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Høring  -  Returdirektivet

Vi viser til Justisdepartementets e-post av 25. februar 2010 med intern høring om
gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF - returdirektivet - i
norsk rett.

Politidirektoratet har sendt høringen til utvalgte politidistrikt og Politiets utlendingsenhet
(PU) for innspill og vi har mottatt svar fra Oslo politidistrikt, Rogaland politidistrikt og PU.
PU og Politidirektoratet har deltatt i arbeidsgruppen ledet av departementet som har
behandlet forslag til direktiv og forberedt møtene i Working Party on Migration and
Expulsion. PUs representant i arbeidsgruppen har i tillegg deltatt på møtene i Brussel.

Generelt
Politidirektoratet er positiv til et direktiv med felles standarder og prosedyrer i arbeidet med
retur av utlendinger som oppholder seg ulovlig i EU/Schengen. En harmonisering vil øke
rettssikkerheten for de som omfattes av direktivet samtidig som det etter vårt syn presiserer
rettigheter og plikter på en oversiktlig og lettfattelig måte. Høringsnotatet er en grundig og
oversiktlig gjennomgang av direktivet som tar opp flere aktuelle problemstillinger.

Innspillene vi har mottatt fra underliggende instanser er innarbeidet i vårt svar, og
innspillene fra Oslo politidistrikt og PU følger vedlagt. På de områdene Politidirektoratet
ikke støtter innspillene, er dette spesielt nevnt i vårt høringssvar.

Direktivets anvendelsesområde
Oslo politidistrikt uttaler følgende om at departementets forslag om å benytte
unntaksrnuligheten i direktivet for enkelte grupper:

o politidistrikt er sztrrt positize til at manfra noisk side benytter mulzW9eten til å unnta direktizet
ozeior personer somer ilagt en strafferettshg sanksjon, personer somstoppes zed Schengenyttergwnse samt
udezeringstilfilkm Disse situasjonene forutsetter i utgangspunktet en rask hån&ering. Det zil normilt ikke
zære forenlignrd de utreis«ristene somckrektizet innforer:"
Politidirektoratet støtter dette synet.
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Frivillig retur
Oslo politidistrikt uttaler at de i all hovedsak er positive til at retten til frivillig utreise
tydeliggjøres, men de mener en utvidelse av fristen kan vanskeliggjøre politiets
utreisekontroll ved at utlendingens handlingsrom økes noe som kan øke muligheten for at
utreise for eksempel kan treneres. Distriktet mener at 30 dagers utreisefrist og at fristen kan
forlenges ytterligere, muligens er for lang. Til tross for dette argumentet er Politidirektoratet
positiv til at det gis mulighet for en praktisk utreisefrist som i enkelttilfeller kan være opp til
30 dager eller forlenges ytterligere i særtilfeller. Vi mener dette kan bidra til en økt frivillig
retur. Vi er imidlertid enige med Oslo politidistrikt i at lovgiver bør ta stilling til kriterier
som skal vektlegges ved fastsettelse av utreisefrist og at det oppstilles en øvre grense for når
det ikke lenger er snakk om en frist, men et midlertidig opphold.

Vi er i likhet med PU enige med departementet i at utlendingslovens §90 sjette ledd, må
endres slik at den er i samsvar med direktivets krav om at det skal gis en periode for frivillig
retur på mellom sju og 30  dager.

Iverksetting av vedtak
PU er positiv til at direktivet åpner for at returvedtak kan treffes i vedtaket hvor søknaden
om opphold avslås, slik at det ikke må fattes to ulike vedtak med dobbelt klagespor.
Politidirektoratet er enig i dette. For øvrig viser vi til PUs innspill til høringen som følger
vedlagt

Vi støtter PUs innspill om å presisere at utlendingen primært plikter å returnere frivillig.
"Når det , delder forslaget tils 90 sjette ogsjuende ledc nrner zi at utkndingens plikt tilå returnere frizillig

komnr klarere fiem også når det ikke gis en periode for frizillig retur. Selv omnorske rrynckgheter er
forpliktet ti å sørge for nødzenckge tiltak for å izeksetteet returzedtak når det ikkegisen penock for
frizilligretur, bør det etter år nrningfortsatt kwme presiseres i utlendingslozen at utlenckngen pri~
plikter å retumere fiizilltg. Direktizets artikkel7 nr.4 åpner også for at perioden for frizillig retur kan
settes kortere enn syv dager. Vi nrner at denne adgangenhør zurderes inntatt i utknckngslozen Det zil da
bli lettere å konstatere at utlenclingen ikke har ozerlxklt pålegget amå forlate riket."

Oslo politidistrikt ser behov for en hjemmel for å kunne iverksette vedtaket straks i de
tilfeller det foreligger en unndragelsesfare. Politidirektoratet er enig i at dette kan redusere
antallet som unndrar seg effektuering. Av den grunn er vi enige i departementets forslag om
å videreføre dagens ordning hvor politiet har kompetanse til å iverksette et vedtak dersom
det oppstår fare for unndragelse som nevnt i forslag til nys 106ai utlendingsloven.

Vi viser til Oslo politidistrikts innspill:
"Forsiagtil ny 90 sjuenck kckl kenier en adgang for politiet til å føre utknckngen ut av lande4 under

forutsetning avat utreisjrist er ozersittet eller der frist ikke er sat4 Vi ser imidlertid behovfor å ha en
hjemrel til å izerksette straks der det forel iger unndragelsesfare Dette gjelder også der utlenckngenhar fått
enfrist av utlenckngsrnyndighetene, somforeløpig ikke er utløp4 På side30 i høringsuttaklsenforeslår
departenrn tetå zidereføre dagens ordning Det forslås at politiet skal ha konpetanse til å izerksette
zedtak, dersomdet oppstår en fare for unndragelse i henhold til ny S 106 a. Begrunnelsen er at politiet har
lang erfaring nrc 1 å zurdere wmdragelsesfare Dette utspillet er god4 nrn det bør komnr klame fi-amav
ordlylen"

Vi er positive til departementets forslag til å lovfeste i ny 90 sjette og sjuende ledd når det
kan unnlates å gi en frist for frivillig retur.
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Utvis ning
Vi er positive til at direktivet har en klar utyisningsregel der utlendingen ikke forlater landet
frivillig og at forslaget er at det innføres en "skal-regel", men vi viser til Oslo politidistrikts
vurdering om at oversittet utreisefrist automatisk skal føre til et innreiseforbud:
" Somneznt innledningszis er zi positize til at direktizet oppstiller enklar utzisningsregel der utkndingen
ikke forlater landet frizilhig Oslo politidistrikt nuker seg at departenvntet onsker å innfom en "skal"
kstemnvlse Detfrurgårav punkt4.11at direktizet legger opp til at ozmittet uneis«ris4 eller unnlatelse
av å gi en slik frist autornatisk skal ende i et innreisjorbud Det noyske ngelze7ket bygger derimot på
forzaltningens frie skjønn. Slik zi ser det er utUsningszurderingen bygget opp av to elenenten en obyektiv
zurdering og en su*ktivzurdering(forholclsm2ssighetszurderinge4. eknvntene forelix. dersomen
utknckng skal kunne utzises fiu Nase I punktet somoniandlerMoldsm2ssighetszurderinger4 hezeles det
at adgangen til å undate å fatte zedtak antas were i sanszar n-rd "hurrunitære årsaker " i art. 11(3).
Denne bestemnvlsen fien-står, etterzåroppfatning somet unntak fiu hozedregelen omat det skal ilegges et
inrrvisjorbud når det er utstedt et returzedtak. Oslo politidistrikt er inidlertid av den oppfatning at
"skal"- regelenfår begyenset rekkezidck når den sidestilles rred forholdsm3sighetszurderingen. Vi har til
goc k å se at utkmlingsforzaltningen ikke fatter et zeckale omuizisning der de objektize zilkårene for
utzisning er til stede, ogforholdmvssighetszurderingen ikke er til hinder for utzining
Forboldsm3ssighetszurderingen er etter zår oppfatning stakt preget avskjonn ogpasser i liten grad sanmn
nvd en "automatisk" utzisningsadgang E tterzåroppfatning bor det zurderes amdet er ner hensiktsm2ssig
å på utknclingsrnyndighetene å opprette utzisningssak der 90 sjette ledd er ozenrådi.
Forholdsm2ssighetszurderingen til azgøre omdet faktisk kanfattes et utzisningszediak."

Politiets utlendingsenhet uttaler følgende:
"E tter utkndingslozenS66fuste ledd bokstava siste alternativkan utlencknger som unndrar seg
gjennonforing avzedtak utzises. Vi har nvrket oss at direktizet kgger opp til en strengere utzisningspraksis
zed at utlendinger somikke etterkamnvr et på amutreise og uzlemknger somikke gis en periock for
frizillig retur skal utzises. Som det er tatt hoyck for i horingsnotatet zil dette nrclføre en ekt arbeidsnengok
for politiet somsaksforberedenek organ. Selv omdenne utzisningspraksisen bare skal gjelde for en begrenset
gruppe utlendinger, ser zi at likebehandlingshensyn zil kunne nrclfore at også anche utlencknger, somi dag
bortzises, zed inpkrremteringen av ekrektizet m zurderes uttist Omså blir tilJèlle, til politiets
arbeicknvngde elee ytterligem"
Vi støtter dette synet og mener det er nødvendig at det utføres nye beregninger som viser
den økte arbeidsmengden for politiet.

Vi støtter PU i deres vurdering av femårig innreiseforbud.
"Vi nvner at det kan få uhelckge konsekzenser at detbare nuksimalt kan femång innreis«orbud
zed ozertredelser av utlendingslozen Særlig gjelder dette for ulkndinger som ikke har tilknyming til nket, og
samozenrer utlenclingslozen grozt og gjentatte ganger. Dette zil kunne nrcfore at slike ozenirdelser i storre
grad må politiannvIdes etter utlenclingslozenS108,bzilket igien zil nvelføre en ekt arkklmngele for
politieL"

Frihetsbe mve lse
Både PU og Oslo politidistrikt mener at en tidsbegrensning på 18 måneder ved
frihetsberøvelse med åpning for visse unntak, er hensiktsmessig. Politidirektoratet støtter
dette. PU opplyser at det er svært uvanlig med fengslinger med varighet over 18 måneder.

Rogaland politidistrikt har følgende moment til tidsbegrensning på 18 måneder ved
frihetsberøvelse:
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"Vi zil peke på et nvnent når det gelder forslaget til ny 106, tre4e kdcL hzor det folås at
fengslingstiden kan ozerstige18 nåneder dersomutlendingen bLa er utzist somfolge av ilagt straff eller
scerreaksjon

Vi ber omat det zurderes omdet innenfor drektizet er mulighet for innforing i norsk lovat utzisning som
følge av grov eller gentatte gangers ozertredelse av utlenclingslown også kan begrunne at 18 månedersfiisten
kan ozerskricks, tdendingslozens 66, bekstava.

Man slipper da å gå zeien omstraff for grov ozertredelse av utlenckngsloze for å kunne hegrunne ner enn18
månede.rs fengsling dersomdet i scerlige skulle ztere nødzenckgned så langfengslingstid"
Vi ber departementet vurdere dette innspillet.

Vi er enige med PU i forbindelse med ordlyden i utlendingsloven 5 106 første ledd bokstav
b:
"Vier entg ned depark,n-entet at det ikke er neelzenckg å endæ ordyckn i udenclingslozenS106første ledd
bokstav b for å synlixjøre at direktizet i artikkel15 både opererer nrd unndragelsesfre og
unngåelse/zanskeli»øringavforberedelse aven retur. Dette azhjelpes zed at unndragelsesiåre nå defineres
ncernr re i lozen, og unndragelsesfare er i realiteten et spørsmål omen frerntidig tatransport zil bli
zunskeli»Or4
Det er positizt at det nå gis adgang til å gi nærnere regler omsærlige grunner i utlenclingsforsknften"

Unndragelsesfare
Både Oslo politidistrikt og PU er positive til at det inntas en definisjon av unndragelsesfare i
utlendingsloven. Politidirektoratet støtter dette synet. Vi er også enige i Oslo politidistrikts
innspill om at personlige forhold for utlendingen om tilknytning tilNorge, burde nevnes i
oppregningen:
"osiopolitidstrikt er sztert positize til at det foreslås å innfore en legaldefinisjon av begrepet
unndragelsesfam I forslaget oppstilles det en rekke wderingskritener og det påpekes at det skal foretas en
totalzurdering Den foresMtte definisjonen zil demrd ikke were uttemrrenck Oslo politidistrikt støtter et
slikt forsLig, nen kunne tenke seg at personlige forhol d hos utlenclingen burde neznes i oppregningen Dette
kan for ekserrpelzmvbarn/kone i riket kontra barn/kone i hjerr1ande4 tilnytning til riket ned rrer. Det
er selzsagt at for eksenpel en utlencing somtickere er utzist fiu riket (og gjerne brult innreisjorbudet), eller
uttrykkelig har uttalt at zedkonznende ikke akter å forlate Lindetfiizillig, onfattes avbestennelsen Det
er inickeråd ner usikkert omfor eksempel enzinningskrininelL uten tilknytningtil Norge; ned familie i
hjemlandet og somhar wert sanurbeidszillig zil unndra seg izerksetting."

Retur av enslige mindreårige
Vi mener det er riktig å ta inn en bestemmelse i utlendingsloven om enslige mindreåriges
rett etter direktivet om at retur bare kan skje til et familiemedlem, utnevnt verge eller til et
forsvarlig omsorgstilbud. Både Oslo politidistrikt og PU uttaler at det er hensiktsmessig å
innføre en slik bestemmelse.

Uttransportering
Oslo politidistrikt påpeker at det er politidistriktene som har et overordnet ansvar for å
følge opp saker hvor utlendingen ikke har søkt asyl. PU har et koordineringsansvar etter at
politidistriktene har opprettet et eventuelt bort- eller utvisningsvedtak, har klargjort
utlendingen for utreise og sendt utreisebestilling til PU. Politidirektomtet er likevel av den
oppfatning at systemet for tilsyn med selve returen tilfredsstiller direktivets krav.

Dette er i tråd med PUs innspill:

4



Vidar Ref ik
assisterende politidirekter

Saksbehandler:
Johannes Aune
Tlf:23 36 41 46

"Hza ,gelder selze uttransporteriwn er zi entg ned departenzn iet i at det narske regelzerket må sies å  zære
i sanszar trul clirektizet. I til ,x til det somer neznt under beskrizelsen avnorsk rett, kan det zises til
politiinstruksens kapittel 1 1 og utlendingsforsknften§17- 15 somgir detaljregler omuttransportenng Vi
er også enig i at det allerede eksisterer et kordrollsystetnsomtilfredsstiller direktizets krav"

økonomiske og administrative konsekvenser
Vi viser til departementets beregninger for økte utgifter til politiet på 2,2 mill for en økning
av saksmengden på 750 saker. Det knytter seg stor usikkerhet til hvor stor økningen blir,
noe som også kommer fmm i departementets beregning. Det knytter seg også usikkerhet til
politiet ressursbruk i hver enkelt sak. Vi viser til at Oslo politidistrikt er av den oppfatning
at politiets ressursbehov ikke er  tilstrekkelig ivaretatt. Ressursbruken i hver enkelt sak
varierer mye avhengig av hvor komplisert saksforberedelsen er. Det bør derfor
gjennomføres en ny beregning av saksøkningen og ressursbruken i sakene.

1/41«ptil
Ole Johan Strømman
prosjektlecler
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