning,
istedenfor som nå til dels lokalt, av politiet.

Vanskelige tilfelle, rettslige og menneskelige, er oppstått fordi myndighe-
tene ofte må avslå søknader om oppholdstillatelser etter at utlendingene
allerede er kommet inn i riket, som turister eller besøkende, eller etter å ha
reist rundt på "skoleshopping". Individuell innvandring etter denne opp-
skrift ("går det så går det metoden") har utvilsomt sin naturlige tiltrekning
for den enkelte, men er blitt et problem for en effektiv fremmedkontroll. Den
nye svenske lov har i prinsippet valgt et probat middel ved å kreve at
oppholdstillatelse som hovedregel må være gitt før innreise. Eksemplet kan
friste andre lovgivere til etterfølgelse. Men det ble hårdt kritisert på forhånd,
og med de unntak som må stilles opp, står det igjen å se om det vil løse
problemene.

4. Nærmere om utlendingers rettsstilling i riket

Det er vel stort sett enighet om at å slippe mange utlendinger inn i landet og
la dem være rettløse på viktige punkter, er en dårligere utlendingspolitikk
enn å begrense og regulere adgangen for bedre å kunne sikre dem som
kommer. Det var også i sin tid hensikten med innvandringsstoppen.

Men da må hensikten følges opp. Uansett om reglene om innvandring til
riket (innreise og opphold, foran, 3) er vide eller snevre, bør etter min
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mening utlendingenes rettstilling i riket styrkes, både innvandreres og besø-
kendes, i flere henseender.

Ved siden av prinsippene om likestilling med statsborgere når ikke annet
er bestemt, og om gjennomslagskraft for interasjonale regler (foran, 2), kan
nevnes:

(xix) Størst mulig medbestemmelsesret for utlendinger i spørsmål som angår dem.

Å gi dem politiske rettigheter var lenge utenkelig. Men nå er det delvis
gjennomført i form av stemmerett ved de lokale valg (først i Sverige), og
tenkes også i Norge utvidet fra å gjelde bare nordboer (siden 1979) til alle
utlendinger (St.meld. nr. 74, 1979-1980 s. 130).

Medbestemmelsesrett på arbeidsplassen må, i den grad den gjennomføres
i alminnelighet, sikkert også gjelde utenlandske arbeidstakere når ikke annet
er bestemt. I Norge må dette følge av prinsippet i Grl. § 110, annet ledd som
ble vedtatt i 1980.

Ellers må en iallfall gjennomgående høre utlendingene i forbindelse bl.a.
med endringer i lover, forskrifter og retningslinjer som særlig berører dem.
Som oftest vil det si at deres representative organisasjoner må få uttale seg.
Dette er naturligvis god praksis og følger dels av loven allerede idag. For den
særskilte utlending som er berørt av et enkeltvedtak, gjelder retten til å bli
hørt som hovedregel ifølge forvaltningsloven (jfr. nedenfor, 5).

Andre sider av lovgivningen som særlig berører utlendinger, kan vi ikke
gå synderlig inn på her. Den spenner fra utlevering til statsborgerskap.
Behovet for mellomstatlig bistand, eventuelt traktatpliktig, ved utlevering i
straffesaker blir i lov undergitt viktige og nødvendige rettssikkerhetsgaran-
tier. Og adgangen til å bli statsborger, som en rett eller etter søknad,
besegier innvandrernes rettslige tilknytning til Norge.

Blant de reformer som er gjennomført i andre nordiske land, er en
senkning av kravet til botid som vilkår for statsborgerskap. Det er også blitt
aktuelt i Norge. Det må en se i sammenheng med den styrking av innvan-
drernes stilling som er foreslått foran, ved bosettingstillatelse. Etter mitt
skjønn bør det være flere valgmuligheter. Men hvor mange tilknytningstrinn
loven i så måte bør ha, kan naturligvis i høy grad diskuteres.

Straffelovgivningen inneholder nå, i samsvar med våre internasjonale
förpliktelser, generelle forbud mot diskriminering av grovere art med hensyn
til bl.a. rase, hudfarge eller nasjonal opprinnelse (i Norge straffelovens
§ 135a, tilføyd 1970). Dette vern er av særlig betydning for utlendinger. Det
ligger i en litt annen gate enn den likestillingspresumsjon m.h.t. rettsstilling
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som ble foreslått foran. Både utformingen og håndhevelsen av diskrimine-
ringsforbudene kan trenge nærmere gjennomsyn etter den erfaring som hittil
er gjort.

Likestilling og diskrimineringsforbud dekker imidlertid langt fra alle be-
hov for vern av utlendingers berettigede interesser.

(xx) I visse henseender hvor utlendinger står særlig svakt, er det behov for å gi dem

''positiv særbehandling" i riket, ved lov eller med hjemmel i lov.

Det gjelder bl.a. med hensyn til språkundervisning (morsmål og norsk),
annen opplæring, bostøtte og andre sosiale tiltak, bl.a. til støtte for deres
egen kultur. Dette er i vårt samfunns velforståtte interesse. Men en slik
politikk og lovgivning vil i "vanskelige tider" kunne støte på økende mot-
stand. Etter min mening er det ingen vei tilbake. Det pluralistiske samfunn
er en realitet, og vi må innrette oss deretter.

Tilbake til fremmedloven: Det er idag prinsipielt uklart hvor langt den gir
fullmakt til særregulering av utlendingers forhold under deres opphold i
riket. Særlig kan en spørre om det kan stilles vilkår for oppholdstilatelse
f.eks. med hensyn til deres sosiale tilpasning under oppholdet (vandel),
helse, arbeid, bolig eller familieforhold. Kan en oppholdstillatelse gjøres
betinget, eventuelt som et generelt vilkår, av at man under sitt opphold
f.eks. forsørger sin familie, og ikke blir skilt, er edruelig og betaler sin
husleie? Direkte myndighetsmisbruk ville dette neppe kunne kailes, og
kanskje ikke engang usaklig forskjellsbehandling.

(xxi) Etter min mening ville slike vilkår imidlertid oftest ligge utenfor fremmedlovens

formål og måtte derfor ha særskilt hjemmel.

En slik regelutbygging via vilkår som f.eks. i Norge ellers er brukt i konse-
sjonslovgivningen, er det neppe plass for på dette området.

5. Andre spørsmål, bl.a. om saksbehandling og rettssik-
kerhet

Blant utlendinger i særstilling bør iallfallßyktningene nevnes. Som kjent har
traktater, lovgivning og praksis av humanitært tilsnitt, og ikke minst et
organisert hjelpeapparat i de enkelte land og internasjonalt, sørget for at
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verdens flyktingsproblemer har fått en sentral plass i våre myndigheters
arbeid med utlendinger.

Rettsspørsmålene omkring flyktninger er for omfattende til å drøftes her.
Det gjelder flyktningebegrepet ifølge konvensjonene og mandatet for FN's
Høykommissær på den ene side, og ifølge nasjonale bestemmelser på den
annen (f.eks. § 2 i den norske fremmedlov). Det gjelder også flyktningers
status og beskyttelse i de ulike rettssystemer. I asylspørsmålet går noen av
de nordiske lands lovbestemmelser tilsynelatende noe lenger enn folkeretten
og de fleste lands lover, hvor asylsøkerne ikke har noen subjektiv rett.
Likevel kommer praksis ofte under kritikk på dette punkt.

Det folkerettslige grunnkravet er at flyktningen ikke må sendes til om-
råder hvor han er utsatt for forfølgelse, og dette står urokket. Men noen av
de andre spørsmålene er gradvis kommet i en ny stilling i våre land fordi
hensynet til andre grupper av utlendinger, ikke minst fremmedarbeiderne,
har fått mer å si.

(xxii) Iallfall under selve oppholdet kan privilegier for flyktningene i forhold til andre

utlendinger bli vanskeligere å forsvare enn tidligere.

Til den alminnelige fremmedrett i snever forstand hører også de "negative
reaksjoner" som står til rådighet i fremmedkontrollen, i første rekke avvisning
og utvisning. Begrepene og reglene varierer i detaljene. Det første er i hoved-
sak en grenseforanstaltning, et vedtak som hindrer innreise. Det fører til at
utlendingen frivillig eller ufrivillig förlåter innreisestedet, f.eks. i sin bil, eller
blir satt på første fly tilbake dit han kom fra. Av og til kan denne reaksjon
være et meget følelig inngrep. Den kan åpenbart ikke brukes uten hjemmel i
lov (i Norge fremmedlovens § 11), men lovens avvisningsvilkår överlåter
mye til lokale og underordnede myndigheters skjønn i enkeltsaker. Enda
mer følelig er utvisning av en utlending. Også denne reaksjon reguleres av
loven, og i Norge i prinsipp uttømmende (fremmedlovens §§ 13 og 15). Men
det har vært nødvendig å presisere at selv om utvisningsgrunn foreligger,
skal den ikke skje i alle tilfelle. Også avslag på søknad om oppholdstillatelse
eller fornyelse av denne, fra en søker som allerede er i riket, får i realiteten
samme virkning. Det gjelder også et eventuelt tilbakekall av en slik tillåtelse.

Saksbehandlingen i disse og andre utlendingssaker er blitt et sentralt spørs-
mål i løpet av 1970-årene. Ikke minst i spørsmålene om anerkjennelse og
eventuelt asyl og beskyttelse som flyktning, og om avvisning eller utvisning,
har dette blitt merkbart. Men hele tillatelsessystemet reiser også spørsmålet
i utallige varianter. Det samme gjør de mange vanskeligheter utlendingene
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daglig står overfor under oppholdet i det som for dem er fremmed og ofte
ukjent land.

For flyktninger gjelder noen særregler som skal garantere en forsvarlig
saksbehandling, fordi avgjørelsene ellers kan bli særlig skjebnessvangre.
(Hvis en flyktningepåstand sannsynliggjøres, suspenderes de vanlige avvis-
ningsregler, og en asylsøknad avgjøres på høyeste hold i forvaltningen).

(xxiii) Ellers gjelder stort sett de alminnelige regler om forvaltningens saksbehandling,

men gjennomføringen av disse regler har til dels vært vanskelig på fremmedrettens

område, og kanskß dessuten vært mangelfull til og med der hvor den kunne ventes fulgt

uten videre.

Ofte tales det her om utlendingenes mangelfulle rettssikkerhet, eller deres
særlige behov for rettssikkerhet.

Med dette tenker en vel normalt i første rekke på de rettslige og faktiske
garantier for at rettsreglene blir etterlevd av forvaltningen og håndhevd av
domstolene. Imidlertid har også lovens innhold og utformning mye å si. En
av lovens vesentligste oppgåver er nettopp å sørge for slike garantier.

Etter gjennomføringen av forvaltningsloven også på fremmedlovens om-
råde, står det likevel en del igjen på dette området i Norge. Mer presise
lovregler, mindre fullmaktspregede ordninger, kanskje også mer utlendings-
vennlige regler, står på ønskelisten. Noen generalklausuler (som blir lite
brukt) er stadig i skuddlinjen.

(xxiv) A tilfredsstille alle de krav som idag reises til såkalt rettssikkerhet for utlen-

dinger, lar seg imidlertid ikke gjøre.

Det er mange eksempler på at regler og saksbehandling som fra den ene side
ses som en fare for rettssikkerheten, fra den annen side må ses som nødven-
dige for en effektiv fremmedkontroll. Og dilemmaet er åpenbart f.eks. når
krav om dokumentasjon og korrekte opplysninger stilles overfor utlendinger
fra land hvor slikt simpelthen ikke lar seg skaffe, på grunn av mangelfulle
registre. Er det "imperialisme" å opprettholde de vanlige vilkår i slike
tilfelle?

Ofte er det imidletid ikke klart hva kravet om rettssikkerhet for utlen-
dinger sikter til. Undertiden er nok det man etterlyser, selve den rett man
primært ønsker seg, men som rettsreglene ikke gir. Hvis intet annet tilfreds-
stiller "rettssikkerhetsbehovet" enn det å fa medhold, uansett hva saken
gjelder og uansett kjensgjerningene, er diskusjon naturligvis nytteløs.
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(xxv) Hva det ofte i virkeligheten er tale om, er ikke manglende rettssikkerhet (garantier

for håndhevelse av regiene), men simpelthen manglende rett.

Naturligvis må det kreves saksbehandlingsgarantier og rettssikkerhet selv
om loven ikke gir subjektive rettigheter. Spørsmålet er bare hvor langt
samfunnet må gå i så måte for å sikre fjernere og mer avledede interesser.
Det gjelder f.eks. ved behandlingen av søknader fra personer som er utenfor
statens myndighetsområde. Bør de i alle tilfelle ha krav på samme veiled-
ning, dokumentoffentlighet og søksmålsadgang i forvaltningssaker, som de
som oppholder seg i riket?

Dilemmaet forsterkes når en, som antydet ovenfor, prøver å holde utlen-
dingene mest mulig utenfor landets grenser mens sak pågår. Får de ikke
være i riket for å vareta sine interesser, og sendes de ut uten oppsettende
virkning, er adgangen til rettshjelp (fullmektig, advokat m.m.), ofte til liten
trøst. På den annen side er det mange eksempler på en fantasifull og
hårdnakket bruk av klagemuligheter som neppe har hatt annet fornuftig
formål enn håpet om å fa bli lengst mulig i riket mens saken behandles.

Til tider har merbelastningen på sentraladministrasjonen (i Norge Sta-
tens utlendingskontor og Justisdepartementet) på grunn av utsiktsløse
klager, begjæringer om omgjøring, saksanlegg ved domstolene, begjæringer
om midlertidige forføyninger og eventuelt henvendelse til Ombudsmannen
for forvaltningen, vært meget følelig. Faktisk har kanskje denne belastningen
i seg selv blitt en fare for rettssikkerheten.

(xxvi) Rettsmidler er nødvendige, men det er vanskelig å gå med på at bruken av dem

skal gi selvstendig grunnlag for opphold i riket.

Lar man det skje, viser det seg undertiden at det blir meget vanskelig å
gjennomføre vedtak som opprinnelig var helt berettiget, fordi saken i mel-
lomtiden har vart for lenge mens utlendingen har oppholdt seg i riket.

Likevel tror jeg ikke de lovgivningsarbeider som er i gang, på noen måte
må undervurdere rettssikkerhetskravene. Det blir nødvendig å se seg om
etter nye virkemidler, dels med hensyn til rettshjelp, dels med hensyn til
andre former for rettsmidler enn de som nå er i bruk. Å opprette nye organer
er en løsning man nødig griper til. Heller ikke er domstolsveien nødvendig-
vis bedre enn forvaltningsklagen.

(xxvii) Men når det gjelder noen slags spørsmål, og særlig asyl- og utvisningssakene, ser

det ut til at domstolene eller nye organer bør overta endel av de avgjøreler som nå volder

justisministeren og Justisdepartementet så meget arbeid og så mange vanskeligheter.
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Kilder og forkortelser
Innenfor referatets ramme har det foreliggende kildestoff bare kunnet bli sparsomt
brukt, og henvisningene er ufullstendige.

De viktigste kilder til emnet idag er nok i alle nordiske land lovgivning, forskrifter,
praksis og ikke minst lovforarbeider og andre utredninger.

Utlänningspolitik och Utlänningslagstiftning i Norden, Nordisk utredningsserie,
NR 16/70, er stadig av grunnleggende betydning.

Fra Sverige kan fra de senere år særlig nevnes to betänkande av Utlänningslagkom-
mittén, Kortare väntetider i utlänningsärenden (SOU 1977:28), og Ny utlännings-
lag (SOU 1979: 64), som førte til Regeringens proposition 1979/80:96 og den nye lov
av 5. juni 1980.

Også i andre nordiske land er arbeid i gang med alminnelig revisjon av utlendings-
eller fremmedlovgivningen. I Danmark har det foreløpig (inntil februar 1981) bl. a.
resultert i den i referatet nevnte Betænkning (nr. 882, 1979) om Udlændingelovgiv-
ningen, Administrative retningslinier, som førte til Justitsministeriets bekendtgø-
relser nr. 195 og 196 av 23. mai 1980, samt et utkast til lovendring (overføring av
utvisningskompetanse til domstolene) ved Udlændingelovsudvalgets skrivelse til
Justitsministeriet av 22. desember 1980.

Fra Finland og Island sakner forf. nyere opplysningen
I Norge håper utvalget av 1977 til revisjon av fremmedloven av 1956 å avgi sin

utredning i 1981. (Dette referat har hverken vært drøftet eller sett av utvalget — der
forf. er formann — og uttrykker bare forf.s personlige synspunkter.) Se ellers bl.a.
Innvandringspolitikk (NOU 1973: 17), Om innvandringspolitikken, St. meld. nr. 39
(1973 — 74), Innst. S.nr. 85 (1974—75) som førte til "innvandringsstoppen" som ble
satt i verk fra 1. februar 1975, og senere St. meld. nr. 107 (1975-76) som ikke ble
behandlet, men i mai 1980 av Regjeringen erstattet med St. meld. nr. 74 (1979—80),
Om innvandrere i Norge. Den siste ble nylig behandlet av Stortinget (17. mars 1981)
på grunnlag av en komitéinnstilling, Innst. S. nr. 183 (1980—81) der det bl.a.
enstemmig ble uttalt (s. 9) at den ordning man nå har, ikke innebærer "stopp, men
derimot en regulering av innvandringen etter bestemte retningslinjer".

Referatet viser ikke uttrykkelig til fremmedrettslig faglitteratur. Denne er imidler-
tid foreløpig av beskjedent omfang, iallfall i Norge: Bortsett fra en omfattende
spesiallitteratur om flyktningers rettsstilling, hvor særlig Atle Grahl-Madsens forfat-
terskap må nevnes, finnes bl. a. en bok av Edvard Hambro, Norsk fremmedrett
(1950) som nå er foreldet, og fra nyere tid en rekke stensilerte seminarinnlegg og
artikler fra prosjektet "Fremmedlov og innvandringspolitikk i Norge" (under ledelse
av forf.). Disse er intatt i fem hefter (med ialt 16 bidrag) som nr. 19, 25, 27, 30 og 33 i
Institutt for offentlig retts stensilserie, Universitetet i Oslo (1977 — 79). De interna-
sjonale garantier som er berørt i referatet s. 6—7 foran, har forf. behandlet nærmere i
denne serie nr. 33 (1979), Fremmedrett og menneskerettigheter, s. 94—146 med
henvisninger. Sitatet i tese (iv) foran er fra en avgjörelse i klagesak 434/58, inntatt
bl. a. i Yearbook of the European Convention on Human Rights Vol. 2 (1958—59) s.
354 flg. pås . 372.

Foran er bl.a. brukt disse forkortelser: fri. = lov om utlendingers adgang til riket
m.v. (fremmedloven) av 27. juli 1956 (Norge);/r/l = forskrifter til samme lov,
fastsatt av Justisdepartementet; N.grl., Grl. = Kongeriget Norges Grundlov av 17.
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mai 1814 med senere endringer; SOU = Statens offentliga utredningar (Sverige);
NOU = Norges offentlige utredninger; EMK = Den europeiske konvensjon om
menneskerettighetene (Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms) av 4. november 1950.
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