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Svar på høringsbrev vedr. avvikling av åremålsordningen for nemndledere og
direktøren i UNE

Vi viser til brev av 06.04.2011 fra Justis- og politidepartementet (JD), med høringsfrist 03.06.2011.

Det foreslås i høringsbrevet å avvikle åremålsordningen og gjøre stillingen som direktør og som nemndleder
faste. UNE slutter seg til denne vurderingen.

JD omtaler den praktiske gjennomføringen i pkt. 6 i høringsbrevet. Her skisseres det at endringen fra åremål
til fast stilling må skje i sammenheng med ledighet i stillingen(e). Når det gjelder nemndlederne ønsker UNE at
JD vurderer nedenstående forslag:

UTLENDINGSNEMNDA

Endre utlendingsloven § 77, 3. ledd ved at en i tillegg til at stillingene gjøres faste, lager en midlertidig
overgangsordning i lovs form lex specialis. Overgangsordningen vil gjøre de nemndlederne som nå
er ansatt på åremål til fast ansatte.

En praktisk overgangsregel i endringslov kan eksempelvis lyde slik:
"Kongen kan bestemme at nemndledere i Utlendingsnemnda som er ansatt på åremål kan beskikkes
til fast stilling."

Dette vil skape ro i nemndleder-gruppen og også være et tiltak som kan iverksettes raskt etter
ikrafttredelse. Ro, stabilitet og trygghet i gruppen er ett av hovedformålene med endringen. Det vil i
tillegg være både økonomisk og administrativt besparende.

Vi er inneforstått med kvalifikasjonsprinsippet og at den klare hovedregel ved overgang fra åremål til
fast stilling skal være konkurranse om stillingene. Vi mener likevel en overgangsordning i lovs form vil
være mest hensiktsmessig overfor en større gruppe på åremål hvor hensikten nettopp er å skape ro
og stabilitet. Alle nemndlederne vi har tilsatt ble vurdert som godt kvalifiserte, og det er kort tid siden
et flertall av de nå besatte åremålsstillingene ble kunngjort og besatt.

Ordningen har sin parallell i f.eks. "Reglement for personalforvaltningen i departementene" § 12, hvor
"midlertidig tilsatt tjenestemenn, tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan
tilsettes fast uten ny kunngjøring". Samtlige nemdledere i UNE er i dag tilsatt etter offentlig
kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre.
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Det bemerkes at det selvfølgelig kan være nemndledere som ikke ønsker fast stilling, så det bør/må
baseres på frivillighet.

Med vennlig hilsen

Siri Johnsen
Ass.dir.

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.
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