Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Interpellanten Kristoffer Høgset Halvarp (Frp) leste opp sin interpellasjon:
Ikke-gifte utenlandske borgere med d-nummer som får barn født i Norge under opphold på Svalbard,
har problemer med å få registrert farskap. Gifte utenlandske foreldre får registrert farskapet. En
unødvendig forskjellsbehandling mellom gifte/ugifte utenlandske arbeidere.
Dette medfører at mange utenlandske arbeidere på Svalbard ikke juridisk er far til sitt barn, med alle
utfordringer og bekymringer det medfører.
Vi ønsker et vedtak på at lokalstyreleder ber polaravdelingen undersøke med finansdepartementet
(der skatteetaten/folkeregisteret er underlagt) hva som er bakgrunnen for denne
forskjellsbehandlingen og hva som skal til for å rette dette opp.
Få utenlandske nasjoner vil registrere farskap på barn født i Norge. Vi mener at Norge har ansvar for
å registrere nødvendige opplysninger tilknyttet far, for barn som fødes i Norge under perioder der en
utenlandsk borger med d-nummer er tilknyttet folketrygden via jobb for en norsk arbeidsgiver på
Svalbard.
Lokalstyreleder Arild Olsen fikk aksept for at begge interpellasjonene som ble lagt fram (FO 1/20 og
FO 2/20) kunne besvares samlet, og det ble gitt følgende svar:
Interpellasjon fra FrP Lokalstyremøtet 11.02.2020
Viser til interpellasjon fra FrP vedrørende behovet for et offisielt ID-kort/ID-dokument på gyldig
medlemskap i norsk folketrygd/lovlig opphold på Svalbard for ikke Norske Statsborgere, samt
interpellasjon om ikke gifte utenlandske borgere med D-nummer som får barn født i Norge under
opphold på Svalbard, og som har problemer med å få registret farskapssak.
Begge forholdene er ønsket tatt opp med Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Begge sakene er ønsket tatt opp i Lokalstyret i vedtaksform.
Da begge sakene er av lik karakter og vil gi samme svar, ber jeg om forståelse for at sakene svares ut
samtidig. De vil naturligvis i det videre ha ulike prosesser/tidsakser og behandles/følges opp separat.
Først vil jeg si at det er veldig bra for Longyearbyen at Lokallaget FrP har en særskilt kontakt med
våre utenlandske sambygdinger. På den måten har dere satt søkelyset på en gruppe som er viktig for
demokratiet, men som fort kan bli avglemt grunnet ulike forhold. Språkbarriere er et eksempel. FrP har
satt søkelyset på to viktige prinsipielle og viktige spørsmål.
Selv hadde undertegnede ikke denne kunnskapen, og min første reaksjon er at forholdene virker som
en uforholdsmessig belasting for en stor gruppe mennesker. I sær farskapssaken synes mer som en
unødig systemsvikt som rammer enkelte mennesket unødig. Jeg velger å tro at særlig dette forholdet
ikke er en bevisst politikk.
Begge sakene er muntlig varslet inn til Polaravdelingen, og er også nå oversendte elektronisk som et
første ledd i å få saken opp på bordet. LS-lederen har bedt Polaravdelingen om et foreløpig svar den
9. mars d.å da det er kontaktmøte mellom LL og Polaravdelingen i Longyearbyen. Sett slik er et
vedtak i overflødig.

Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020

(Det ble ikke fattet vedtak i saken)

