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Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser
om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for
ansatte ved mottak og omsorgssentre
Politiets Fellesforbund viser til høringsbrevet av 11.06 2009 og vil komme med nedenstående innspill.

Politiets utlendingsenhet har hovedoppgaven med å identifisere asylsøkere. Detle er det jevnlig et stort
fokus på, ikke minst i media. Identifikasjonsprosessen ofte proppen i systemet når det kommer til å
behandle asylsaker. Arbeidet stiller politiet på store utfordringer og krever store ressurser.

Utgangspunktet er at enhver asylsøker skal bidra til å klarlegge sin egen identitet, men realitetene er ofte
helt annerledes. Dette gjør at forvaltningsorganet - i dette tilfellet politiet - må gis enkelte fullmaker for å
kunne utføre sitt identifikasjonsarbeide.

Å kunne innhente opplysninger fra andre forvaltningsorgan som arbeider innenfor samme området vil
helt klart være med på å bidra i dette arbeidet. Spørsmålet blir da om å åpne for dette vil være en
integitetskrenkelse eller innenfor det man må påregne?

All den tid den enkelte er pålagt å bidra til å bringe sin egen identitet på det rene, mener vi det er naturlig
at slike opplysninger som blir gjort kjent for et forvaltningsorgan også kan viderebringes til politiet.

Politiets Fellesforbund støtter forslaget til endringer slik at taushetsplikten ikke er til hinder for at
opplysninger som kan bidra til å klargjøre en asylsøkers identitet blir gjort kjent for politiet.
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barnevernloven gjelde, men det gjøres unntak fra denne taushetsplikten for
opplysninger om en beboers opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner og alder.
Utlendingsmyndighetene må rette en konkret henvendelse til mottaket eller
omsorgssenteret, og opplysningene må være relevante for behandling av den aktuelle
saken. Det foreslås også å lovfeste en rett for ansatte ved mottak og omsorgssentre til å
gi  utlendingsmyndighetene opplysninger av eget tiltak.

Som det fremgår av kapittel 3 nedenfor vil et generelt unntak fra taushetspliktreglene
for mottak med privat driftsoperatør kun innebære en klargjøring og regelfesting av
allerede gjeldende rett og praksis. For omsorgssentre og mottak med kommunal
driftsoperatør betyr unntaket en endring i forhold til dagens rettstilstand. Forslaget
representerer på denne måten noe nytt, i den forstand at det vil føre til en ensartet
praksis for utlevering av opplysninger fra mottak, uavhengig av om de har kommunal
eller privat driftsoperatør. For omsorgssentre drevet av barnevernmyndighetene vil
taushetsplikten etter barnevernloven gjelde, med unntak fra taushetsplikten for
opplysninger om en beboeres opprinnelsesland, identitet, omsorgspersoner og alder.

For å sikre notoritet og etablere et etterprøvbart system, foreslår departementet at det
gis utfyllende forskriftsbestemmelser om hvilke opplysninger som er relevante og på
hvilken måte disse skal innhentes. Departementet ber også om tilbakemelding på
forslag til forskriftsbestemmelser.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/
Innvandringsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo,  innen 11. september 2009.
Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i word-format til
rs@aid.de .no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Instansene bes vurdere om forslaget bør
forelegges underordnede organer. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på
www.re *erin en.no.

2. Bakgrunn for forslaget

I NOU 2004: 20  Ny utlendingslov  ble det fremmet forslag om at det for
utlendingsforvaltningen skulle gjøres unntak fra bestemmelsene om taushetsplikt i
sosialtjenesteloven og barnevernloven. Høringsinstansene var svært delte i synet på
dette. En rekke rettshjelps- og menneskerettsorganisasjoner uttalte at en rett for
utlendingsmyndighetene til å innhente slik informasjon ville gå utover asylsøkerens
rettssikkerhet og undergrave tillitsforholdet mellom søkeren og det offentlige.
Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Politidirektoratet,
Justisdepartementet m.fl. støttet forslaget, og noen etterlyste også en ytterligere adgang
til informasjonsutveksling.
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