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Høring — forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra
taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 11. juni 2009 med vedlegg.

Justisdepartementet har forelagt saken for Politidirektoratet og Politiets
sikkerhetstjeneste. Politidirektoratet har igjen forelagt høringen for Politiets
utlendingsenhet. Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet har kommet med
høringsuttalelser. Disse følger vedlagt.

Innledningsvis vil vi uttrykke vår støtte til forslaget. Vi påpeker imidlertid at forslaget
berører asylsøkeres, herunder asylsøkende barns, boforhold i den tiden de oppholder
seg på asylmottak eller omsorgssenter. Forslaget må således vurderes i forhold til
konvensjonsbestemmelser om rett til respekt for hjem og privatliv, særlig EMK artikkel
8, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 17 og barnekonvensjonen
artikkel 16. Det forutsettes fra vår side at forslaget er i overensstemmelse med disse
Når det gjelder hensynet til barn, vil vi understreke at vi er av den oppfatning at det
alltid vil være til barnets beste at sannheten kommer frem.

Forøvrig vil vi bemerke at forslaget til lovendring og forskriftsbestemmelser vil gi
politiet en bedre mulighet til å avklare og fastsette asylsøkeres identitet. Dette arbeidet
er ofte ressurskrevende og komplisert. Forslaget vil også kunne bidra til å effektivisere
arbeidet med uttransportering. Vi bemerker også at forslaget vil innebære at private og
kommunale mottak blir underlagt det samme regelverket for unntak fra taushets- og
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opplysningsplikt. Vi kan ikke se at forslaget vil medføre behov for økte ressurser utover
det som dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Når det gjelder anvendelsesområdet, bemerkes det at det i lovforslagets første og annet
ledd er "utlendingsmyndighetene" som har informasjonstilgang, mens det i
forskriftsforslaget er "utlendingsforvaltningen" som har slik tilgang. Det antas at dette
ikke er ment å innebære en realitetsforskjell. Begrepsbruken bør derfor harmoniseres.
For øvrig viser vi til kommentar fra Politidirektoratet om at en ikke kan se at forslaget
til lovendring innskrenker muligheten utlendingsforvaltningen i politiet i dag har til å la
opplysningene tililyte andre deler av politiet.

Det vises videre til merknad fra Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet om at det
kan oppstå problemstillinger når det gjelder hvordan "opplysninger om beboer" skal
avgrenses opp mot opplysninger om tredjepersoner. Det vises også til deres merknader
om behov for å avklare hvilken type informasjon som reguleres. Det kan være vanskelig
for mottakene og omsorgssentrene å forstå forskjellen mellom hva som kan betegnes
som "eksisterende dokumentasjon" og "at det ikke kan kreves at det produseres ny
dokumentasjon". Det vises her til Politiets utlendingsenhets eksempel om
bagasjemerkelapper.
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