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1. Sammendrag
1.1 Innledning

I proposisjonen ber regjeringen om Stortingets
samtykke til godtakelse av endring av avtale av
19. januar 2001 mellom Norge og Island og Det
europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer
for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for be-
handlingen av en asylsøknad som fremlegges i
Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse
av Dublin III-forordningen av 26. juni 2013 og ny
Eurodac-forordning av 26. juni 2013. 

Gjennom avtalen av 19. januar 2001 fikk reglene
i Dublin-konvensjonen, inngått mellom EU-statene i
1990, anvendelse i forholdet mellom EU-statene,
Norge og Island, jf. St.prp. nr. 38 (2000–2001). 

Dublin-konvensjonen ble erstattet av rådsforord-
ning (EF) nr. 343/2003 (Dublin II-forordningen).
Norge innlemmet våren 2003 Dublin II-forordningen
av 18. februar 2003, jf. St.prp. nr. 57 (2002–2003)
om samtykke til godtakelse av endring av avtale av
19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om
kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat
som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad

som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.
Norge knyttet seg ved denne endringen samtidig til
rådsforordning (EF) nr. 2725/2000 om opprettelse av
Eurodac, som innførte obligatorisk opptak av finger-
avtrykk av alle asylsøkere, og utlendinger med ulov-
lig opphold eller ulovlig grensepassering, for sam-
menligning av fingeravtrykk med henblikk på en
effektiv gjennomføring av Dublin-konvensjonen
(Eurodac-forordningen).

Dublin II-forordningen og Eurodac-forordningen
er nå erstattet med europaparlaments- og rådsforord-
ning (EU) nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) og
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/
2013 (Eurodac-forordningen av 2013). 

Det vises i proposisjonen til at gjennom avtale
mellom EU og Island og Norge om de sistnevnte sta-
tenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen
og videreutviklingen av Schengen-regelverket av
18. mai 1999, har Norge siden våren 2001 deltatt
fullt ut i EUs Schengen-samarbeid. Dublin-samar-
beidet er en forutsetning for Schengen-samarbeidet,
og norsk deltakelse i Dublin-samarbeidet er dermed
nødvendig for videre deltakelse i Schengen-samar-
beidet.  

1.2 Generelt om Dublin-forordningen
I juni 2013 vedtok EU forordning (EU) nr. 604/

2013 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å
avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for be-
handlingen av en søknad om internasjonal beskyttel-
se som framlegges i en medlemsstat av en tredje-
landsborger eller en statsløs person, Dublin III-for-
ordningen. Hovedformålet med den nye forordnin-
gen er å gjøre samarbeidet mellom medlemsstatene
mer effektivt, og å styrke rettighetene til søkerne. I
likhet med gjeldende forordning inneholder den ikke
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regler for realitetsbehandling av søknader om be-
skyttelse. 

Ikrafttredelsesdato for endring av tilknytningsav-
talen ved innlemmelse av Dublin III-forordningen er
regulert i avtalens bestemmelser. I henhold til av-
talens artikkel 4 vil Dublin III-forordningen tre i kraft
når Norge skriftlig meddeler Kommisjonen og
Rådets generalsekretariat at de forfatningsmessige
krav er oppfylt. Slik underretning må senest skje seks
måneder etter at Kommisjonen underrettet Norge om
rettsaktens vedtakelse. Det fremgår av proposisjonen
at Dublin III-forordningen vil få anvendelse for alle
EU-stater fra og med 1. januar 2014. Dersom Norge
ønsker å fortsette deltakelsen i Dublin-samarbeidet,
må det legges til rette for at den nye forordningen kan
tre i kraft her fra samme dato. Gjennomføring av
Dublin III-forordningen i norsk rett krever endringer
av flere bestemmelser i utlendingsloven. 

1.3 Gjennomgang av Dublin III-forordningens 
sentrale endringer

1.3.1 Personkrets
Det vises i proposisjonen til at Dublin III-forord-

ningen favner videre enn Dublin II-forordningen ved
at begrepet «asylsøker» fra Dublin II-forordningen er
erstattet med «en som søker om internasjonal beskyt-
telse». I henhold til Statusdirektivet skal internasjo-
nal beskyttelse omfatte både flyktningstatus og sub-
sidiær beskyttelse. Begrepet «subsidiær beskyttelse»
omfatter personer som ikke er flyktninger, men som
ved en eventuell retur vil risikere «alvorlig skade»
som er nærmere beskrevet i direktivets artikkel 15.
Det omfatter dødsstraff og henrettelse, tortur, inhu-
man eller annen nedverdigende behandling eller
straff, og alvorlig og konkret trussel mot den enkeltes
liv eller person på grunnlag av vilkårlig vold i inter-
nasjonale og/eller interne væpnete konflikter.  

1.3.2 Fastsettelse av hvilken stat som er 
ansvarlig for søknadsbehandlingen 

Det vises i proposisjonen til at enslige, mindre-
årige asylsøkeres rettigheter er styrket med Dublin
III-forordningen. Forordningen viser flere steder til
FNs barnekonvensjon og EUs charter for grunnleg-
gende rettigheter. Det uttales i fortalen at retten til
familieliv og barnets beste bør være grunnleggende
hensyn ved fastsettelse av hvilken stat som er ansvar-
lig for behandlingen av søknaden. Artikkel 6 fast-
legger at barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn, og artikkel 6 (3) oppfordrer statene til å ta
hensyn til følgende aspekter ved vurderingen av
«barnets beste»: muligheten for familiegjenforening,
den mindreåriges velferd og sosiale utvikling, sikker-
hetshensyn, og den mindreåriges egne synspunkter. 

Personkretsen som en enslig, mindreårig asyl-
søker skal gjenforenes med i en annen medlemstat
for å få søknaden behandlet er nærmere definert i ar-
tikkel 8, jf. artikkel 2. Personkretsen er utvidet fra
kun å omfatte familiemedlemmer etter artikkel 6 i
Dublin II-forordningen, dvs. ektefelle eller ugift
partner, mindreårig barn, foreldre og verge, til også å
omfatte søsken eller andre slektninger som har lovlig
opphold. «Slektning» var ikke nærmere definert i
Dublin II-forordningen artikkel 15 (3), mens begre-
pet i Dublin III-forordningen artikkel 8, jf. artikkel 2
bokstav h er definert som onkel, tante og bestefor-
elder. Det følger av artikkel 8 (4) at den staten der
søkeren har levert søknad om beskyttelse blir ansvar-
lig for å behandle søknaden dersom det ikke finnes
familiemedlemmer, søsken eller slektninger i noen
annen medlemsstat.

Av hensyn til familiens enhet skal søkere som på
grunn av alder, svangerskap, nyfødt barn, alvorlig
sykdom eller alvorlig handicap er avhengig av hjelp
fra sitt barn, søsken eller forelder som lovlig opphol-
der seg i en medlemsstat, normalt føres sammen med
denne personen dersom familiebåndet eksisterte i
hjemlandet, jf. artikkel 16 (1). Bestemmelsen er en
videreføring av dagens Dublin II-forordning artikkel
15 (2) og Kommisjonens implementeringsforord-
ning 2003/1560/EF artikkel 11. 

Etter dagens Dublin-forordning kan en medlems-
stat velge å påta seg ansvaret for å behandle en søk-
nad uten at det følger av de omtalte kriteriene, jf. ar-
tikkel 3 (2) (suverenitetsklausulen). Videre kan en
medlemsstat anmode en annen medlemsstat om å
overta ansvaret for en asylsøker av humanitære grun-
ner, jf. forordningen artikkel 15 (humanitærklau-
sulen). Suverenitetsklausulen er videreført i Dublin
III-forordningen artikkel 17 (1), mens deler av hu-
manitærklausulen er videreført i artikkel 17 (2) med
mindre endringer. 

Etter artikkel 3 (2) i Dublin III-forordningen har
statene plikt til ikke å sende personer til medlems-
stater hvor det er berettiget grunn til å tro at det er
systematiske mangler i asylsystemet og ved mottaks-
forholdene, og dermed en risiko for at søkeren utset-
tes for inhuman eller nedverdigende behandling i
henhold til EUs charter artikkel 4. Bestemmelsen er
ny, og det følger av annet og tredje punktum at dersom
heller ingen andre land er ansvarlig etter kriteriene i
forordningen, går ansvaret over til den staten som har
vurdert Dublin-kriteriene.  

1.3.3 Forpliktelser ved overføring
Det vises i proposisjonen til at utgangspunktet

om at den medlemsstat som mottar en søknad om be-
skyttelse skal fastsette hvilken stat som i henhold til
forordningen har plikt til å behandle søknaden
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videreføres, men at Dublin III-forordningen innfører
flere og kortere frister.

Nytt er også at en søker ikke selv skal dekke
reiseutgiftene ved Dublin-overføring.  

1.3.4 Prosessuelle rettssikkerhetsgarantier
Det går frem av proposisjonen at Dublin III-for-

ordningen innfører flere prosessuelle rettsgarantier
for søkeren. Artikkel 4 fastslår at staten må informere
søkeren på en tilstrekkelig måte om anvendelsen av
Dublin III-forordningen. Informasjon til utlendingen
skal gis skriftlig på et språk søkeren forstår eller med
rimelighet kan forventes å forstå. Søkeren skal i til-
legg få informasjonen formidlet muntlig dersom det
er nødvendig for at søkeren skal forstå budskapet. 

Statene skal i utgangspunktet gjennomføre et
personlig intervju med utlendingen for å avgjøre
hvilken stat som er ansvarlig for realitetsbehand-
lingen. Statene kan unnlate å gjennomføre intervjuet
dersom søkeren har gitt myndighetene tilstrekkelig
informasjon til å vurdere rett ansvarlig stat eller der-
som søkeren har forsvunnet, jf. artikkel 5 (2). 

Artikkel 27 i forordningen gir søkeren rett til å
klage på en avgjørelse om overføring til en annen
medlemsstat. Klagebehandlingen skal foretas av en
domstol eller et domstollignende organ. I artikkel 27
(3) innføres en ny og viktig begrensning for statenes
regulering av utsatt iverksetting av et Dublin-vedtak.
Statene gis her tre valgfrie alternativer for behandlin-
gen av begjæringer om utsatt iverksetting av vedtak
om Dublin-overføring. 

Etter artikkel 27 (5) flg. skal søkeren sikres til-
gang til rettshjelp og om nødvendig språklig bistand
ved klage på vedtak om overføring. Rettshjelpen skal
være gratis dersom søkeren ikke selv kan dekke ut-
giftene, med mindre klagen åpenbart ikke vil føre
frem.  

1.3.5 Internering/fengsling – fare for 
unndragelse

Det fremgår av proposisjonen at Dublin III-for-
ordningen innfører regler for internering/fengsling,
hvilket Dublin II-forordningen ikke gjorde. Hoved-
regelen etter artikkel 28 er at man bare kan fengsle en
utlending for å sikre overføring i henhold til Dublin-
regelverket dersom det er en betydelig unndragelses-
fare («significant risk of absconding»). Videre er
fengsling kun tillatt i tilfeller hvor det er forholds-
messig, og hvor mindre inngripende tiltak ikke anses
tilstrekkelig. Forordningen stiller krav til statene om
å lovfeste relevante objektive kriterier for hva som
utgjør unndragelsesfare. 

Forordningen artikkel 28 (3) regulerer varig-
heten av fengsling. Det fastslås at varigheten skal
være så kort som mulig, og ikke lenger enn hva som

med rimelighet er nødvendig for å gjennomføre de
administrative prosedyrene.  

1.3.6 Personvern – utveksling av person-
opplysninger

Det går frem av proposisjonen at det i fortalen
punkt 26 og 27 presiseres at EUs personverndirektiv
95/46/EF gjelder for behandlingen av opplysninger
etter Dublin III-forordningen. Landene må videre
sørge for at organene opprettet i medhold av person-
verndirektivet gjennomfører uavhengig kontroll av
utlendingsforvaltningens utveksling av personopp-
lysninger. 

Artikkel 34 regulerer informasjonsutvekslingen
mellom medlemsstatene. Bestemmelsen fastslår at
statene er forpliktet til å oversende personopplys-
ninger som er nødvendige, relevante og rimelige for
at andre stater skal kunne oppfylle sine forpliktelser
etter forordningen og behandle søknaden om beskyt-
telse. 

All informasjonsutveksling skal være relevant
for statenes oppgave. Dublin III-forordningen artik-
kel 40 pålegger statene å sanksjonere med straff en-
hver form for misbruk av informasjon. 

Søkeren har på forespørsel rett til å få vite hvilke
opplysninger som er behandlet og kan kreve at even-
tuelle feilregistreringer korrigeres. Dersom søkeren
ikke får rettet opplysningene, har vedkommende rett
til å fremme en klage for det aktuelle organet, even-
tuelt for domstolen eller det domstollignende organet
som nektet tilgang til informasjonen eller nektet kor-
rigering eller sletting av informasjon, jf. artikkel
34 (9). 

For å sikre tilfredsstillende medisinsk pleie og
behandling skal all tilgjengelig og nødvendig helse-
informasjon oversendes staten som skal motta søke-
ren, jf. artikkel 32. Funksjonshemmede, eldre, gra-
vide kvinner, mindreårige og ofre for tortur, voldtekt
og annen alvorlig vold nevnes som eksempler på per-
soner som kan ha et omsorgsbehov som krever at det
overføres en spesiell type informasjon. Informa-
sjonen skal nedfelles i et helsesertifikat. 

1.3.7 Rutine for tidlig varsling m.m.
Det fremgår av proposisjonen at Dublin III-for-

ordningen innfører en ordning for tidlig varsling av
mangler i asylsystemet, jf. artikkel 33. EU-kommi-
sjonen kan i samråd med Det europeiske asylbyrået
(EASO) be stater som opplever migrasjonspress eller
at asylsystemet ikke fungerer tilfredsstillende om å
utarbeide en forebyggingsplan. Medlemsstaten skal
deretter rapportere jevnlig om utviklingen i landet.
Dersom det er stor risiko for at situasjonen utvikler
seg til en krise som ikke kan avhjelpes gjennom en
forebyggingsplan, kan Kommisjonen i samråd med
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EASO be staten om å skissere en krisehåndterings-
plan.  

1.4 Generelt om Eurodac-forordningen av 2013
Det vises i proposisjonen til at EU i desember

2000 vedtok rådsforordning (EF) nr. 2725/2000
(Eurodac-forordningen) som innførte obligatorisk
opptak av fingeravtrykk av alle asylsøkere, samt ut-
lendinger som påtreffes i forbindelse med ulovlig
passering av en ytre Schengen-grense eller ulovlig
opphold i en medlemsstat. Det vises i proposisjonen
til at Eurodac har effektivisert arbeidet med å identi-
fisere asylsøkere og fremskaffe dokumentasjon om
reiseruter, tidligere asylsøknader og opphold i andre
medlemsstater, og er en forutsetning for et fungerende
Dublin-samarbeid.

I desember 2008 fremla Kommisjonen forslag til
ny Eurodac-forordning. Formålet med forslaget var å
løse utfordringer knyttet til ineffektiv overføring av
fingeravtrykk og sletting av data, samt mangler i
medlemsstatenes tilgang til relevant informasjon om
asylsøkere i andre medlemsstater. Videre skulle for-
slaget etablere et bedre rammeverk for forvaltning og
sikring av personopplysninger. 

Ny forordning ble vedtatt av EU i juni 2013. Den
inntok også bestemmelser som gir rettshåndhevende
myndigheter tilgang til opplysningene i Eurodac med
det formål å forhindre, oppdage og etterforske alvor-
lig kriminalitet. Det vises i proposisjonen til at dette
innebærer en endring av det opprinnelige formålet
med Eurodac. Artiklene, 5, 6, 19–22, 33, 36, 39 (3),
40 (7) og 43 i forordningen faller utenfor Norges nå-
værende tilknytningsavtale og vil ikke få virkning for
Norge selv om Norge tilsluttes de øvrige bestemmel-
sene i forordningen. Dersom Norge ønsker at retts-
håndhevende myndigheter skal gis tilgang til data-
basen i de tilfeller som nevnes i forordningen, må det
inngås en ny avtale med samarbeidslandene om det-
te. Det er ennå ikke besluttet å starte forhandlinger
med EU. Resultatet av forhandlingene om dette på-
virker imidlertid ikke Norges behov for tilslutning til
de øvrige endringene i den nye Eurodac-forord-
ningen for å sikre et effektivt Dublin-samarbeid. 

Ikrafttredelsesdato for endring av tilknytningsav-
talen ved innlemmelse av den nye Eurodac-forord-
ningen er regulert i avtalens bestemmelser. I henhold
til forordningens artikkel 46 trådte forordningen i
kraft på den tjuende dagen etter offentliggjøring i EU
Journal. Det vises i proposisjonen til at den imidlertid
først får anvendelse fra den 20. juli 2015, jf. artikkel
46 (2). 

1.5 Gjennomgang av de sentrale endringene i 
Eurodac-forordningen av 2013

Det går frem av proposisjonen at hovedformålet
med den nye forordningen er å løse utfordringer

knyttet til overføring av fingeravtrykk og sletting av
data, samt mangler ved medlemsstatenes tilgang til
relevant informasjon om asylsøkere i andre med-
lemsstater. Dessuten har det vært ønskelig å lage et
bedre rammeverk for forvaltning og sikring av per-
sonopplysninger, i tråd med bl.a. EUs personvern-
direktiv 95/46/EF, slik det presiseres i fortalens
punkter 38–40. 

Andre viktige endringer er:
I henhold til ny forordning, jf. artikkel 10, skal

flere situasjoner registreres i Eurodac, bl.a. skal mot-
takerstaten registrere og sende informasjon til sen-
tralsystemet om personer som overføres til ansvarlig
medlemsstat og ved ansvarsovertakelse iht. Dublin-
forordningen. Videre skal den aktuelle medlems-
staten registrere/sende informasjon når en person har
forlatt medlemslandets territorium eller saken reali-
tetsbehandles i medlemsstaten som følge av suvere-
nitetsklausulen.

Data som skal registreres i Eurodac i forbindelse
med søknad om internasjonal beskyttelse utvides til
også å omfatte operatørens bruker-ID, dato for over-
føring eller ansvarsovertakelse etter Dublin-forord-
ningen, dato for når en person har forlatt medlems-
staten og dato for avgjørelse om å realitetsbehandle
en sak iht. til suverenitetsklausulen, jf. artikkel 11.
Informasjonen som registreres i forbindelse med ir-
regulær grensepassering, jf. artikkel 14, utvides også
med operatørens bruker-ID utover det som re-
gistreres i dag. Unntak for registrering er gjort der-
som vedkommende som oppholder seg ulovlig på
territoriet fengsles med sikte på utsendelse. Videre
skal informasjonen som registreres ved irregulær
grensepassering slettes etter 18 måneder, i motset-
ning til etter to år som er dagens regel.

Informasjon om en person som er gitt internasjo-
nal beskyttelse skal nå gjøres søkbar, jf. artikkel 18.

Informasjon om den registrertes rettigheter, jf.
artikkel 29, skal gis skriftlig, og om nødvendig munt-
lig, på et språk vedkommende forstår eller med rime-
lighet kan antas å forstå. Det skal utarbeides en felles
informasjonsbrosjyre om Eurodac- og Dublin-for-
ordningene. Der vedkommende er mindreårig, skal
informasjonen være alderstilpasset. Informasjon
«skal», i motsetning til tidligere «kan», gis til perso-
ner som oppholder seg ulovlig i riket. 

Det innføres forbud mot å dele informasjon til
tredjeland, internasjonale eller private parter, jf. ar-
tikkel 35. 

1.6 Lovendringer
Det vises i proposisjonen til at gjennomføring av

Dublin III-forordningen i norsk rett vil medføre be-
hov for endringer i utlendingsloven (lov 2008-05-15
nr. 35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres
opphold her) og utlendingsforskriften, Prop. 26 L
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(2013–2014) om endringer i utlendingsloven (gjen-
nomføring av Dublin III-forordningen). 

Justis- og beredskapsdepartementet har til vurde-
ring om det er behov for lovendringer for å gjennom-
føre ny Eurodac-forordning. Det vises i proposi-
sjonen til at det i så fall vil bli fremmet egen lovpro-
posisjon med forslag til konkrete lovendringer. 

1.7 Økonomiske og administrative konse-
kvenser

1.7.1 Dublin III-forordningen
Det vises i proposisjonen til at Dublin III-forord-

ningen skal gjelde i hele samarbeidsområdet fra 1. ja-
nuar 2014. Nye oppgaver, kortere frister og grundi-
gere utredninger får konsekvenser for hele utlen-
dingsforvaltningens ressursbruk. Det er stor usikker-
het knyttet til konsekvensene, da disse er avhengig av
flere faktorer, bl.a. antall asylsøkere som kommer til
Norge, hvilke land disse kommer fra og aldersforde-
lingen på søkerne. Ut fra dagens situasjon anslås det
at UDI vil komme til å realitetsbehandle mellom 90
og 130 ekstra søknader pr. år som følge av Dublin III-
forordningen. Det antas at omtrent 20 av disse sakene
ville gjelde enslige, mindreårige asylsøkere. 

Det vises i proposisjonen til at utgifter over stats-
budsjettet på de direkte berørte områdene på dette
grunnlag anslås å utgjøre om lag 273 mill. kroner per
år. (Beløpet er korrigert til 217 mill. kroner i vedlagte
brev av 9. desember 2013 fra justis- og beredskaps-
minister Anders Anundsen.) Utgiftene vil først reali-
seres fullt ut etter full innfasing av tilskudd til boset-
ting og integrering det femte året etter iverksetting av
regelendringene. Utgiftene påløper som følge av
endringer i sakstilførselen og saksbehandlingen, en-
gangsinvesteringer i saksbehandlingsverktøyene, ut-
gifter til mottakene og tilskudd til bosetting og inte-
grering. Det forventes at 16 mill. kroner av totalbe-
løpet knytter seg til engangsinvesteringer og løpende
utgifter i forvaltningen, 1 mill. kroner til uttranspor-
tering, 23 mill. kroner til mottaksdrift og 233 mill.
kroner til forskjellige tilskudd til bosetting og inte-
grering. Det vil også påløpe noe økte utgifter til re-
presentanter for enslige mindreårige asylsøkere og
grunnskoleopplæring for barn i mottak. I tillegg
kommer engangsinvesteringer knyttet til oppgrade-
ring av IT-systemer på fire mill. kroner, som er bevil-
get over 2013-budsjettet. Utgifter til saksbehandling
i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og poli-
tiet, og politiets utgifter til uttransporteringer, dekkes
innenfor gjeldende budsjettrammer. Det vises i pro-
posisjonen til at øvrige utgifter til mottak og diverse
tilskudd til integreringstiltak vil bli håndtert ved inn-
arbeidelse i prognosene som legges til grunn for de
aktuelle budsjettforslag. 

1.7.2 Eurodac-forordningen
Det vises i proposisjonen til at medlemsstatene

dekker kostnadene til utvikling og drift av den sen-
trale Eurodac-løsningen. Disse påløper etterskudds-
vis og fordeles etter en avtalt nøkkel. Per i dag er
Norges andel 4,995 pst. av kostnadene, jf. tilknyt-
ningsavtalen artikkel 9. Gjennomføringsskostnadene
som vil kunne bli fordelt på Norge anslås til 4 mill.
kroner fordelt på 2015 og 2016. Det vises i proposi-
sjonen til at det er svært vanskelig å anslå utgiftene
fordi EUs IT-byrå ennå ikke har utarbeidet noen
kravspesifikasjon eller kostnadsramme. Det forven-
tes imidlertid ingen større økninger i de løpende
driftskostnadene som deretter vil kunne bli fordelt på
Norge. 

Kripos og UDI vil også måtte foreta tilpasninger
i nasjonale løsninger knyttet til kommunikasjon med
Eurodac. Dette gjelder særlig politiets fingeravtrykk-
system, Biometrica. Det anslås at merkostnadene i
implementeringsperioden 2015–2016 kan komme
opp i en størrelsesorden på 4 til 5 mill. kroner. Det vil
også måtte foretas endringer i ulike prosedyrer som
kan øke framtidige driftskostnader, ettersom det stil-
les strengere krav til personvern, informasjon til
søker og kontroller av fingeravtrykkene. 

1.8 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen til at det er ønskelig at

Norge knytter seg til Dublin III-forordningen og
Eurodac-forordningen av 2013. Norsk deltakelse i
Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl-
politikk, og er en forutsetning for norsk deltakelse i
Schengen-samarbeidet. Gjennom Dublin-forordnin-
gen sikres personer som kommer til Europa for å
søke beskyttelse og få søknaden behandlet i en med-
lemsstat, og statene unngår å bruke ressurser på per-
soner som allerede har fått søknaden behandlet. Den
nye forordningen gir søkerne flere prosessuelle ret-
tigheter og effektiviserer samarbeidet mellom med-
lemsstatene.

I likhet med Dublin II-forordningen bygger
Dublin III-forordningen på at ansvaret for behandlin-
gen av en asylsøknad påhviler den stat som har spilt
den største rollen ved asylsøkerens innreise eller
opphold på medlemsstatenes område. Eurodac-for-
ordningen av 2013 løser utfordringer knyttet til in-
effektivitet og tilgang til relevant informasjon, og er
en forutsetning for et effektivt og fungerende Dublin-
samarbeid.

Det fremgår av proposisjonen at Justis- og bered-
skapsdepartementet tilrår godtakelse av forordning
nr. 604/2013 (Dublin III-forordningen) og forord-
ning nr. 603/2013 (Eurodac-forordningen), og at
Utenriksdepartementet slutter seg til dette. 
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2. Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  J a n  B ø h l e r ,  S t i n e  R e n a t e
H å h e i m ,  S t e i n  E r i k  L a u v å s ,  H e l g a
P e d e r s e n ,  o g  E i r i k  S i v e r t s e n ,  f r a  H ø y r e ,
F r a n k  J .  J e n s s e n ,  M u d a s s a r  K a p u r ,
B j ø r n  L ø d e m e l  o g  I n g j e r d  S c h o u ,  f r a
F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  M a z y a r  K e s h v a r i
o g  l e d e r e n  H e l g e  A n d r é  N j å s t a d ,  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  G e i r  S .  T o s k e d a l ,
f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  H e i d i  G r e n i ,  f r a
V e n s t r e ,  A n d r é  N .  S k j e l s t a d ,  o g  f r a
S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,  K a r i n  A n -
d e r s e n , viser til at formålet med Dublin-regelver-
ket er å motvirke at asylsøkere som kommer til Euro-
pa, blir henvist mellom stater uten å få søknaden om
beskyttelse behandlet. I tillegg ønsker man å for-
hindre at en person søker beskyttelse i flere stater.
Norsk deltakelse i Dublin-samarbeidet er svært vik-
tig for norsk asylpolitikk, og er en forutsetning for
norsk deltakelse i Schengen-samarbeidet.

K o m i t e e n  registrerer at den vedtatte Dublin
III-forordningen viderefører og videreutvikler
Dublin II-forordningen, og at formålet med den nye
forordningen er å gjøre samarbeidet mellom med-
lemslandene mer effektivt og styrke rettighetene til
søkerne. 

K o m i t e e n  merker seg også at Dublin III-for-
ordningen, i likhet med Dublin-konvensjonen og
Dublin II-forordningen, ikke regulerer vilkårene for
å innvilge asyl. Norsk rett samt internasjonale for-
pliktelser vil således fortsatt regulere hvem som skal
gis asyl i Norge.

K o m i t e e n  viser til at endringer i utlendings-
loven som følge av godtakelse av Dublin III-forord-
ningen behandles i regjeringens Prop. 26 L (2013–
2014), jf. komiteens behandling av denne i Innst.
67 L (2013–2014). 

K o m i t e e n  viser til at Dublin III endrer begre-
pet «asylsøker» til «en som søker internasjonal be-
skyttelse», og at dette omfatter både de med flykt-
ningstatus og subsidiær beskyttelse, og at definisjon
av begge grupper er inntatt i proposisjonen.  

Når det gjelder fastsettelse av hvilket land som
skal behandle søknaden, viser k o m i t e e n s  f l e r -
t a l l , alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Ven-
streparti, til at rettighetene til enslige mindreårige
asylsøkere styrkes gjennom at statene oppfordres til
å legge «barnets beste» til grunn i Dublin-saker. En
del av denne vurderingen vil være muligheten for fa-
miliegjenforening, og i Dublin III utvides kretsen av
personer som den enslige mindreårige asylsøkeren
skal gjenforenes med for å få søknaden behandlet, fra
å omfatte blant andre foreldre og verge, til også å om-
fatte søsken, onkler, tanter og besteforeldre. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  V e n s t r e
o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til at
sammenlignet med Dublin II-forordningen er enslige
mindreårige asylsøkeres rettigheter styrket i Dublin
III-forordningen. Det uttales blant annet i fortalen at
hensynet til retten til familieliv og hensynet til bar-
nets beste bør være et grunnleggende hensyn i
Dublin-saker. At barnets beste skal være et grunnleg-
gende hensyn, følger også av artikkel 6. I barnets
beste-vurderingen oppfordres statene til å ta hensyn
til «muligheten for familiegjenforening, den mindre-
åriges velferd og sosiale utvikling, sikkerhet og
trygghet og den mindreåriges egne synspunkter».
D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at personkret-
sen som en enslig mindreårig asylsøker skal gjen-
forenes med i en annen medlemsstat for å få søkna-
den behandlet, er utvidet til også å omfatte søsken,
onkler, tanter og besteforeldre. 

K o m i t e e n  viser videre til at det inntas en ny
bestemmelse i Dublin III som innebærer at personer
ikke kan sendes tilbake til medlemsland hvor det er
vesentlig grunn til å tro at det er systematiske mang-
ler i asylsystemet og ved mottaksforholdene, og der-
med en risiko for at søkeren utsettes for inhuman
eller nedverdigende behandling. 

K o m i t e e n  viser til at Dublin III innebærer at
det oppstilles frister for hhv. overtakelse og tilbake-
takelse av søkere mellom stater, og at søkere ikke
selv skal dekke reiseutgifter til en Dublin-overføring
mellom stater. 

Videre viser k o m i t e e n  til at Dublin III oppset-
ter regler for varighet av fengsling i forbindelse med
anmodning om overtakelse/tilbaketakelse, og frister
for anmodning om overtakelse/tilbaketakelse i denne
sammenheng. 

K o m i t e e n  registrerer at Dublin III endrer den
personkrets som man forplikter å forene enslige
mindreårige asylsøkere med, at det innføres nye opp-
gaver, kortere frister og grundigere utredninger, og at
departementet legger til grunn at dette får konse-
kvenser for ressursbruken i hele utlendingsfeltet.
K o m i t e e n  registrerer at departementet forventer
en viss økning i antall asylsøknader. K o m i t e e n  vi-
ser til vedlagte brev fra justis- og beredskaps-
ministeren av 9. desember 2013 om korrigering av
feil. K o m i t e e n  forutsetter at regjeringen sikrer at
utlendingsforvaltningen er i stand til å håndtere
endringene som følger av Dublin III.  

Eurodac
K o m i t e e n  viser til at Eurodac-forordningen

innebærer obligatorisk opptak av fingeravtrykk av
alle asylsøkere og noen andre grupper utlendinger,
og at Eurodac er en forutsetning for et fungerende
Dublin-samarbeid. En ny og revidert forordning,
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vedtatt av EU i juni 2013, skal bidra til mer effektiv
håndtering av overføring av fingeravtrykk og sletting
av data, bedre tilgang til relevant informasjon for
medlemslandene samt bidra til et bedre rammeverk
for forvaltning og sikring av personopplysninger. 

K o m i t e e n  registrerer også at det i Eurodac er
inntatt bestemmelser som utvider virkeområdet for
Eurodac slik at opplysningene også skal kunne bru-
kes til å forhindre, oppdage og etterforske alvorlig
kriminalitet, men at de aktuelle delene av forordnin-
gen ikke er en del av vår tilknytningsavtale og så-
ledes ikke får virkning for Norge uten at det inngås
egen avtale om dette. 

K o m i t e e n  registrerer for øvrig at Justis- og be-
redskapsdepartementet har til vurdering behovet for
lovendringer for å gjennomføre ny Eurodac-forord-
ning. 

K o m i t e e n  viser til at Dublin III og Eurodac er
sentrale forordninger for norsk asylpolitikk og del-
tagelse i Schengen-samarbeidet, og støtter regjerin-
gens forslag om innlemmelse av disse.  

3. Uttalelse fra utenriks- og forsvars-
komiteen

Komiteens utkast til innstilling har vært forelagt
utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse, jf. vedtak
i Stortinget av 3. desember 2013. 

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler følgende i
brev av 11. desember 2013: 

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer
slutter seg til kommunal- og forvaltningskomiteens
utkast til innstilling til Prop. 25 S (2013–2014) og har
ingen ytterligere merknader.»  

4. Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har ellers ingen merknader, viser til

proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende 

v e d t a k :

Stortinget samtykker i godtakelse av endringer
av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island
og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvil-
ken stat som er ansvarlig for behandlingen av en
asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en
medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forord-
ningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013. 

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. desember 2013

Helge André Njåstad Frank J. Jenssen
leder ordfører
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Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til Stortingets president, 
datert 9. desember 2013

Korrigering av feil – Prop. 26 L (2013-2014) og
Prop 25 S (2013-2014) om gjennomføring av
Dublin III-forordningen

Jeg viser til Prop. 26 L (2013-2014) Endringer i
utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-for-
ordningen)samt Prop 25 S (2013-2014) Samtykke til
godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001
mellom Norge og Island og EF om kriterier og meka-
nismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for
behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i
Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse
av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen
av 26. juni 2013.

Under kap. 5 i Prop. 26 L (2013-2014) og kap. 7
i Prop. 25 S (2013-2014) anslås årlige merutgifter på
273 mill. kroner fra og med femte året etter ikrafttre-
delsen av nytt regelverk, gitt de forutsetninger som

det for øvrig er redegjort for i både proposisjonen og
høringsbrevet. 

En nærmere gjennomgang av forutsetningene for
anslaget viser at det ved en inkurie er lagt til grunn en
for høy faktor på forventet antall påfølgende familie-
gjenforeningssaker. Konsekvensen er at anslaget, gitt
øvrige forutsetninger, er om lag 56 mill. kroner for
høyt. Det vil si at anslaget burde vært på om lag 217
mill. kroner per år. Feilen påvirker ikke Regjeringens
forslag til 2014-budsjett.

Det presiseres fortsatt at det er stor usikkerhet
knyttet til hvor store de økonomiske konsekvensene
reelt sett vil bli, noe som særlig knytter seg til hvor
mange flere realitetsbehandlede saker det vil bli per
år og hvor høy innvilgelsesprosent det til enhver tid
er. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


