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HØRINGSUTTALELSE  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 12.01.2012 om forslag til
endringer i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
(utlendingsloven).

Det er foreslått at en utlending som utvises etter lovens § 66 annet ledd bokstav a på grunn av
oversittet utreisefrist, unntas fra retten til fritt rettsråd uten behovsprøving i utlendingsloven §
92 første ledd. I tillegg er det foreslått endringer i utlendingsloven § 68 annet ledd. Vi
kommer kun til å uttale oss om forslaget i § 92 første ledd, da dette er mest relevant for oss.

Fylkesmannen behandler søknader, fastsetter og utbetaler salær i saker etter rettshjelploven §
11 første ledd nr. 1 som henviser til utlendingsloven § 92, som angir i hvilke saker det skal
innvilges fritt rettsråd til uten behovsprøving. Til orientering så utbetalte vi i 2011 ca kr.
2 553 350,- etter denne bestemmelsen. De fleste sakene synes å gjelde tilbakekall av tillatelse
eller utvisning etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a. Vår erfaring er at vi har hatt få
saker som gjelder utvisning på grunn av oversittet utreisefrist.

Vi har merket oss at det er foreslått at det kan søkes om fritt rettsråd etter rettshjelploven § 11
tredje ledd i saker om utvisning på grunn av oversittet utreisefrist. I dag behandler vi en del
søknader om fritt rettsråd i saker om utvisning som følge av straffbare forhold. Det føres en
restriktiv praksis, jf. Justisdepartementets rundskriv G-12/05. Vi legger til grunn at dersom
det skal tas hensyn til andre forhold enn det som er angitt i rundskrivet vedrørende utvisning
som følge av straffbare forhold, i sakene om utvisning på grunn av oversittet utreisefrist, så
vil dette bli presisert i forarbeidene og rundskrivet.
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