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POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I 

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN 

 

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 21. juni 2017, med 

forslag til endring i utlendingsforskriften (utf.) og stykkprisforskriften. 

 

Politidirektoratet (POD) har forelagt høringen for Politiets utendingsenhet (PU). Deres 

høringssvar er innarbeidet i vårt høringssvar og vedlegges. 

 

Forslaget innebærer at asylsøkere som oversitter utreisefristen kan utvises uten særskilt 

prosess for forhåndsvarsel, da forhåndsvarsel vil være gitt i avslagsvedtaket på asylsøknaden.  

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om en mer effektiv saksprosess, hvor 

Utlendingsdirektoratet ikke må avvente egen prosess med forhåndsvarsel for utvisning når 

politiet pågriper en utlending som har oversittet utreisefristen. Departementet foreslår i den 

forbindelse å endre utlendingsforskriften § 17-18 tredje ledd, slik at retten til fritt rettsråd i 

forbindelse med forhåndsvarsel i disse sakene oppheves, og at det heller tilbys fritt rettsråd i 

klageomgangen i de tilfeller hvor det faktisk treffes utvisningsvedtak, jf. forslag til endring i 

stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 1 bokstav a. Forslaget innebærer at retten til tre timer 

fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning på grunn av oversittet utreisefrist faller bort, 

men retten til fritt rettsråd i forbindelse med en eventuell klage på utvisningsvedtak utvides fra 

én til tre timer. Det totale antall timer med fritt rettsråd reduseres dermed fra fire til tre timer. 

 

POD støtter forslaget slik det fremmes. Dersom forslaget iverksettes vil det bli svært viktig at 

det går tydelig fram av asylvedtaket hva utvisning innebærer i praksis, og at brudd på 

innreiseforbud vil innebære straffeforfølgelse etter utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav 

b. Vi viser til utdypende begrunnelse i vedlagte høringssvar fra PU. 

 

Økonomiske- og administrative konsekvenser 

Departementet legger til grunn at forslaget vil føre til en mer effektiv saksprosess og til flere 

og raskere returer, men at det er vanskelig å anslå hvor mange flere som faktisk vil reise 

innen utreisefristen for unngå et innreiseforbud.  Vi slutter oss til dette. 
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Med hilsen 

 

 

John Ståle Stamnes Kari Stokkeland  

seksjonssjef seniorrådgiver  
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