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Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - 
Politianalysen 
 

1. Innledning 
Politiets utlendingsenhet (PU) viser til NOU 2013:9 ”Ett politi – rustet for fremtidens 
utfordringer (Politianalysen)”. 
 
Innledningsvis vil vi bemerke at vi i all hovedsak har kommentarer knyttet til hvordan PU 
bidrar til en mer effektiv løsing av politiets kjerneoppgaver gjennom vår virksomhet, 
hvorfor våre oppgaver bør forbli i politiet i motsetning til å bli overført til et sivilt 
forvaltningsorgan, og hvorfor de bør løses av et særorgan i motsetning til i politidistriktene.  
 
Vi er enige i utvalgets hovedkonklusjoner slik de er formulert i kapittel 4, og vi støtter 
utvalgets forslag om en vesentlig reduksjon i antall distrikter og driftsenheter. Vi mener 
videre at det synes hensiktsmessig med både en strukturreform og en kvalitetsreform.  
 
Vi deler også utvalgets syn på hva politiets kjerneoppgaver bør være, hovedsakelig oppgaver 
som direkte kan utledes av politiets ansvar og mål, og som skal tillegges vekt med hensyn til 
langsiktig utvikling, kvalitet og kompetanseutvikling.  
 
Utvalget mener at det er behov for å se nærmere på hele utlendingsfeltet, blant annet for å 
vurdere hvordan man kan oppnå en mer helhetlig organisering og styring. PU er enig i dette 
og imøteser en enhetlig gjennomgang av utlendingsforvaltningen i samarbeid med relevante 
aktører.  
 
Når det gjelder utvalgets forslag om å gi Politidirektoratet (POD) sterkere styringsmulighet, 
er dette også et tiltak vi stiller oss bak. Vi imøteser et mer strategisk orientert POD med 
fokus på helhetlig ledelse av politiet. Vi mener at den foreslåtte omorganiseringen av politiet 
vil gi POD bedre forutsetninger for helhetlig styring, ikke bare av politidistriktene men også 
særorganene. Forslaget om å gi politidirektøren større beslutningsmyndighet og fullmakter 
til å organisere politi-Norge effektivt basert på kunnskap utviklet i distriktene og 
særorganene, vil etter vår mening medføre et løft for etaten. 
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2. Kort om Politiets utlendingsenhet 
Politiets utlendingsenhet er et relativt nytt særorgan i norsk politi, og ble etablert i 2004 for 
å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. PU ble opprettet 
etter politireformen av 2001, og er derfor tilpasset en struktur med færre politidistrikter. 
Våre hovedoppgaver er å registrere og identifisere asylsøkere, uttransportere personer med 
ulovlig opphold og drifte Politiets utlendingsinternat. Videre har vi viktige oppgaver knyttet 
til å samle inn, bearbeide og analysere informasjon innen utlendingsfeltet, avdekke og 
forebygge kriminalitet samt avdekke reiseruter for de som søker asyl og opphold i Norge. Vi 
er også politiets kompetansesenter innen vårt ansvarsområde og bistår øvrige særorgan og 
politidistrikter med kompetanse og ressurser.  
 
 

3. Om utvalgets forslag om å flytte oppgaver knyttet til utlendingsforvaltning ut 
av politiet 

Utvalget argumenterer i Politianalysen for at oppgaver som ikke er direkte knyttet til 
politiets mål og ansvar (politiets kjerneoppgaver), eller som ikke direkte understøtter 
løsningen av disse, flyttes ut av politiet. ”Kjerneoppgaver” defineres som oppgaver som 
direkte bidrar til å forebygge og bekjempe kriminalitet, og ivareta borgernes trygghet og 
sikkerhet, og som politiet alene har myndighet og forutsetninger for å utføre. Oppgaver 
som direkte understøtter politiets løsning av kjerneoppgavene er oppgaver som hjelper 
politiet å oppfylle sitt mål og ansvar, men som politiet ikke er alene om å kunne utføre. 
Disse oppgavene bør, som kjerneoppgavene, forbli i politiet (Politianalysen side 79).  
 
Det blir i tilknytning til denne oppgavedefinisjonen argumentert for at oppgaver knyttet til 
utlendingsforvaltningen ikke faller inn under definisjonen av kjerneoppgavene eller 
støtteoppgavene (Politianalysen side 139), og de blir omtalt som rent forvaltningsmessige 
gjøremål. Oppgavene som i dag er tillagt PU blir skissert overflyttet til et sivilt 
forvaltningsorgan som Utlendingsdirektoratet (UDI), og PU foreslås som en konsekvens av 
dette nedlagt.  
 
Vi vil i de kommende avsnittene vise at denne oppfattelsen ikke er tilstrekkelig nyansert, og 
argumentere for at PUs oppgaver tvert imot faller innenfor politiets kjerneoppgaver eller 
oppgaver som direkte støtter disse. Vi mener at man i Politianalysen ikke har tatt hensyn til 
den brede oppgaveporteføljen PU har i dag og behovet for at denne består i politiet. Vi vil 
videre argumentere for at de oppgavene som utføres av Politiets utlendingsenhet i dag, bør 
utføres av et særorgan og ikke politidistriktene, selv etter at de eventuelt er slått sammen og 
forsterket etter den foreslåtte regionsmodellen.  Vi vil videre vise at Politianalysen ikke i 
tilstrekkelig grad har skilt mellom politidistriktenes oppgaver innenfor 
utlendingsforvaltningen og oppgavene PU utfører.  

 
Vi vil videre bemerke at utvalget i Politianalysen argumenterer for at siden 
forvaltningssakene i politiet er underlagt strenge tidsfrister og saksbehandlingsgarantier, vil 
disse bli prioritert fremfor polisiære oppgaver. Dette premisset er ikke korrekt med hensyn 
til PUs oppgaveportefølje. Forvaltningssakene som angår utlendingsfeltet i politiet er ikke 
underlagt den type tidsfrist som det blir vist til i analysen, og PUs saker har heller ikke 
saksbehandlingsgaranti eller tidsfrist. 
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Et argument som fremmes i Politianalysen er at utlendingssaker tar politikraft og ressurser 
fra politiets kjerneoppgaver. Imidlertid ønsker vi å peke på at politiets arbeid på 
utlendingsfeltet har blitt styrket de siste årene. I 2010 ble bevilgningen til utlendingsfeltet i 
politiet økt med 150 millioner kroner i den såkalte Utlendingspakken. Her inngår en 
bevilgningsøkning til PU for blant annet å øke antall uttransporter av utlendinger uten lovlig 
opphold i landet. Denne styrkingen har vært målrettet mot utlendingsfeltet, og gikk således 
ikke på bekostning av andre polisiære oppgaver. Bevilgningene til PU de siste årene har vært 
øremerket vår virksomhet. Disse midlene ville ikke blitt tilført politiet om ikke PU hadde 
mottatt dem, og må derfor anses som en reell styrking av politiet.  
 
Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at politidistriktene bistår PU på uttransporteringer. I 
disse tilfellene sender politidistriktene refusjonskrav til PU for å få dekket sine utgifter i 
forbindelse med uttransporten. Dette medfører at politidistriktene i liten grad har 
økonomisk belastning for arbeidet med uttransporteringer. 

 
4. Nærmere om PUs oppgaver og mandat 

Som utvalget selv bemerker i Politianalysen, er ansvar og roller fordelt mellom flere aktører 
innen utlendingsforvaltningen. Politiets utlendingsenhet er den sentrale aktøren på feltet 
som har de polisiære oppgavene. 
 
Politidistriktenes oppgaver på utlendingsfeltet dreier seg hovedsakelig om å ta imot, 
forberede og behandle søknader om oppholdstillatelser og statsborgerskap, oppgaver som 
kan utføres av sivile forvaltningsorgan. PUs oppgaver krever imidlertid politifaglig 
kompetanse. Det er dels fordi de forutsetter bruk av makt, men viktigere at de krever et 
vedvarende og bevisst forhold til både legalitetskontroll og politimetoder. Våre oppgaver 
innen registrering av asylsøkere, identifisering av utlendinger, uttransportering av personer 
uten lovlig opphold og drift av Politiets utlendingsinternat er kjerneoppgaver for politiet, 
ettersom de innebærer forebygging av kriminalitet, tvangsmiddelbruk, etterforskning og 
pågripelse av utlendinger uten lovlig opphold.  
 
Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste oppgavene og funksjonene PU har. 
 

a) Registrering av asylsøkere 
Som nevnt innledningsvis, er en av hovedoppgavene til PU å registrere samtlige 
asylsøkere som kommer til Norge. Blant de personene som utfører 
asylregistreringen i PU finnes godt kvalifisert politipersonell med høy kompetanse 
innen avhørsteknikk og samtaler med barn. Registreringsfasen er ofte asylsøkernes 
første kontakt med norske myndigheter, og det er knyttet viktige polisiære oppgaver 
av tvangsmessig art til asylregistreringen.  

 
Under 10 % av de som søker asyl i Norge, fremlegger identitetsdokumenter ved 
asylsøknaden. Dette betyr at PU må ta i bruk ulike tvangsmidler i søken etter spor 
som kan føre til en identitetsfastsettelse, som for eksempel undersøkelse etter 
ulendingsloven. For de fleste praktiske formål er det tilsvarende ransaking i 
straffeprosessuell forstand av søkerens bagasje og person. Under disse 
undersøkelsene er det ikke uvanlig at man finner ID-dokumenter eller oppdager 
andre forhold som det er viktig at søkeren blir konfrontert med under 
registreringssamtalen og som gir indikasjoner for hvilke andre id-undersøkelser som 
bør gjennomføres etter at registreringen er fullført. Under registreringen gjøres det 
også fortløpende vurderinger om man skal iverksette tiltak som tapping av 
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mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr, og om man bør iverksette undersøkelse 
av bopel eller pågripe vedkommende. Disse metodene er tilgjengelige for politiet 
alene, og det er dermed avgjørende at politiutdannet personell er tilgjengelig for å 
håndtere slike saker for å sikre spor som kan føre til en avklart identitet så tidlig som 
mulig.  
 
Som politiorgan benytter PU politi- og straffesakssystemer, inkludert norske og 
internasjonale etterlysningsregistre, og avdekker gjennom søk i disse systemene 
kriminalitet begått både i Norge og i Europa Under registreringsfasen i PU avdekker 
vi også tilfeller av menneskehandel, samt kriminelle asylsøkere som krever 
politioperative strakstiltak som pågripelse og fengsling.  
 
Som det er beskrevet i Politianalysen, har flere land innført en ordning hvor sivile 
forvaltningsorgan har overtatt de fleste oppgavene på utlendingsfeltet, og hvor 
politiet skal bli tilkalt ved behov. Dette gjelder blant annet Sverige og Storbritannia. 
En av lederne i UK Border Agency uttalte til PU i 2010 at politiet sjelden blir tilkalt 
ved behov, eller at politiet ikke har kapasitet til å prioritere sakene. Resultatet har 
vært lavere kvalitet på asylregistreringen og lavere suksessrate på identifisering av 
utlendinger, samt et betydelig informasjonstap for politiet. Det samme gjelder for 
Sverige, etter at Migrationsverket overtok ansvaret for asylregistreringen fra politiet i 
1999. Rikskriminalpolisen uttaler i rapporten ”Identitetsuppgifter i 
verkställighetsärenden” bestilt av det svenske Justisdepartementet, at 
identitetsvurderingene er av dårlig kvalitet, og anbefaler den norske modellen som 
en bedre løsning. Det fremgår også i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2013:37 
”Begripliga beslut på migrationsområdet” samt Rikspolisstyrelsens rapport at svensk 
politi opplever at identitetsavklaringene har blitt av lavere kvalitet etter at de ble 
overtatt av Migrationsverket, og at politiet allikevel må involveres i mange saker der 
Migrationsverket grunnet mangel på politimetoder ikke har lykkes i å klarlegge 
identiteten. 
 
Vi vil understreke at vi anerkjenner at forvaltningsorgan som Utlendingsdirektoratet 
også utfører oppgaver i tilknytning til identifisering av asylsøkere, men vi er allikevel 
av den oppfatningen at det er en rekke metoder og tiltak knyttet til asylregistreringen 
som krever at de utføres av et spesialisert politiorgan. Overføring av ansvaret for 
registrering av asylsøkere fra PU til UDI har for øvrig vært foreslått tidligere, men 
utvalget konkluderte den gang med at det verken ville være samfunnsøkonomisk 
fornuftig eller spesielt effektivitetsfremmende. Vi kan ikke se at det er forhold som 
tilsier at situasjonen har endret seg slik at overføring av oppgaver knyttet til 
registrering nå vil være rasjonelt.   
 
Vi mener at det er avgjørende at asylregistreringen forblir i politiet, slik at vi kan 
fortsette med å utføre en forsvarlig utlendingskontroll som forebygger kriminalitet. 
Når omlag 90 % av asylsøkerne som kommer til Norge ikke fremlegger 
identitetsdokumenter ved søknaden, viser dette at det er et behov for den typen 
kontrollvirksomhet som politiet har mandat til å utøve. En av årsakene til at PU ble 
opprettet i 2004 var nettopp behovet for kontroll, og med bakgrunn i det 
komplekse innvandringsbildet vi har i dag kommer ikke dette behovet til å bli noe 
mindre. 
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Det er dessuten verdt å merke seg at en samlet kvalitetsstandard og likebehandling 
av saker, krever at ansvaret for asylregistreringen fortsatt ligger hos ett særorgan 
med ekspertkompetanse på fagområdet. Vi vil videre bemerke at UDIs direktør i 
etterkant av publiseringen av Politianalysen, uttalte at det kan være fornuftig at de 
overtar oppgavene som utføres av politidistriktene i dag. PUs oppgaver ser de 
imidlertid ikke hensikten med at blir overført til dem, mye fordi våre oppgaver 
innebærer tvangsbruk men også fordi samarbeidet og oppgavefordelingen mellom 
PU og UDI i asylsaksbehandlingen er god. 

  
 

b)  Identitet  
Flere sentrale aktører innen sikkerhetspolitikk fastslår at personer med falsk identitet 
utgjør en fare for rikets sikkerhet. Etterretningstjenesten, Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin 
samordnende trussel- og sårbarhetsvurdering for 2013 at vi står ovenfor et mer 
uoversiktlig trusselbilde, og PST har i flere år understreket i sin årlige 
trusselvurdering at en av de største truslene mot samfunnssikkerheten er det store 
antallet personer som oppholder seg i Norge uten avklart identitet.  
 
Dette er en problematikk PU er godt kjent med. Det å oppgi, bruke eller kunne 
etablere falske identiteter i Norge innebærer en generell sikkerhetsrisiko med tanke 
på organisert kriminalitet, krigsforbrytere og terrorisme. Falsk identitet er også en 
forutsetning for slik virksomhet. Det finnes ikke noe tall på hvor mange som 
oppholder seg i Norge med ukjent identitet, men vi antar at antallet er betydelig. 
Mange asylsøkere verken kan eller vil dokumentere sin identitet, og som medlem av 
Schengen-samarbeidet, hvor fri bevegelse av personer over grensene er et av 
hovedelementene, kan mange ankomme Norge uten identitetsdokumenter. I mange 
tilfeller vil heller ikke eventuelle identitetsdokumenter ha noen avgjørende betydning 
for identitetsfastsettelsen, fordi dokumenter fra mange land er av dårlig kvalitet og 
notoritet og har dermed liten bevisverdi. ID-fastsettelsen krever derfor en mer 
omfattende tilnærming enn kun dokumentkunnskap, en tilnærming som ofte 
involverer bruk av tvangsmidler. 
 
Den store majoriteten av asylsøkerne som kommer til Norge i dag, er fra land som 
mangler gode registre over borgerne sine, og hvor antallet falske dokumenter er 
høyt. Arbeidet med identitetsfastsettelse er ressursintensivt og tidkrevende, og er 
utfordrende for politiet da det krever god kjennskap til ulike metoder, nettverk og 
tilgang på informasjon. Ettersom PU har ansvaret for registrering av alle asylsøkere i 
Norge har vi et tidlig fokus på avklaring av identitet, og metodene som brukes i 
dette arbeidet krever i de aller fleste tilfellene politimyndighet og – kompetanse. 
Fordi vi er den instansen som registrerer asylsøkerne, og dermed har 
førstehåndskjennskap til sakene, er vi godt trent i å vurdere om 
identitetsopplysningene fremstår troverdige eller ikke. PU har forøvrig egne 
dokumentgranskere som har spesiell kjennskap til utenlandske 
identitetsdokumenter, samt spesialkompetanse på analyse på utlendingsfeltet og 
kriminalitetsfeltet. Identitetsfastsettelse er en oppgave som varer under hele 
søknadsprosessen og frem til uttransport har funnet sted, og tilsvarer 
etterforskningsprosessen i øvrige politisaker. Som i all annen etterforskning er det 
avgjørende at de som jobber med identitetsfastsettelse har tilgang til de metodene 
og datasystemene som er nødvendige.  
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Politiets utlendingsenhet har de siste årene uttransportert et høyt antall personer 
uten lovlig opphold i Norge. Allikevel har vi mange utfordringer når det gjelder 
personer uten avklart identitet. Dette er en problematikk som gjør seg gjeldende ved 
de aller fleste uttransporteringer, men som spesielt vedrører asylsøkere som ikke har 
fremlagt tilstrekkelig identitetsdokumentasjon, og som ikke samarbeider om å 
avklare identiteten sin. Dette medfører at gruppen uten kjent identitet vokser. Flere 
av disse har vært i Norge i mange år uten at man med sikkerhet kan si hvem de er. I 
dette arbeidet er det spesielt viktig at man kan bruke virkemidler som krever 
politimyndighet. 

 
Politianalysen fastslår at innvandrere fra enkelte landgrupper er sterkt 
overrepresentert på kriminalstatistikken, (Kosovo, Somalia, Afghanistan, Irak og 
Iran), mens noen landgrupper er underrepresentert (Vest-Europa, Filippinene, Kina, 
Thailand og Nord-Amerika). Landene som er overrepresentert på 
kriminalstatistikken er dessuten å finne blant landene det forventes høyest 
innvandring fra. Dette vil kunne bidra til økt kriminalitet i kjølvannet av 
innvandringen, og tall fra Europarådet viser at Norge er det landet i Europa der 
andelen utenlandske innsatte har vokst kraftigst i perioden 2000-2010. Vi må også 
bemerke at landene som topper kriminalstatistikken, som vi i tillegg forventer høy 
innvandring fra, er land hvor norske myndigheter opplever et vanskelig samarbeid 
med hensyn til verifisering, mangler gode register over befolkningen eller har 
dokumenter av lav notoritet. Alt dette bidrar til at disse personene har gode 
forutsetninger for å kunne operere med falske identitetsopplysninger.  

 
I tillegg til å være en forutsetning for kriminell og terrorismerelatert aktivitet, er det 
å operere med falsk identitet en straffbart i seg selv. Det er videre en kjensgjerning 
at enkelte personer som søker beskyttelse i Norge misbruker asylinstituttet for å 
begå kriminalitet. I 2012 oppdaget PU eksempelvis en betydelig økning av 
asylsøkere fra Hviterussland, hvorav svært få fremla identitetdokumenter ved 
asylsøknaden og mange hadde i tillegg operert med aliasidentiteter i andre 
europeiske land. Antallet som var tilknyttet til kriminell virksomhet var dessuten 
påfallende høyt, og de aller fleste søkte om frivillig retur med reintegreringsstøtte 
bare et par dager etter de søkte asyl. PU fikk i samarbeid med UDI stoppet 
ordningen med reintegreringsstøtte til hviterussere, og antallet kriminelle asylsøkere 
fra Hviterussland sank dramatisk kort tid etter. PUs arbeid med 
identitetsetterforskning er dermed midt i kjernen av det politiets hovedoppgaver er, 
nemlig forebygging og bekjempelse av kriminalitet.  

 
Som politiorgan har vi også en informanttjeneste som jobber tett opp mot utvalgte 
miljøer. Informasjonen som kommer til PU gjennom denne virksomheten varierer 
fra straffbare handlinger til informasjon om falsk identitet, dokumentforfalskninger, 
menneskesmugling, prostitusjon og menneskehandel. Er informasjonen innenfor 
PUs mandat, kan PU selv aksjonere. Dersom informasjonen er utenfor PUs mandat, 
legges den inn i politiets nasjonale etterretningsregister og kan anvendes av 
politidistriktene, Kripos, PST og andre samarbeidspartnere internt i politiet. Denne 
informanttjenesten, som er av distriktsovergripende karakter, kan ikke sivile 
forvaltningsorgan håndtere, og det er derfor svær viktig at man har et politiorgan 
som kan administrere og utføre denne oppgaven. 
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Utlendingsloven gir politiet anledning til å pågripe og holde en utlending i forvaring 
om man mistenker at vedkommende har oppgitt falsk identitet, eller om han eller 
hun nekter å bidra til å avklare sin identitet. Både med hensyn til rettsikkerheten til 
den enkelte utlending som mistenkes for å ha oppgitt falsk identitet, samt av hensyn 
til samfunnsikkerheten og den allmenne rettsfølelsen, er det avgjørende at 
kompetent politipersonell får foreta konkrete vurderinger rundt disse 
problemstillingene før man beslutter å pågripe og fengsle en utlending på bakgrunn 
av mistanke om falsk ID.  

 
Avklart identitet er for øvrig også en forutsetning for tvangsretur. Dette blir 
nærmere behandlet i punktet nedenfor, men vi vil allikevel bemerke at dersom 
politiet mister oppgaven med å avklare identitet, vil en konsekvens av dette bli at vi 
får gjennomført færre tvangsreturer av personer med negativt vedtak på 
asylsøknaden, en gruppe av betydelig størrelse allerede i dag og som er meget 
ressurskrevende for politiet å jobbe med.  

 
Oppsummert vil vi understreke at arbeidet med å avklare identitet starter allerede 
ved asylregistreringen. Med bakgrunn i at de aller fleste unnlater å fremlegge 
reisedokumenter eller andre identitetsdokumenter ved fremsettelse av asylsøknaden, 
er det sentralt at et politiorgan med sin tilgang til tvangsmidler og politioperative 
metoder kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre spor som kan bidra til å 
fastsette identitet. Det er en reell fare for at viktige spor forsvinner dersom politiet 
ikke lenger skal ha ansvaret for å registrere asylsøkere, hvilket kan føre til at det blir 
flere ”id-løse” personer i Norge. 
 
Som politiets kompetansesenter på identitet og utlendingsfeltet, yter vi mye bistand 
til politidistriktene i disse sakene. ID-arbeidet involverer mye kontakt med andre 
lands ambassader, både i Norge og utlandet. Dette krever en særskilt kompetanse, 
og vi har bistått politidistriktene i mange av deres saker med kontakt opp mot andre 
lands myndigheter. Ettersom fagfeltet er samlet og sentralisert slik det er idag, har vi 
mulighet til å utvikle metode, samle informasjon og spre den til resten av politi-
Norge. Vi mener at politiet vil få et betydelig informasjonstap om ansvaret for 
identitetsavklaringer flyttes ut av politiet, eller eventuelt fordeles på de ulike 
politidistriktene. Det er dessuten rasjonelt i et samfunnsøkonomisk perspektiv at det 
organet som har hovedansvaret for identifisering av asylsøkere også har tilgang på 
politisystemer og kompetanse til å bruke informasjonen i dem da dette bidrar til 
færre forvaltningsledd, bedre kommunikasjon og bedre ressursutnyttelse.  

 
c) Uttransport 

Når en person ikke lenger har ikke lenger har gyldig oppholdsgrunnlag i Norge, 
plikter vedkommende å forlate landet. Dette skal fortrinnsvis skje frivillig, men 
mange overholder ikke utreiseplikten og må tvangsreturneres. Det er Politiets 
utlendingsenhet som har det nasjonale ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre 
alle uttransporter fra Norge.  

 
I forkant av en tvangsretur, foretar PU alltid en risikovurdering som inkluderer 
kontroll av identitet, dokumentasjon, straffehistorikk, egnethet, transportdyktighet, 
reisevillighet og behov for ledsagelse. I dette arbeidet må man ha tilgang til all 
informasjon om personen som skal uttransporteres, og det er derfor avgjørende å 
kunne bruke de politioperative systemene hvor denne informasjonen er samlet. Vi 
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innhenter også mye informasjon fra politidistriktene i denne prosessen, og har et 
høyt fokus på sikkerhet før under og etter uttransporten. Det er viktig at 
uttransporten er trygg for både den uttransporterte, men også for kabinpersonale, 
medpassasjerer og flyplassansatte. Dersom ikke risikovurderinger utføres, eller 
utføres på bakgrunn av mangelfull informasjon, kan dette resultere i alvorlige 
situasjoner som i ytterste konsekvens kan være livstruende for passasjerer og øvrig 
mannskap.  
 
Før en uttransport i det hele tatt kan gjennomføres, må vi som hovedregel pågripe 
vedkommende. Politianalysen fastslår at pågripelse av utlendinger uten lovlig 
opphold i Norge er en oppgave bør forbli i politiet. I forkant av en pågripelse, er det 
essensielt å ha kjennskap til hvor utlendingen befinner seg. PU vet av erfaring at 
mange utlendinger ikke er på sin kjente adresse før pågripelse, og er derfor avhengig 
av etterretningsinformasjon og informasjon fra samarbeidspartnere i internt politiet. 
Ofte må vedkommende etterlyses, og blir påtruffet av politiet i andre 
sammenhenger. Det er ikke gitt at den politipatruljen som påtreffer utlendingen er 
kjent med utlendingsfeltet og har den kompetansen som er nødvendig for å kunne 
avgjøre hvilken oppholdsstatus utlendingen har. I disse tilfellene kontakter 
politidistriktene desken i PU som bistår med sin fagkunnskap.  
 
Som politiorgan utfører PU også en rekke ledsagede frivillige returer årlig. Dette er 
returer hvor personen ønsker å reise frivillig, men hvor UDI eller IOM ikke kan 
bistå grunnet situasjonen på destinasjonen, helse og lignende. Spesielt aktuelle 
destinasjoner er Gaza og Somalia, og PU har gjennomført en rekke returer hit 
nettopp grunnet vårt mandat som politiorgan. 
 
Av praktiske og sikkerhetsmessige hensyn er det derfor viktig at politiet beholder 
uttransporteringsoppgaven. Dersom man skal legge oppgaven til UDI og/eller 
Kriminalomsorgen, vil politiet allikevel måtte involveres i saker der det er behov for 
bistand, dette bemerker utvalget selv i politianalysen. Vi vet av erfaring at politiets 
bistand vil være nødvendig i de aller fleste saker. En oppstykket ansvarsfordeling på 
uttransporter vil føre til at politiet kommer til å bruke uforsvarlig mye tid på å yte 
bistand til den etaten som skal utføre oppgaven, i tillegg til at den som skal 
uttransporteres ikke blir behandlet på en like profesjonell måte som i dag. Det er 
også et realistisk scenario at mye av informasjonen politiet nyttiggjør seg av i forkant 
av en uttransport i dag, blir borte, noe som kan føre til kvalitativt dårlige 
beslutninger hva angår sikkerhet for både kabinpersonale, medpassasjerer, ledsagere 
og den uttransporterte selv.  
 
Vi har merket oss at det står i Politianalysen at ettersom Migrationsverket og 
Kriminalvårdens transporttjänst har ansvaret for, og gjennomfører 
uttransporteringer av utlendinger uten lovlig opphold, burde en tilsvarende modell 
være mulig i Norge. UDI og Kriminalomsorgen kan etter utvalgets vurdering overta 
uttransporteringsoppgavene PU utfører i dag (Politianalysen side 222-223). Dette vil 
etter vår mening ikke være en optimal løsning. For det første har svensk politi 
fortsatt en del oppgaver i tilknytning til uttransporteringer. Videre har 
Kriminalvårdens transporttjänst vært involvert i uttransporteringssakene i flere år og 
har derfor opparbeidet seg en viss institusjonell erfaring på dette. Kriminalomsorgen 
i Norge har ikke tilsvarende erfaring som Sverige. Vi vil også benytte anledningen til 
å kommentere at PU er internasjonalt anerkjent for måten vi håndterer 
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uttransporteringer på, og vi har blitt brukt til opplæring av personell både i 
Kriminalomsorgen, men også av Frontex og krigsforbryterdomstolen i Haag. Det vil 
være en unødvendig kompliserende faktor å spre en arbeidsoppgave på mange ulike 
aktører, når den håndteres effektivt, sikkert og profesjonelt av PU i dag. 
 
Ved siden av de rent praktiske sidene ved en uttransport, er det også viktig moment 
at retur er kriminalitetsforebyggende og også letter straffesakskjeden. PU har et høyt 
fokus på rask retur av straffedømte. Rask retur gir viktige signaleffekter, og 
forhindrer at man har personer uten lovlig opphold som befinner seg på siden av 
det norske samfunnet. Det å leve i et land et oppholdsgrunnlag skaper dessuten 
grobunn for kriminalitet og svart arbeid, og det å ha personer boende på mottak 
som i utgangspunktet skulle ha returnert, koster asylmottaksøkonomien store 
summer hvert år.  Justis- og beredskapsdepartementet understreker i dokumentet 
”Strategi for returområdet 2011 – 2016” at retur skal brukes aktivt som et middel i 
kriminalitetsbekjempelsen. I Politianalysen fremgår det at kriminalitetsbekjempelse 
nettopp er en av politiets kjerneoppgaver, og vi mener dette er en god illustrasjon på 
PUs polisiære funksjon. 
 
I tillegg til at det å bo i et land uten lovlig opphold er kriminalitetsfremmende i seg 
selv, er det også sannsynlig at en person som allerede har begått en kriminell 
handling vil gjøre det flere ganger. Dette koster samfunnet enorme summer hvert år. 
Ved å uttransportere kriminelle utlendinger, sparer man ikke bare innbyggere for å 
bli utsatt for kriminalitet, man sparer også samfunnet for de store kostnadene som 
følger i kjølvannet av kriminaliteten som for eksempel rettsprosesser og 
fengselsplasser. Vi vil i den forbindelse også bemerke at Oslo politidistrikt det siste 
året har en stor nedgang i tilfeller av vinningskriminalitet. Nedgangen har skjedd 
samtidig som PU har uttransportert stadig flere utviste og straffedømte utlendinger. 
Det er ikke usannsynlig å anta at dette har en sammenheng, da antallet utenlandske 
statsborgere topper statistikken over vinningskriminelle i Norge.  
 
PU er ikke uenig i at uttransporteringer til en viss grad kan gjennomføres av sivile 
slik det blir foreslått i Politianalysen og det er flere sivilt ansatte i PU som blir tildelt 
begrenset politimyndighet1 og jobber som transportledsagere. Vi mener imidlertid at 

                                                 
1Politilovens kapittel 2 gir regler for utførelsen av polititjenesten, herunder for bruk av makt og visitering. Det 
er tjenestemenn med politigrader som har myndighet etter loven. Disse har politimyndighet i hele riket i kraft 
av sin stilling. Politiloven åpner imidlertid for at også andre kan gis slik myndighet. Det følger av politilovens § 
20 tredje ledd første og annet punktum. 
 
Begrenset politimyndighet er nærmere regulert i et rundskriv av 13.12.00 fra Justis- og politidepartementet (G-
107/2000). Der fremgår det bl.a. at begrenset politimyndighet skal ”gjelde for et begrenset tidsrom, et bestemt 
geografisk område og omfatte nærmere bestemte saksområder eller funksjoner.” Tildeling av begrenset politimyndighet til 
sivilt ansatte i politiet vil som oftest gis etter en vurdering av om dette fremstår som absolutt nødvendig ut i fra 
politiets behov. 
 
Det personell som i PU er tildelt begrenset politimyndighet ”kan brukes til alle typer oppdrag som virksomheten har 
ansvaret for.” Begrenset politimyndighet begrenses i tid og lovgivningsområde, slik at myndigheten bare gjelder 
ved utførelse av tjenesteoppdrag som er hjemlet i utlendingsloven. Den begrensede politimyndigheten gjelder 
ikke utenom arbeidstiden, under utførelse av private gjøremål i arbeidstiden og for oppdrag med hjemmel i 
annen lovgivningen enn utlendingsloven. Avslutningsvis bemerkes at begrenset politimyndighet er knyttet til 
en bestemt stilling og de arbeidsoppgaver som tilligger stillingen. Det er ikke naturlig at en begrenset 
politimyndighet følger personen når vedkommende skifter stilling, og det er heller ikke gjort i PU.  
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det er avgjørende at politiet beholder det overordnede ansvaret for gjennomføring 
og koordinering av uttransporteringer, da vi i forkant av tvangsreturene utfører 
avgjørende risikovurderinger hvor politifaglig kompetanse er nødvendig. Dette er 
spesielt viktig i et sikkerhets, både for kabin- og flyplasspersonale, medpassasjerer 
og ikke minst den uttransporterte selv. PU mener at dersom sivile forvaltningsorgan 
skal ha ansvaret for uttransporteringer fra Norge, vil dette kunne medføre at flere 
utlendinger kan unndra seg pågripelse og iverksettelse av returen. Dette vil igjen 
kunne medføre økning i både kriminalitet og ulovlig opphold. Ved at PU har 
ansvaret for hele sakskjeden får man også færre forvaltningsledd, bedre 
kommunikasjonslinjer og saksprosessen kan styres mer hensiktsmessig. Det kan ikke 
forventes at politidistrikter, selv i henhold til en regionmodell, vil prioritere 
utlendingssaker på linje straffesaker. Man vil også miste stordriftsfordelene om man 
ikke lenger skal sentralisere oppgaven. 

 
d) Politiets utlendingsinternat 

PU drifter Politiets utlendingsinternat, en veldrevet fengselslignende institusjon som 
blir drevet etter humane og legalitetsforankrede prinsipper. All bruk av tvangsmidler 
og makt er forankret i lov, forskrifter og interne rutiner. 
 
På tross av at utlendingsinternatet på mange måter minner om et fengsel, er det 
vesentlige forskjeller på Politiets utlendingsinternat, og en fengselsanstalt i 
Kriminalomsorgen. 
 
Politiets utlendingsenhet har for det første en markant høyere "turnover" av innsatte 
enn et fengsel. Det er i gjennomsnitt mer enn 2700 innsettelser per år2. I motsetning 
til et fengsel, er både det nødvendig og mulig å foreta innsettelser hele døgnet. De 
som skal uttransporteres hentes som regel på internatet før kl 0600 om morgenen. 
Videre, de som innsettes ved Politiets utlendingsinternat må fremstilles for 
tingretten, for å oppebære hjemmelsgrunnlag for oppholdet. Dette forutsetter 
jevnlige fremstillinger i retten i relativt stort omfang, samt en stor transportaktivitet. 

 
Det er lagt til rette for at tiden den innsatte tilbringer ved utlendingsinternatet skal 
ha et humant innhold, med et vesentlig tilbud om aktivitet for de som sitter der 
lenge, dvs utover to uker. Det er imidlertid i motsetning til et fengsel, ikke noe 
rehabiliteringsfokus opp mot tilbakeføring til samfunnet. Hensikten med 
frihetsberøvelsen er å sikre uttransportering eller å avklare identitet, og de fleste har 
en sittetid på mellom ett og to døgn. 
 
Det er store fordeler ved at det er politiet og ikke Kriminalomsorgen som drifter og 
administrerer utlendingsinternatet. For det første har PU opparbeidet en unik 
kompetanse på å drifte et utlendingsinternat med de utfordringene det krever, og 
det er rasjonelt at et utlendingsinternat, hvor personer er innsatt i påvente av 
avklaring av identitet og uttransport driftes av det organet som håndterer disse 
sakene. Det er avgjørende med god kommunikasjon mellom utlendingsinternatet og 
de ansatte i PU for øvrig, noe som vil gå tapt om politiet ikke lenger skal være 
ansvarlig for internatet. Vi kan videre drive effektiv ID-etterforskning mens 

                                                                                                                                                
 
2 Til sammenligning hadde Kriminalomsorgen i overkant av 10 300 innsettelser i 2012 fordel på sine 
institusjoner. 
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utlendinger er innsatt på internatet, og det er store fordeler knyttet til å ha en 
helhetlig lukket sakskjede som politiet har eneansvar for.  
 

Vi vil i tillegg understreke hvor viktig det er å ha et internat dedikert til akkurat 
utlendingssaker. Internatet bidrar til at varetekts- og fengselsplasser i regi av 
Kriminalomsorgen, reserveres for kriminelle og bidrar til å holde disse borte fra 
gaten, i stedet for at de går fri på bekostning av utlendinger uten lovlig opphold i 
Norge. Videre slipper PU å konkurrere med kriminalomsorgen om fengselsplasser, 
noe som minsker risikoen for at utlendinger som skal uttransporteres forsvinner og 
unndrar seg tvangsretur. I et menneskerettsperspektiv er det også nødvendig å 
påpeke at selv om Politiets utlendingsinternatet fremstår som en fengselslignende 
institusjon, soner ikke de innsatte en straff mens de oppholder seg der. 
Felleseuropeiske regler tilsier dessuten at straffedømte og utlendinger uten lovlig 
opphold i Norge ikke skal oppholde seg på samme institusjon. 

 

e)   Beredskap 

PU har etablert en stab, med fast stabssjef og stedfortreder og et godt utsyrt 
stabsrom, og er i tillegg koblet på PBS web. Vi har godt trent personell med IP4 
godkjenning som har spesialkompetanse på utlendingsfeltet som kan bidra ved 
ekstraordinære krisesituasjoner i inn- og utland. Mye av informasjonen vi mottar 
gjennom vår informanttjeneste kan nyttiggjøres ved en nasjonal krise. PU har for 
øvrig på oppdrag fra POD utviklet den nasjonale beredskapsplanen for 
masseankomster, og vi er det nasjonale kontaktpunktet og den nasjonale 
koordinatoren ved slike situasjoner. Dette er en rolle som ikke kan overtas av 
distriktene.   
 
I tillegg til generell beredskapskompetanse som kommer politidistriktene til gode, 
har vi også spesialkompetanse på utlendingsfeltet. PU bidro som et eksempel med 
politikompetanse under krisen i Libanon i 2006, særlig innenfor verifisering og 
identifisering av borgere som skulle evakueres fra Libanon til Norge. Vi bidro også i 
identifiseringsarbeidet etter tsunamien i Thailand i 2004. Dersom det skulle oppstå 
lignende kriser er PU rustet til å sende personell for slike oppgaver. Videre kan våre 
spesialutsendinger for utlendingssaker bistå ved krisesituasjoner på de ambassadene 
hvor de er utstasjonert. Et eksempel er terrorhandlingene ved In Amenas, Algerie, 
hvor spesialutsendingen bisto med beredskapsarbeid, jobbet tett med Kripos’ ID-
gruppe og hadde tett kontakt med algeriske myndigheter for hjemsendelse av de 
avdødes og overlevendes eiendeler.  

 
5. PU som kompetansesenter, bistandsorgan og kunnskapsstyrt organisasjon 

Politiets utlendingsenhet vektlegger å være en kunnskapsstyrt organisasjon, og har en godt 
utbygd analysefunksjon som bidrar med statistikk og styringsinformasjon for å kunne 
planlegge driften av særorganet så godt som mulig. Vi deltar i utviklingen av prognoser for 
asylankomster, og har ansvaret for å utvikle prognoser for uttransporteringer. Vi bidrar 
dessuten med mye statistikk og informasjon om reiseruter og asyltrender til øvrige særorgan, 
som for eksempel Kripos som benytter dette i sin årlige trusselvurdering. Vi deltar også 
aktivt i analysemiljøer i utlandet, for eksempel Frontex Risk Analysis Network (FRAN) og 
bidrar med mye informasjon til Europol og Interpol. 
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PU jobber i tillegg med politioperativ analyse, som bidrar til den generelle 
kriminalitetsbekjempelsen. Som den enheten i politiet som møter asylsøkerne først, mottar 
vi mye informasjon vi bruker i profilerings- og identifiseringsarbeidet. Dette har ført til at vi 
de siste årene har avdekket flere omfattende nettverk av kriminelle asylsøkere. Et eksempel 
som har fått mye medieoppmerksomhet er nettverket av kriminelle georgiere som ble tatt 
for grove tyverier på Østlandsområdet. Et annet eksempel er den mye omfattende 
sigarettsmuglingen og ulovlig sigarettomsetning som ble begått av asylsøkere fra 
Afghanistan hvor PU gjennom sin operative analysefunksjon oppdaget modus operandiet, 
og videresendte saken til Oslo politidistrikt for strafferettslig oppfølging.  
 
Det er en tett tilknytning mellom den operative og den strategiske analysefunksjonen, som 
lar PU produsere analyser som både dekker det operative, direkte kriminalitetsbekjempende 
aspektet og det langsiktige, strategiske aspektet. Dette har resultert i at politidistriktene i 
større grad har kunnet handle på bakgrunn av analyser gjort i PU som igjen har bidratt til 
generell kriminalitetsforebygging. Tilbakemeldingene fra politidistriktene har vært meget 
gode, og de opplever at PU gjennom dette arbeidet dekker et behov og utfører en 
arbeidsoppgave som ingen andre i politi-Norge har tatt tak i. Vi har også hatt foredrag for 
ulike bedrifter i næringslivet, for å øke bevisstheten rundt organisert kriminalitet, sosial 
dumping og svart arbeid knyttet til asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold. 
 
Som nasjonalt kompetansesenter på utlendingsfeltet, yter vi mye bistand til politidistriktene, 
både direkte ved å besvare henvendelser fra politidistriktene vedrørende utlendingers 
oppholdsstatus, kriminalitet knyttet til utlendingsfeltet og identitet., men også gjennom 
informasjonsdeling, seminarer og konferanser. PU har videre bygget opp en høy 
landkompetanse som ansvarlig for uttransportering av alle utlendinger uten lovlig opphold.   
Den samlede kompetansen ansatte i PU erverver med bakgrunn i de politimessige og 
forvaltningsmessige gjøremål knyttet til registrering av ID, og senere ved undersøkelser 
knyttet til verifisering av ID og uttransportering, tilbakeføres tilbake til politidistriktene og 
andre særorgan i ulike former. Man kan ikke forvente at sivile forvaltningsorganer eller et 
politidistrikt, dog større og mer robust etter sammenslåingen, skal kunne ivareta denne 
oppgaven på en tilsvarende måte. 
 
PU bidrar dessuten til fag- og kompetanseutvikling i politiet innenfor utlendingsfeltet med 
ulike tiltak, og på ulike arenaer. Vi holder kurs i politidistriktene, gjerne i kombinasjon med 
aksjoner overfor utlendingsmiljøer i politidistriktet. PU har i samarbeid med 
Politidirektoratet og UDI gjennomført informasjon og opplæring innen bort- og 
utvisningssaker for politidistriktene. Prosjektet kom etter at PU gjorde en analyse som viste 
at politidistriktene hadde et betydelig forbedringspotensial hva angikk opprettelse av 
utvisningssaker. Effekten har vært stor. De siste årene har det vært i en markant økning av 
denne type saker, noe som igjen betyr at man i større grad uttransporterer kriminelle 
utlendinger.  
 
Bistandsaksjoner i ulike former og format har vist seg å være gode arenaer for 
kompetanseoverføring hvor utvelgelse av oppdraget baserer seg på kjente problemområder 
knyttet til kriminalitet, som eksempelvis utenlandske MC-kriminelle miljøer og 
hooliganisme, i det aktuelle distriktet. Vi holder også påtalekurs for påtalejuristene i Norge. 
 
Som arrangør av årlige konferanser og seminarer knyttet til identitetsfastsettelse og 
utlendingsfeltet, har vi lyktes i å samle representanter fra politi i inn- og utland, sammen 
med representanter fra utlendingsforvaltningen, departementene og kriminalomsorgen. 
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Faglig forum, som PU arrangerer årlig, er en av de største konferanse i politiet, og har de 
siste årene samlet omrent 400 deltakere fra utlendingsforvaltningen. I disse faglige 
samlingene informerer vi om aktuelle temaer som metodebruk, endringer og utviklingstrekk 
og trender og vi har stort fokus på at ulike politidistrikt, særorgan og samarbeidsparter 
presenterer erfaringer og beste praksis.  
 
Ettersom det per i dag ikke finnes noen kurs eller tilleggsutdanning på Politihøgskolen om 
utlendingsfeltet, har PU dermed en viktig rolle som kompetansesenter og driver mye 
opplæring i distriktene. Politiadvokatene i PU bistår distriktene i saker som krever 
utlendingsrettslig kompetanse. PU har videre vedtatt å opprette en døgnåpen deskfunksjon. 
Døgnbemannet desk er vesentlig for å kunne øke bistanden til politidistrikter og andre som 
måtte trenge dette. Det vil også føre til en kvalitetsheving på vår generelle oppgaveløsning 
på utlendingsfeltet, da mye kriminell aktivitet foregår på kvelds- og nattestid da kontrollen 
til nå har vært dårligere enn på dagtid. PUs kapasitet til å yte bistand til politidistriktene vil 
også bli betraktelig bedre. Døgnåpen desk vil også gjøre PU i stand til å lettere kunne agere 
ved en krisesituasjon.  
 
Gjennom flere år har PU også arbeidet for å styrke kunnskapen i politidistriktenes 
påtaleenheter, og det er en kjensgjerning at denne gruppen er avgjørende for å lykkes. Det 
arbeidet har medført et bedret samspill i hele politiet, og vi har skapt en tradisjon for årlige 
kunnskapssamlinger hvor samtlige politienheter er deltakere, og da på bakgrunn av 
påtalemyndighetens organisering i politiet. Et sterkt og vedvarende fokus på de ulike spor vi 
kan jobbe etter, skaper også den tilleggsverdien vi har nevnt i forbindelse med vårt ønske 
om å få utredet en avgrenset påtalemyndighet, jf punkt 8. 
 
PU jobber også med flere forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), og har de siste årene 
bidratt med kompetanseheving på utlendingsfeltet ved å utarbeide to større 
forskningsrapporter om henholdsvis utlendinger uten lovlig opphold og om 
identitetfastsettelse. Vi er også en stor bidragsyter på politiets nettportal KO:DE, hvor vi 
formidler analyser, trender og statistikk.  
 

6. Sentralisering av fellesfunksjoner  
Når det gjelder analysens vurdering om at det er potensial for både effektivisering og 
profesjonalisering av administrative funksjoner i politiet, er dette en vurdering PU støtter, 
spesielt innenfor tangeringspunkter mellom politiorganene. Vi mener dette vil medføre 
mindre sårbarhet ved ferieavvikling og sykefravær, og økt muligheten for 
kompetanseutvikling. Det vil imidlertid knytte seg noen større ulemper til en slik 
sentralisering for PU grunnet vårt særegne mandat. 
 
Lønnsfunksjon-fastlønn 
Fordeler ved en sentralisering vil være at oppgaver i større grad vil utføres likt i hele etaten 
og at man vil få redusert sårbarhet ved fravær. I tillegg vil man få et sterkere fagmiljø med 
bedre muligheter for deling av kompetanse og kompetanseutvikling mer generelt. En 
sentralisering kan også bidra til en mer samordnet innsats for å benytte personalsystemer 
som SAP mer effektivt, noe som også vil kunne gi gevinster.  
 
Ulemper ved sentralisering vil blant annet være at man får en større avstand til brukerne. 
Kontakten vil måtte foregå pr telefon og e-post, og mest sannsynlig ikke direkte mellom 
lønns- og regnskapsmedarbeider sentralt og ansatt lokalt. Fleksibilitet og mulighet til å yte 
ekstra service vil reduseres. Dette kan resultere i en større grad av treghet i systemet som 
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igjen kan medføre at frister ikke overholdes. Følelsen av tilhørighet og tilknytning til politiet 
vil også kunne bli mindre for de ansatte som sentraliseres. 
 
Lønnsfunksjon-variabel lønn 
PU har en svært stor andel av total variabel lønn i etaten (overtid og reiseregninger). 
Systemene er ikke helelektroniske og det er fortsatt mye papirbilag og behovet for endel 
avklaringer og rettelser. Dette bidrar til å redusere en eventuell gevinst ved sentralisering. 
 
En av PUs kjerneoppgaver er uttransportering av utlendinger uten lovlig opphold. Dette 
genererer et svært høyt antall variable bilag som reiseregninger og overtidsbilag. I 2012 ble 
det registrert 10 000 slike. 
 
Reisekontorets arbeid illustrerer også at PU genererer en stor andel av politiets totale arbeid 
innen variabel lønn. Reisekontoret kommer i år til å bestille reiser til ca 5100 personer som 
skal uttransporteres fra landet, samt ca. 5000 ledsagere og øvrige ansatte (pågripelser, 
tjenestereiser m.m). PU er med i en reisebyråavtale sammen med POD, KRIPOS og PST, 
og størrelsen på avtalen er ca. 100 mill. kr. Av dette utgjør PUs andel ca. 80 mill. kr. 
 
I 2010 opprettet PU et tjenestekontor med ansvaret for overtid og reiseregninger, dvs 
adskilt fra fast lønn som ligger på personalteamet. Formålet var å styrke kompetansen 
knyttet til ATB og TTA, styrke kontrollfunksjonen samt få til en mer effektiv 
saksbehandling. PU erfarer at det har vært et godt tiltak å opprette tjenestekontoret. De 
ansatte har fått svært god kompetanse og kontrollen har blitt styrket. I 2012 fikk 
tjenestekontoret i tillegg ansvaret for å bistå våre driftsavdelinger med å beordre til 
uttransporteringer og pågripelser. På den måten får vi en bedre oversikt over hvem som skal 
jobbe når, samt utføre kontroller med at beordringen utføres som planlagt. For å ha nærhet 
til brukerne, og å sikre god kontroll, mener vi at det vil være hensiktsmessig å beholde 
denne funksjonen i PU.  
 
Overtid på reiser må manuelt beregnes og kan ikke kjøres automatisk. De som beregner 
overtiden må ha tilgang til datasystemene F-trans og DUF3 for å se reiseruten og å få 
bekreftet at reisen er utført. Oppdraget reguleres av Statens reiseregulativ, retningslinjer for 
uttransporter og ATB. De som beregner overtiden må ha kunnskap om disse avtalene. Det 
opereres med tre ulike tidsbegrep; aktiv tjeneste, hviletid og reisetid. Det er i tillegg bedt om 
nye koder for å skille på reise utland og reise innland, da disse har ulik honorering.  
 
I første kvartal 2013 har PU fått inn 927 bilag fra egne ansatte der det er reise innland og 
reise utland. Alle disse må manuelt beregnes. PU anser det som nesten umulig å sette ut 
arbeidet med å beregne disse reisene til andre. Her må man ha inngående kunnskap om 
arbeidet som utføres. 
 
Med et så stort omfang av reiseregninger og overtid, samt grad av kompleksitet, manuelt 
arbeid og behovet for kontroll, mener vi det bør unngås å sentralisere arbeid med variabel 
lønn for PU.  
 

                                                 
3 DUF er Datasystemet for Utlendings- og Flyktningsaker, det sentrale databehandlingssystemet for 
utlendingsforvaltningen 
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Regnskapsfunksjonen 
Vi viser til avsnittet over hvor vår vurdering av hvilke fordeler og ulemper som gjelder for 
sentralisering av fast lønn fremgår. De samme vil gjelde for en sentralisering av 
regnskapsfunksjonen.  
 
Det er imidlertid viktig å være klar over at dersom arbeidet med etterkontrollen i CI legges 
til en sentral enhet, ser vi en fare for at kvalitetssikringsarbeidet som i dag gjøres i PU, 
herunder kontering, vil kunne bli inneffektivt. Dette fordi feilføringer vil måtte fanges opp i 
etterkant. For eksempel regnskapsfører og budsjetterer PU både på post 01 og post 21 og 
har en rekke koder bl.a. i segment 4 (prosjekt) som det er viktig å kvalitetssikre. Dette er en 
type arbeid som krever nærhet og forståelse av den enkelte organisasjon og det er nært 
koblet mot budsjettfunksjonen. I denne forbindelse bemerker vi at vi antar at særorganene 
som har ansvar for hvert sitt spesielle område nok har mindre til felles enn det 
politidistriktene har.  
 
Videre er det behov for kontantkasse i PU (inkl. sjekker) i forbindelse med uttransporter 
(dekning av utgifter til deportee, for eksempel hjemreise fra flyplassen til hjemsted) og til 
reisedokumenter. Forutsatt at det ikke er betydelige endringer i betalingsmåter, legger vi til 
grunn at det fortsatt vil være behov for en mindre kontantkasse. De fleste innbetalingene i 
PU er ikke innbetalt på grunnlag av en utgående faktura, men beregnes på grunnlag av 
kostnadsoverslag (uttransporteringsgjeld) eller er kontanter som er inndratt i forbindelse 
med opphold på Trandum for dekking av uttransporteringskostnader. Det er uklart for oss 
hvordan dette tenkes håndtert dersom det skal flyttes til en sentral enhet. 
 
Anskaffelser 
Analysen løfter frem anskaffelser som et område hvor en sterkere styring både av inngåelser 
av flere rammeavtaler, samle sentrale anskaffelsesfunksjoner, samt bedre etterlevelsen av 
allerede inngåtte avtaler, vil gi gevinster. De viser her til PODs egen vurdering av en mulig 
besparing på ca. 200 mill. kroner i året.  
 
Også innen dette området er PU positive til større grad av sentralisering. Spesielt mener vi 
at en styrking av et sentralt miljø vil kunne bistå politiorganene med spisskompetanse i 
juridiske spørsmål og i anskaffelsesprosesser. Dersom anskaffelsesfunksjonen vil bli 
sentralisert må det forutsettes at det vil være tilstrekkelig med bistand i en eventuell sentral 
enhet for å dekke våre og andre politiorganers behov. PU har en forholdsvis stor aktivitet 
og mange avtaler som skal forhandles og reforhandles, hvor det er behov for kompetanse 
på anskaffelsesområdet.  
 
Ulempen ved å sentralisere denne funksjonen vil være at man mister nærheten til 
informasjon om hvilke behov PU vil ha ift anskaffelser. Det kan være behov som dukker 
opp i interne prosesser men som ikke nødvendigvis vil fanges opp i en sentral enhet. 
PU har en ansatt som jobber i en 100% stilling med anskaffelser og kontraktsinngåelser. 
Denne stillingen ble opprettet for flere år tilbake da vi så behov for å styrke både 
kompetansen og kapasiteten. Det har vært et vellykket tiltak da vi i dag har god kontroll på 
avtalene våre og kompetansen er også god.  
 
Arkivfunksjonen 
PU merker seg at arkivfunksjonen ikke nevnes i Politianalysen. Ordet arkiv er nevnt én 
gang, under pkt 15.3.8 side 184. Som med de 36 lokale applikasjonene av SAP som er nevnt 
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flere steder, så er det også 36 lokale arkiver. Arkiv er også lovpålagt med egen arkivlov, i 
motsetning til flere andre fellesfunksjoner.  
 
Det er PUs vurdering at det fortsatt vil være nødvendig med lokalt arkivpersonale i hvert 
politiorgan, selv om det godt kan være en sentralisert felles database. Det burde være et 
større arkiv/dokumentsenter i Politidirektoratet som ga felles føringer for rutiner og annet, 
og hadde større myndighet og fullmakter. Det er mulig å tenke seg et system med lokale 
superbrukere, dvs lokale arkivarer med ansvar for arkivfunksjonen. 
 
Sentralbord 
Dersom det opprettes et felles sentralbord er det viktig å ha gode systemer som brukes 
nøyaktig av ansatte, slik at det til enhver tid er mulig å hente informasjon om den ansatte er 
tilstede på jobb eller ikke og når vedkommende er tilbake. Det vil dessuten også medføre 
tekniske endringer slik at man får et ensartet telefonsystem.  
 
 
 

7. PUs arbeid med internasjonale relasjoner 
PU deltar i flere internasjonale fora og har spesialutsendinger innenfor det fagfeltet PU 
virker under. PU deler mye informasjon med andre land i Europa og resten av verden 
gjennom deltakelse og kontakt med eksempelvis Europol, Interpol, Frontex4, 
Intergovernmental Cosultations (IGC), International Air Transport Assiciation (IATA) og 
European Migration Network (EMN). Som andre deler av PUs virksomhet, er dette et 
viktig ledd i bekjempelsen av den grenseoverskridende kriminaliteten. PU mottar også mye 
informasjon gjennom disse nettverkene, som både inngår i operative tiltak samt strategiske 
analyser.  
 
Samarbeid på tvers av land er også med å danne gode kulturer for erfaringsutvekslinger også 
når det gjelder returer av personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge/ Europa. Å 
bygge en felles internasjonal plattform for hvordan vi ønsker at tvangsreturer skal 
gjennomføres både mer kostnadseffektivt og med god sikkerhet, er med på å styrke og 
sørge for at tvangreturer foregår innenfor gode humanitære rammer og innenfor de avtaler 
som er inngått både nasjonalt og internasjonalt. For å kunne påvirke og utvikle dette 
arbeidet også internasjonalt er det viktig at Norge deltar med personer med politifaglig 
kunnskap innenfor dette feltet. Internasjonalt samarbeid fordrer et nasjonalt kontaktpunkt 
med operativ erfaring, en rolle PU utøver i dag.  
 
Politiet har 5 spesialutsendinger for utlendingssaker utstasjonert i henholdsvis Alger, 
Bangkok, Addis Abeba, Amman samt en påtroppende spesialutsending i Accra. Disse 
jobber med returrelaterte spørsmål, id-avklaringer og verifiseringer. Erfaring fra 
utsendingene viser at det er viktig å ha personer med politifaglig bakgrunn på ambassadene. 
For det første er det et stort nettverk av politiutsendinger fra andre europeiske land, og 
mange lands myndigheter ønsker å samarbeide med polititjenestepersonell fremfor  sivile 
diplomater. Det at PU har hatt operativt politipersonell utstasjonert har gjort returarbeidet 
enklere, hvilket var tilfelle med Algerie hvor retursituasjonen inntil en spesialutsending kom 
på plass var nærmest fastlåst. PUs spesialutsending i Amman har for øvrig i sin rolle som 
polititjenestemann, bistått med å avdekke omfattende avsløring av falske identiteter blant 
personer som oppga til norske myndigheter å være statsløse. I kjølvannet av dette, har 

                                                 
4 Frontex er EUs yttergrensebyrå 
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avdekket han i samarbeid med jordansk narkotikapoliti alvorlig narkotikarelatert organisert 
kriminalitet. 
 
I tillegg til våre egne spesialutsendinger for utlendingssaker, har vi også et godt samarbeid 
med utsendingene fra Politi- og tollsamarbeidet i Norden (PTN) som Kripos er ansvarlige 
for.  
 

8. Veien videre - PU i fremtiden 
Som vist gjennom dette høringssvaret, har PU en betydelig rolle som politiorgan på 
utlendingsfeltet og vi har flere pågående prosjekter for å styrke vår funksjon i Politi-Norge. 
 
IKT-satsning 
PU benytter i dag alle politiets sentrale system, både for å kontrollere utlendinger, men også 
for å dele informasjon. PO benyttes nasjonalt for å føre en operativ logg, mens informasjon 
som kan være interessant å dele etterretningsmessig med andre i politiet, føres i politiet 
nasjonale etterretningsregister. 
 
UTSYS er et nytt IKT-system som ble satt i drift i oktober 2012 og er utviklet av PU. 
Systemet er PUs saksbehandlingssystem som også kan gi stor nytteverdi for 
politidistriktene. Systemet gir en forenklet status i utlendingssakene, sammenstilt med PUs 
identitetsvurdering og behov for operativ oppfølging, for eksempel behov for pågripelse 
eller lignende. Systemet skal rulles ut for bruk på nasjonal basis, og er klart både teknisk og 
praktisk, med rolle- og rettighetsstyring og ved at det er tilgjengelig på politiets mobile 
plattform. For å effektivisere politiets kontrollvirksomhet av utlendinger, vil UTSYS kunne 
være et viktig verktøy som kan benyttes av den enkelte tjenestemann på stedet. Utviklingen 
av et slikt datasystem hadde ikke latt seg gjøre i et sivilt organ, men er finansiert gjennom 
midler fra daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet og UDIs EFFEKT-program. 
Systemet er dermed ikke utviklet på bekostning av rammene for IKT-bevilgninger i politiet, 
men finansiert eksternt.  
 
Forslag om påtalemyndighet 
PU utfører ikke etterforskning i straffeprosesslovens forstand, og har derfor ikke 
påtalemyndighet etter samme lovs § 55. Vi avdekker imidlertid regelmessig straffbare 
forhold i tilknytning til vårt daglige arbeid. Slike saker oversender vi da lokalt politidistrikt 
(som i all hovedsak er Oslo politidistrikt) som en anmeldelse.  
 
Vi mener at det er nødvendig og fornuftig at det åpnes for at PU også skal etterforske og 
iretteføre straffesaker. Dette betyr at PUs mandat må utvides, og at sjef PU inntas i 
opplistningen av påtalemyndighetens tjenestepersoner i straffeprosessloven § 55.  
 
PU sitt ansvarsområde relaterer seg til utlendingsfeltet, og gjennom utførelsen av våre 
hovedoppgaver bidrar vi til å redusere den samlede kriminaliteten som begås i Norge. Vi er 
som organisasjon allerede tilrettelagt – og besitter den nødvendige kompetansen - for å 
etterforske og iretteføre straffesaker som relaterer seg til utlendingssakene. Et slikt forslag 
må selvfølgelig utredes nærmere, men i grove trekk bør påtalemyndigheten være begrenset 
til PUs egne saker samt andre forhold som er viktige i utlendingsrelatert kriminalitet. Den 
bør også gjelde for mindre alvorlige straffbare forhold som avdekkes i forbindelse med den 
straffesaken PU har ansvaret for. I tillegg bør det åpnes for at PU som et særorgan og 
kompetansesenter på utlendingsfeltet skal kunne bistå politidistriktene i slike saker.   
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Bakgrunnen for forslaget er at vi erfarer at det i liten grad blir tatt tak i den kriminaliteten 
som begås i tilknytning til utlendingssakene. Det er et behov for å øke politiets kompetanse 
på dette feltet, og det er hensiktsmessig at PU som et særorgan og kompetansesenter på 
området involveres gjennom en utvidelse av vårt mandat. 
 
Hensikten med forslaget er ikke at PUs arbeid med å etterforske og iretteføre straffesaker 
skal gå på bekostning av våre nåværende hovedoppgaver med å registrere og identifisere 
asylsøkere samt uttransportere utlendinger. Formålet er å sette PU – og derigjennom norsk 
politi som sådan – bedre i strand til å straffeforfølge utlendingsrelaterte overtredelser når 
slik håndheving er nødvendig ved siden av eller i stedet for en forvaltningsmessig reaksjon.  
 
PU har som nevnt tidligere informantbehandlere som jobber tett mot utvalgte miljøer. 
Disse mottar mye informasjon som relaterer seg til både ulovlig opphold, 
dokumentforfalskninger, menneskesmugling og organisert kriminalitet. Vår manglende 
påtalemyndighet medfører imidlertid at vi selv ikke kan agere på mye av denne 
informasjonen selv, men må oversende den til andre politidistrikter.  
 
Om PU får påtalemyndighet, vil dette også medføre prosessøkonomiske fordeler fordi PU 
vil kunne etterforske og iretteføre straffesaken parallelt med at utlendingssaken behandles, 
fremfor å måtte anmelde forholdet til riktig politidistrikt, som først på et senere tidspunkt 
kan iretteføre saken. En slik mulighet til å velge mellom to ulike spor, kan skape en 
smidigere utnyttelse av våre samlede ressurser. Det vil også være i utlendingens interesse. 
Foruten en mer effektiv saksbehandlingsprosess, kan det medføre kortere opphold i 
politiarrest og raskere fremstilling for fengsling fordi man unngår å flytte saker mellom 
politidistrikter og PU. 
 
Selv om PU har tilgjengelige metoder i forvaltningssporet, foreligger det ganske ofte et 
behov for å kunne anvende straffsakssporet, herunder for å kunne veksle mellom de to 
sporene. Dette gjelder på alle stadier av utlendingssaken, dvs. fra søknadsfremsettelse og 
frem til utreisetidspunktet. Etter vårt syn vil dette kunne være et viktig virkemiddel i 
arbeidet med å få flere utlendinger til å dokumentere sin rette identitet allerede når de 
ankommer Norge/søker asyl.  
 
I politianalysen anbefales det at politiet skal ha økt vekt på kjerneoppgavene, som bl.a. er 
etterforskning og straffeforfølgning. Som nevnt er det ofte nær sammenheng mellom 
utlendingssaken og straffesaken. Mange utlendinger søker asyl for å kunne legitimere et 
opphold i Norge hvor den egentlige hensikten er å begå kriminalitet. Andre utlendinger gir 
bevisst uriktige opplysninger i søknader etter utlendingsloven og fremlegger falske 
dokumenter i den hensikt å få innvilget oppholdstillatelse. Det ligger innenfor politiets 
kjerneoppgaver å etterforske og iretteføre slike straffbare forhold. En utvidelse av PUs 
mandat og tildeling av påtalemyndighet vil kunne bidra til dette i langt i større grad enn i 
dag.  
  

9. Oppsummering og konklusjon 
Det blir fastslått i Politianalysen at de aller fleste oppgavene politiet utfører knyttet til 
utlendingsforvaltningen ikke er kjerneoppgaver for politiet, og at de således bør overføres til 
et sivilt forvaltningsorgan. UDI blir nevnt som en mulig arvtaker for både asylregistrering 
og uttransport. De resterende oppgavene, som pågripelse av utlendinger uten lovlig 
opphold blir tiltenkt politidistriktene. 
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PU er av den oppfattelsen at utvalget ikke i tilstrekkelig grad har vurdert hvilken type 
oppgaver PU utfører, og at det ikke er tatt hensyn til den graden av polisiær virksomhet vi 
utøver. Vi mener videre at utvalget heller ikke har tatt hensyn til de uheldige konsekvensene 
av forslaget om å flytte flesteparten oppgavene knyttet til utlendingsforvaltningen ut av 
politiet, og la de resterende oppgavene håndteres av politidistriktene. Dette gjelder generelt 
argumentasjonen om at PUs oppgaver er av forvaltningsmessig art, når de i realiteten er i 
kjernen av politiets hovedoppgaver som kriminalitetsforebygging og oppgaver kun politiet 
kan utføre grunnet behov for tvangsbruk. Det gjelder også særskilt argumentet om at 
politidistriktene skal overta oppgaven om å pågripe utlendinger, samtidig som UDI skal 
overta ansvaret for tvangsreturer. Ved en tvangsretur kan det være behov for bruk av makt 
på linje med en pågripelse. Tvangsbruken kan være av lengre varighet, sett hen til reisens 
lengde. En tvangsretur kan med andre ord være av inngripende karakter ovenfor den som 
skal returneres, og vi mener derfor at politiet bør fortsette å utføre denne oppgaven. 
 
Tvangsretur er nettopp en type pågripelse, og er en handling ovenfor et enkeltmenneske 
som må sies å være av meget inngripende karakter som politiet må fortsette å ha ansvaret 
for og som i mange tilfeller involverer behov for maktbruk. 
  
Mens vi anerkjenner at UDI utfører en del oppgaver knyttet til identifisering av utlendinger, 
samt den teoretiske muligheten for at flere av politidistriktenes forvaltningsoppgaver knyttet 
til utlendingsfeltet kan uføres av et sivilt forvaltningsorgan, fastholder vi at de uheldige 
konsekvensene for politiet, utlendingsforvaltningen og samfunnet for øvrig vil bli store, og 
at den kostnadseffektive gevinsten vil utebli. I en hverdag med økende grenseoverskridende 
kriminalitet, økende asylankomster og økende portefølje av personer uten kjent identitet er 
det et stort behov for et samordnende politiorgan med ekspertkompetanse på feltet. 
 
Erfaringer fra Sverige og Storbritannia viser at kvaliteten på asylregistreringen og 
identitetsarbeidet har gått ned og at politiet har lidd et betraktelig informasjonstap etter å ha 
mistet den daglige håndteringen av utlendingssakene. I Sverige har man dessuten fått en mer 
uklar ansvarsfordeling på utlendingsfeltet etter at Migrationsverket overtok politiets 
oppgaver, og Rikspolisstyrelsen anbefaler i sin rapport ”Identietsuppgifter i 
verkställighetsärenden” at Sverige organiserer sin utlendingsforvaltning etter den norske 
modellen hvor politiet er involvert allerede fra registreringsfasen.  
 
Vi vil videre understreke at selv om oppgaver knyttet til utlendingsfeltet blir overført og 
fordelt på UDI og Kriminalomsorgen, vil politiet allikevel bli involvert grunnet 
forvaltningsorganenes behov for politibistand ved pågripelser og etterforskning. Resultatet 
vil imidlertid bli at politiet kan yte bistand av lavere kvalitet og frekvens grunnet 
overordnede prioriteringsbehov i politiet generelt samt det store informasjonstapet politiet 
vil lide under ved at man ikke har daglig kontakt med problemstillinger og konkrete saker.  
 
Vi mener heller ikke det er noen heldig løsning å spre utlendingsfeltet til politidistriktene, 
selv etter at de eventuelt er sammenslått og forsterket i henhold til Politianalysens forslag. 
En av grunnene til at PU ble opprettet var nettopp at man så at de ulike politidistriktene 
hadde forskjellige måter å utføre uttransporteringene på og man så et behov for samordning 
av praksis på feltet. Av hensyn til praksisutvikling og likebehandling av saker, er det viktig at 
PUs ansvarsområder fortsetter å være sentralisert i et særorgan dedikert til oppgaven. Det er 
dessuten lett å se for seg at dersom utlendingsporteføljen blir spredt, kan den bli 
nedprioritert i forhold til straffesaker. Vi mener også at det er uheldig å splitte opp det 
etablerte fagmiljøet som PU siden opprettelsen har dannet og videreutviklet. Vi har også 
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mange oppgaver på det internasjonale feltet vi vanskelig ser for oss at kan håndteres at flere 
politidistrikt, og mener det mest fordelaktig med ett sentralt kontaktpunkt slik det er i dag.   
 
Kombinasjonen av forvaltningsmessige gjøremål og politioperative oppgaver i inn- og 
utland gjør at PU besitter en unik kompetanse innenfor utlendingsfeltet, en kompetanse 
som må anses å være sentral for politiet i et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde som 
følge av globalisering, mobilitet over landegrenser og organisert kriminalitet i ulike former. 
PU utgjør en viktig del av politi-Norge, og vi kan ikke se at verken den sivile forvaltningen 
eller politidistriktene kan utføre oppgaven på en like kvalitetsmessig god og 
kostnadseffektiv måte som det PU i dag gjør.  
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