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Hei 
Jeg ser at høringsfristen på utkastet til forskrift om behandling av personopplysninger i 
kriminalomsorgen nå er gått ut og at du står oppført som saksbehandler i høringsbrevet. 
 
I Utlendingsdirektoratets Region- og mottaksavdeling (RMA) har vi en tid jobbet med 
melderutiner for informasjonsflyt mellom UDI og øvrige etater. I tillegg til forvaltningsloven og 
personvernloven har vi sett på bestemmelsene i helsepersonelloven og i påtaleinstruksen, 
men vi har hittil manglet et klart samarbeidsgrunnlag med Kriminalomsorgen. 
 
Grunnlaget for dette arbeidet ligger i St.meld. nr. 37 (2006-2007) Om beboere i statlige 
asylmottak som kan utgjøre en risiko. Stortingsmeldingen har bakgrunn i et oppslag i 
NRK/Dagsrevyen 24. mai 2007 om en asylsøker som ble prøveløslatt fra fengsel etter en 
dom for drapsforsøk. Det måtte iverksettes sikkerhetstiltak rundt personen, nærmiljøet 
meldte bekymringer og Siv Jensen tok opp saken i Stortinget. 
 
Asylsøkere/personer uten lovlig opphold i Norge løslates ofte fra fengsel eller skrives ut fra 
psykiatrisk institusjon uten annet tilbud enn botilbudet i et statlig asylmottak. Regjeringen 
skriver i stortingsmeldingen at ”berørte myndigheter vil sammen gjennomgå og vurdere flere 
tiltak. Blant annet vil det bli etablert faste rutiner for samordning og koordinering mellom 
berørte myndigheter [...] For å sikre best mulig informasjonsflyt mellom etatene, vil reglene 
for taushetsplikt bli gitt en enhetlig tolkning og praktisering.” 
 
Fra RMAs side er det en hensiktsmessig organisering av mottak som er hovedanliggendet. 
Vi har ansvar for å opprette og kvalitetssikre et tilstrekkelig antall mottaksplasser. Tryggheten 
til beboere, ansatte og andre er helt sentralt i vårt samfunnsoppdrag. 
 
UDI/asylmottakene trenger å få vite om potensielt farlige personer som skal bosettes i 
asylmottak, av hensyn til personen selv, andre beboere og ansatte i mottak. Blant annet har 
vi et ansvar for å gi et tilrettelagt botilbud til den enkeltes behov og tiltak må settes inn så 
tidlig som mulig. I dag mangler vi varslingsrutiner mellom Kriminalomsorgen og UDI. I 
straffegjennomføringsloven § 41, forberedelse til løslatelse, står det at innsatte ved behov 
skal få hjelp til å skaffe seg egnet bolig og at ”Leder av fengsel skal ta nødvendig kontakt 
med offentlige myndigheter eller andre som kan yte egnet bistand for å nå formål og utføre 
oppgaver nevnt i punktet over.” 
 
Normalt vil ikke UDI, ved Region- og mottaksavdelingen, ha behov for opplysninger om 
asylsøkere eller utlendinger uten lovlig opphold i Norge som løslates fra fengsel og vi er helt 
enig i at personvernhensyn bør stoppe automatiske meldingsrutiner. Det er kun de som kan 
utgjøre en risiko for seg selv og andre (og som får tilbud om mottaksplass) vi trenger å vite 
noe om. Jeg ser, for øvrig, at høringsbrevet til forskriften omtaler opplysningskategorier 
(utkastet §§ 4 og 5) og at dere åpner for at kriminalomsorgen i særlige tilfeller kan behandle 
personopplysninger som ikke er verifisert i forhold knyttet til ro, orden og sikkerhet. 
 
Vi ser at det bør være egen hjemmel for informasjonsflyten mellom kriminalomsorgen og 
Utlendingsdirektoratet siden dette åpenbart gjelder sensitive personopplysninger. Som anført 
over mener vi det vil tjene kriminalomsorgens interesser å avgi informasjonen (skaffe egnet 
bolig for den løslatte) samtidig som botilbud i asylmottak er en rettighet for asylsøkeren og 
UDI har plikt til å gi et slikt tilbud etter utlendingsloven § 95. 
 



Kanskje kan § 4c i utkastet, Formål med behandlingen av personopplysninger, kan gi et 
grunnlag for et informasjonssamarbeid med UDI? 
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