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Høring - forslag til politiregisterforskrift 

Vi viser til departementets brev av 13.03.2012.  

 

Vi har kommentarer til § 10-14 om underretning til utlendingsmyndighetene når det foreligger 

straffbare forhold som kan ha betydning for behandling i sak om beskyttelse. 

 

Bestemmelsen erstatter i følge høringsnotatet s. 16 nåværende § 5-13 i påtaleinstruksen, som regulerer 

politiets plikt til av eget tiltak å underrette Utlendingsdirektoratet om opplysninger knyttet til uavgjorte 

eller avgjorte straffbare forhold og utvisningsgrunnlag.  

 

Vi legger til grunn at det ikke er meningen at utlendingsmyndighetene skal få færre opplysninger om 

straffbare forhold enn tilfelle er etter gjeldende regler inkludert påtaleinstruksen § 5-13.  

 

Departementet har avgrenset forslaget til § 10-14 slik at det kun er i saker om beskyttelse (asyl) det 

oppstilles en underretningsplikt for politiet overfor utlendingsmyndighetene. Når det gjelder utlevering 

av opplysninger i tilknytning til bort- eller utvisningssaker viser departementet til at dette er fastsatt i 

utlendingsloven § 18 første ledd og § 72, jf. også UDIs rundskriv 2010-024 punkt 10.2. Det fremgår 

imidlertid ikke noe om utleveringsplikt av de nevnte bestemmelser og rundskriv.  

 

Det er videre en vesensforskjell mellom politiets plikt til å gi opplysninger av eget tiltak og plikt til å 

gi opplysninger etter anmodning.  

 

Utlendingslovens og –forskriftens bestemmelser om politiets plikt til å gi vandelsopplysninger i saker 

om familieinnvandring og visum, jf. utl. §§ 85 og 86 og uft. § 17-8 og 17-9, gjelder kun etter 

anmodning fra UDI eller UNE. Av samme paragrafer følger at politiet på visse vilkår kan gi 

opplysninger om forhold av vesentlig betydning for vurderingen, men det er altså ingen plikt. Vi 

bemerker at forslaget til ny § 17-7 f i utlendingsforskriften (egen høringssak) gir politiet en 

opplysningsplikt etter anmodning fra norsk utenriksstasjon, UDI eller UNE. 

 

Av hensyn til utlendingsmyndighetenes behov for å få kunnskap om omstendigheter som vil gi grunn 

til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket før vedtak om annet enn beskyttelse (asyl) fattes, 

jf. utlendingsloven § 59 første ledd, synes således ikke forslaget til politiregisterforskrift § 10-14 
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sammenholdt med nevnte bestemmelser i utlendingsregelverket å fullt ut videreføre gjeldende 

regelverk.  

 

For å fange opp § 59-relaterte forhold i tilstrekkelig grad utenfor utvisningssaker mv. og saker om 

permanent oppholdstillatelse, vil det være en fordel om politiets plikt til å underrette 

utlendingsmyndighetene av eget tiltak ble fastsatt i § 10-14 også når det gjelder andre saker enn 

beskyttelse (asyl). Iht. påtaleinstruksen § 5-13 skal politiet ”straks” varsle UDI ved siktelse, 

domfellelse mv. ”Straks” er ikke med i forslaget til § 10-14 uten at høringsbrevet gir noen begrunnelse 

for endringen. Det er imidlertid viktig at opplysninger om straffbare forhold tilkommer 

avgjørelsesmyndigheten i utlendingssak snarest mulig slik at betydningen av opplysningene kan bli 

vurdert før vedtak treffes. Formuleringen ”straks” bør derfor vurderes videreført. 

 

 

Med hilsen 

Siri Johnsen 

assisterende direktør 

 

Ketil Larsen 

spesialrådgiver 

 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur. 
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