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HØRINGSUTTALELSE — FORSLAG OM GJENNOMFØRING AV
RETURDIREKTIVET I NORSK RETT

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 3. februar 2010, hvor departementets
notat om gjennomføring av returdirektivet i norsk rett ble sendt på høring. Høringsfrist ble
satt til 31. mars 2010.

Domstoladministrasjonen har gjennomgått Justisdepartementets høringsnotat, og vil i det
følgende komme med noen korte bemerkninger til departementets forslag.

Domstoladministrasjonen er enig med Justisdepartementet i at gjennomføringen av
returdirektivet krever tilpasninger i utlendingsloven. Vi er også enige i den avgrensning
departementet legger opp til når det gjelder returdirektivets anvendelsesområde i norsk rett.
Dette må ses i sammenheng med arbeidet departementet har tatt initiativ til når det gjelder
utsendelse av personer som er idømt straffereaksjoner her i landet.

Etter vår oppfatning synes departementets forslag til endring av utlendingslovens regler om
utvisning, iverksetting av vedtak, fengsling og retur av enslige mindreårige og
unndragelsesfare å være tilstrekkelige for å få gjennomført direktivet i norsk rett. Vi har
ingen merknader til det materielle innholdet i det enkelte lovendringsforslaget.

Justisdepartementet foreslår at man skal benytte direktivets mulighet til å begrense
direktivets anvendelsesområde slik at det ikke skal gjelde for tredjelandsborgere som
stoppes ved Schengens yttergrenser, personer som returneres som følge av ilagt
straffereaksjon og for personer som skal utleveres. Samtidig foreslås det bare mindre
endringer i utlendingslovens fengslingsregler. På denne bakgrunn antar
Domstoladministrasjonen av de foreslåtte endringene kun i mindre grad påvirker
domstolens arbeidsbelastning og ressursbehov. Endringene vil neppe få  særlig  betydning
for domstolens sakstilgang på området.
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