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Høringssvar fra Politidirektoratet  -  forslag til endring av utlendingsloven  §  40 femte
ledd og utlendingsforskriften §§ 8-3 og 9-6 tredje ledd

Vi viser til Justisdepartementets høring av 08.07.2011 om forslag til endring av
utlendingsloven 40 femte ledd og utlendingsforskriften §58-3 og 9-6 tredje ledd — avslag
på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang
til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel.

Politidirektoratet har anmodet politidistriktene om innspill til høringen og har mottatt svar
fra Oslo politidistrikt, som er vedlagt i sin helhet.

Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel har uttalt seg om Justisdepartementets
forslag om barns rett til familieinnvandring med foreldre som er antatte ofre for
menneskehandel. Høringsuttalelsen er vedlagt Politidirektoratets høring som et selystendig
innspill.

Generelt om forslagene
Politidirektoratet slutter seg til Justisdepartementets forslag om endret beviskrav for avslag
på søknad om familieinnvandring når det er fare for at barn kan bli utsatt for seksuelle
overgrep. Vi stiller oss bak de vurderinger departementet har gjort av gjentakelsesfare og at
det normalt ikke skal foretas en individuell vurdering av risikoen for overgrep. Videre
støtter vi at det bør åpnes for skjønnsmessige vurderinger i helt spesielle tilfeller.
Politidirektoratet er også enig i at det ikke bør stilles krav om sannsynlighetsovervekt for
nye overgrep der det ikke foreligger straffedom.

Politidirektoratet har heller ingen innvendinger mot at barn av antatte ofre for
menneskehandel som oppholder seg i Norge, gis større mulighet til å legalisere sitt opphold
ved at det gjøres unntak fra kravet til dokumentert eller sannsynliggjort identitet. Vi støtter
at det ikke stilles krav til uttalelse fra forelder ikke oppholder seg i Norge, og at det ikke bør
foretas en vurdering av barnets beskyttelsesbehov i alle tilfeller.
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Oslo politidistrikts forslag
S rket vern av særkullsbarn
Oslo politidistrikt skriver i sitt innspill til høringen at det er behov for å styrke vernet av
særkullsbarn også mot annen type vold enn seksuelle overgrep. Politidistriktet mener at
særkullsbarn av foreldres ektefelle, som tidligere er domfelt for drap, grov vold eller vold
mot barn eller personer i nær relasjon, bør strykes tilsvarende, se distriktets uttalelse.
Departements forslag innebærer en sondring mellom vold og seksuell utnyttelse, der det
fremdeles må foreligge sannsynlighetsovervekt for at barn risikerer å bli utsatt for blant
annet grov vold, for at søknaden om familieetablering for særkullsbarn skal kunne avslås.
Oslo politidistrikts forslag innebærer endret beviskrav for alle typer mishandling og
overgrep som særkullsbarn risikerer ved familieetablering i Norge.

Politidirektoratet støtter forslaget og mener dette i større grad vil sikre barns rettigheter som
de fremkommer i FNs barnekonvensjon artikkel 19. Videre vises det til at tiltak 39 i
regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner også omfatter evaluering av vold i
nære relasjoner.

Sirket vern av ektefelle som soker tillatelse for familieetableting
Oslo politidistrikt foreslår at vernet mot seksuelle overgrep og vold også bør styrkes i saker
som omfatter ektefeller i en familieetableringssituasjon i utlendingsloven § 40 femte ledd.
Distriktet mener at terskelen for å avslå søknad om oppholdstillatelse bør senkes.
Politidirektoratet støtter de vurderingene som politidistriktet har foretatt.

Forslag til lovtekst
Politidirektoratet slutter seg til Oslo politidistrikts forslag til endring av utlendingsloven § 40
femte ledd, slik at oppholdstillatelse til særkullsbarn skal avslås i de tilfellene foreldrenOs
ektefelle de ti siste årene har vært dømt for straffelovens bestemmelser om drap,
seksualforbrytelser, grov vold, vold mot barn eller vold i nære relasjoner. Det gis åpning i
forslaget for å gi tillatelse i særlige tilfeller. Videre støtter vi forslaget om senket beviskrav i
de tilfellene der det i løpet av de siste ti årene ikke foreligger domfellelse for nevnte
forbrytelser, men det likevel foreligger er mulighet for at vold eller overgrep kan skje. Det
vises til Oslo politidistrikts uttalelse om beviskrav i straffesaker.
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