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Utlendingsdirektoratets høringssvar - forslag til 
endring i reglene for bortvisning på grunn av 
grunnleggende nasjonale interesser eller 
utenrikspolitiske hensyn 
 
Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endring i 
reglene for bortvisning på grunn av grunnleggende nasjonale interesser 
eller utenrikspolitiske hensyn.  
 
UDIs innspill til forslaget 
 
UDI støtter forslaget om at det fastsettes særskilte bestemmelser om 
bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller 
utenrikspolitiske hensyn, men ser at forslaget om at Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) gis vedtaksmyndighet i disse sakene får noen 
konsekvenser som krever at det utarbeides nye rutiner. Våre innspill 
følger nedenfor.  
 
Forholdet mellom utlendingsloven § 17 bokstav l og § 126 
 
Med den foreslåtte endringen i utlendingsloven § 126 (hvor PST gis 
vedtakskompetanse), kan det oppstå tvil om hvilke tilfeller som faller inn 
under denne bestemmelsen og hvilke tilfeller som faller inn under «indre 
sikkerhet» i utlendingsloven § 17 bokstav l (hvor UDI har 
vedtakskompetanse). Vi foreslår derfor at departementet gir en instruks 
hvor det legges føringer for når de forskjellige bestemmelsene kommer til 
anvendelse, herunder hvem som skal foreta bortvisningsvurderingen. 
 
Utlendingsloven § 73 – absolutt vern mot utsendelse 

 
Utlendingsloven § 73 må vurderes også i bortvisningstilfellene. Det er UDI 
som i dag vurderer om utsendelsesvernet etter denne bestemmelsen er til 
stede.  
 
Vi forutsetter at det er UDI som fortsatt skal foreta denne vurderingen, da 
det er vi som har kompetanse til å vurdere om utsendelsesvernet er til 
hinder for utsendelse til hjemlandet eller annet land. Det bør da fastsettes 
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rutiner som sikrer at saken oversendes UDI før PST fatter vedtak om 
bortvisning og retur. I denne forbindelse er det også viktig at UDI sikres 
tilgang til de opplysningene som er relevante for å foreta en forsvarlig 
vurdering etter utlendingsloven § 73.  
 
Vi antar at bestemmelser som skal sikre utlendingers rettigheter dersom 
utlendingsloven § 73 kommer til anvendelse vil gjelde også i disse 
tilfellene. Dette gjelder for eksempel utlendingsforskriften § 19A-2 om fritt 
rettsråd og utlendingsloven § 129 sjette ledd bokstav c om utsatt 
iverksettelse. Vi mener det bør vurderes om det skal foretas en 
presisering i reglene om at de også gjelder for bortvisningstilfellene, slik at 
utlendingens rettigheter blir ivaretatt. 
 
Forholdet til utvisning, innmelding i SIS og registrering i DUF 

 
I flere av de aktuelle tilfellene vil det også være aktuelt å vurdere 
utvisning, noe som er et mye sterkere virkemiddel enn bortvisning. 
Dersom det treffes vedtak om utvisning, skal det også registres i SIS. 
Vedkommende utlending vil da bli nektet innreise i hele Schengenområdet 
for en gitt periode. Det er UDI som har vedtaksmyndighet i 
utvisningssakene. For å sikre at alle aktuelle saker blir oversendt UDI for 
en slik vurdering, er det viktig at det utarbeides retningslinjer og rutiner for 
dette.  
 
Videre må bortvisningsvedtaket registreres i DUF. Enten må PST gis 
registreringsadgang i DUF, eller så må det etableres en ordning som 
innebærer at politiet registrerer vedtaket for PST. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Da det er en del spørsmål knyttet til hvordan den endelige løsningen vil 
bli, har det ikke vært mulig å gjøre en nærmere vurdering av de 
økonomiske og administrative konsekvenser. Endringsforslaget vil 
medføre kostnader knyttet til endringer som må foretas i UDIs 
datasystemer og utarbeidelse av nye rutiner og retningslinjer. Hvilke 
konsekvenser forslaget vil få for saksbehandlingsprosessen i UDI vil det 
først være mulig å vurdere når vi ser hvordan den endelige ordningen blir. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Stephan Mo  
avdelingsdirektør  
 Marius Mølmen Moen 
 seksjonsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har 
derfor ingen signatur.  
 
Brevet sendes kun elektronisk.  


