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Høringssvar fra Politidirektoratet  -  forslag til endringer i utlendingsloven

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 7.10.2011 med vedlagte forslag til endringer
av utlendingsloven.

Politidirektoratet har forelagt høringen for et utvalg politidistrikter og for Politiets
utlendingsenhet. Oslo og Hordaland politidistrikter har spilt inn til høringen. Hordaland
politidistrikt slutter seg i sin helhet til de foreslåtte endringene. Oslo politidistrikts innspill er
innarbeidet i dette brevet.

•  Forslag til endring i utlendingsloven  §  92 (unntak fra retten til fritt rettsråd uten
behovsprøving ved utvisning som følge av oversittet utreisefrist)

Politidirektoratet støtter departementets forslag om at en utlending som utvises som følge
av oversittet utreisefrist, unntas fra retten til fritt rettsråd.

Departementet har i høringsbrevet droftet om rettsikkerheten vil bli svekket som følge av at
unntakene fra retten til fritt rettsråd uten behovsprøving utvides. Politidirektoratet støtter
departementets vurderinger og er enig i at det ikke bør gjelde lempeligere regler for
adgangen til fritt rettsråd der utvisning skyldes oversittet utreisefrist enn ved utvisning som
følge av ilagt straff. Vi er enige i at utvisingsgrunnlaget i begge tilfeller vil være objektivt
konstaterbart.

Avslaget som danner grunnlaget for utreisefristen, vil være av ny dato og vi er enig i at
forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaken derfor i stor grad kan baseres på
opplysningene i den underliggende avslagssaken.

Oslo politidistrikt bemerker imidlertid at utlendinger som får avslag i oppholdssaker ikke i
samme omfang har advokatbistand i klageomgangen som asylsøkere. I høringsbrevets punkt
4 har departementet vist til at utlendinger som utvises som følge av oversittet utreisefrist,
"vil for øvrig ofte være asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden om beskyttelse".
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beskyttelse". Oslo politidistrikt viser til at også i andre avslagssaker, vil det være aktuelt med
utvisning som følge av oversittet utreisefrist. I disse sakene vil det også kunne være tale om
andre relevante forhold (særlig i forhold til vurdering av "tilknytning til riket") ved
vurdering av om utvisning vil være forholdsmessig, enn de som gjør seg gjeldende i en
asylsak.

Oslo politidistrikt viser for øvrig til at adgangen til fritt rettsråd bør sces i sammenheng med
muligheten for å bli ilagt et langvarig innreiseforbud. Årsaken er at den skjønnsmessige
vurderingen av innreiseforbudets varighet, langt på vei er de samme som er relevante ved
vurderingen av om det subjektive vilkåret for å utvise er oppfylt.

Når departementet krever overprøving av Utlendingsdirektoratets positive vedtak, eller
bringer Utlendingsnemndas vedtak inn for domstolen, vil utlendingen fremdeles ha rett til
fri rettshjelp. Retten gjelder alle sakstyper, jf. utlendingsloven § 92 tredje ledd, og
statsborgerloven § 27 syvende ledd.

økonomiske og administrative konsekvenser

Som påpekt av departementet, vil forslaget kunne medføre at det blir behov for tolk ved
underretting til utlending om mulig utvisning. Økt tolkebruk hos politiet medfører ikke bare
økte kostnader, men også økt tidsbruk i forbindelse med selve anskaffelsen av tolke-
tjenester. Oslo politidistrikt viser til at de allerede i dag bruker mye tid og ressurser på å
skaffe tolk på de ulike sakstrinnene i saker om utvisning (forhåndsvarsel og underretting av
vedtak fra Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda).

•  Forslag til endring i utlendingsloven  §  68 (utvisning på grunnlag av straffbar
handling begått før innvilgelse av førstegangstillatelse)

Politidirektoratet støtter en tydeliggjøring av regelverket som foreslått. Det er viktig med
klare lovhjemler for å kunne utvise.

Oslo politidistrikt viser imidlertid til at forslaget kun er en kodifisering av gjeldende rett: En
tillatelse kan tilbakekalles på bakgrunn av at tillatelsen er basert på uriktige opplysninger, jf.
utlendingsloven § 63, og utvisning kan vurderes etter utlendingsloven § 66.
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