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HØRING - FORSLAG OM U TVI DET ADGANG TI L Å STILLB SAK OM UTVI SNING I
BERO M V.

Det vises til departementets høringsbrev med bilag.

Departementet foreslår som kjent at det etableres en særskilt hjemmel i
utlendingsforskriften $ 14-3 sjette ledd for å kunne stille en utvisningssak i bero når
utvisning på grunn av straffbart forhold eller idømt særreaksjon fremstår som
uforholdsmessig på vurderingstidspunktet (eksempelvis på grunn av søkerens helsetilstand
eller helsetilbudet i hjemlandet), og det er en reell mulighet for at spørsmålet står i en

annen stilling når straffen er ferdig sonet eller særreaksjonen opphører.

Som det fremgår i høringsnotatet på side 6, siste avsnitt vil det bare unntaksvis være behov
for berostillelse som nevnt, idet hovedregelen fortsatt er at vedtak om utvisning skal treffes
snarest mulig etter at rettskraftig straffedom foreligger eller fullbyrding av en dom er
påbegynt, jf. nevnte forskrift $ 14-3 første ledd. Det antas, formodentlig med rette, at det
særlig er i saker hvor det blir idømt særreaksjon, herunder forvaring, samt langvarig
fengselsstraff at det kan være behov for å utsette avgjørelsen av utvisningsspørsmålet.
Utlendingen skal i så fall undenettes om at saken vil bli vurdeft på et senere tidspunkt.
Frist for å treffe vedtak om utvisning er ett år etter løslatelse eller opphør av sæffeaksjonen.

Riksadvokaten støtter departementets forslag.

En har merket seg at departementet også foreslår å endre overskrift i utlendingsforskriften

$ 14-3 for å presisere bestemmelsens virkeområde i samsvar med ovennevnte, samt at det
foreslås endring av saksbehandlingsregler, uten at en herfra går nærmere inn på dette.
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