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Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2013:9 
- Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer 

 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 21. juni 

2013 og utredningen NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens 

utfordringer, avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2013 av et 

utvalg oppnevnt av departementet 8. november 2012.  

Den foreslåtte strukturreformen omfatter en spissing av politiets oppgavesett 

mot kjerneoppgavene. Utlendingsdirektoratets merknader knytter seg i 

hovedsak til de deler av rapporten som omhandler politiets oppgaver som 

del av utlendingsforvaltningen; punkt 11.4 Mulig organisering av 

tilleggsoppgaver, punkt 12.7.2 Tilpasning til endret struktur og vedlegg 3 

Vurdering av politiets tilleggsoppgaver.  

Oppsummering av UDIs høringssvar 

UDI vil peke på at overføring av politiets oppgaver i EØS-, oppholds- og 

statsborgersaker til UDI er grundig utredet gjennom forberedelsene til 

førstelinjereformen. For UDI er dette er en ønsket reform, som vi mener 

støtter opp under utvalgets forslag og som kan og bør implementeres raskt 

og uten ytterligere utredning.  

Når det gjelder overføring av politiets oppgaver i asylsaker er UDI av den 

oppfatning at dagens oppgavedeling mellom etatene fungerer 

tilfredsstillende. Ut fra hensynet til selve oppgaveløsningen ser vi derfor ikke 

behov for å endre dagens oppgavedeling. Et eventuelt behov for å utrede 

dette spørsmålet nærmere vil derfor primært være begrunnet i et behov for å 

redusere politiets oppgaveportefølje.  

UDI mener at uttransportering fortsatt bør være en oppgave for politiet. 
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Uavhengig av en eventuell oppgaveoverføring vil politiet og UDI også i 

framtiden være avhengige av et tett samarbeid for å gjennomføre politiets og 

UDIs samfunnsoppdrag. Dette vil kreve gode systemer for informasjons-

utveksling og samhandling.  

 

Innledende merknader om utvalgets forslag 

Utvalget anbefaler at politiets oppgaver knyttet til utlendingsforvaltningen 

flyttes ut av politiet, og at politiet dermed bare får en bistandsfunksjon i 

enkelte saker. Dersom dette gjennomføres mener utvalget det vil være 

naturlig at Politiets utlendingsenhet (PU) blir lagt ned. Utvalget peker på UDI 

som «mulig ansvarlig etat» for overføring av politiets oppgaver innen 

utlendingsforvaltningen (førstelinje saksbehandling og uttransportering) og 

uttaler at «Utlendingsdirektoratet har kompetanse til og kan overta alle 

oppgaver knyttet til utlendingsforvaltning som ikke krever tvangsmyndighet. 

Dette kan bidra til å sikre en effektiv og enhetlig saksbehandling av 

utlendingssakene. Utlendingsdirektoratet bør derfor overta det samlede 

ansvaret for utlendingsforvaltningen». 

 

Det fremgår av rapporten at utvalget her synliggjør et mulighetsrom for 

hvordan oppgavene kan organiseres på en mer hensiktsmessig måte, men 

at Justis- og beredskapsdepartementet eventuelt må utrede dette nærmere. 

Utvalget legger til grunn at overføring av oppgaver utredes saksområde for 

saksområde for å frembringe nødvendig beslutningsgrunnlag for overføring, 

og at utredning og overflytting vil kunne være gjennomført innen utgangen 

av 2017. 

 

Forslaget om å overføre politiets oppgaver på utlendingsfeltet til UDI 

innebærer at direktoratet vil få en ny rolle i utlendingsforvaltningen. Vi ser at 

det å samle flere oppgaver i samme etat kan være heldig med tanke på å 

sikre en helhetlig organisering av de ulike oppgavene, bedre målstyring, 

effektive arbeidsprosesser og større mulighet for interne omprioriteringer ved 

behov. Samtidig ser vi at det er enkelte av oppgavene det knytter seg 

særlige utfordringer til, og som vi derfor er usikre om bør overføres til UDI. 

Dette gjelder spesielt oppgaver som krever tvangsmyndighet, hvor politiet 

kun er tenkt å ha en bistandsfunksjon.  

UDI vil bemerke at behovet for gjensidig informasjonsutveksling mellom 

etatene vil øke ved en eventuell oppgaveoverføring. Vi understreker at 

effektive og gode løsninger for informasjonsutveksling må være en 

forutsetning for en eventuell oppgaveoverføring og at dette må stå sentralt i 

det videre utredningsarbeidet.  

UDI er enige med utvalget i at politikontroll og pågripelse av personer som 

oppholder seg ulovlig i landet er en del av politiets kjerneoppgaver. Vi går 

følgelig ikke nærmere inn nå disse oppgavene. Vi vil nedenfor redegjøre for 
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vårt syn på en eventuell overføring av politiets oppgaver knyttet til EØS-, 

oppholds- og statsborgerskapssaker, asylsaker og uttransportering. 

 

Politiets oppgaver i EØS-, oppholds- og statsborgerskapssaker 

Utvalgets forslag om å overføre politiets oppgaver på utlendingsfeltet til UDI 

samsvarer med det som allerede er utredet gjennom førstelinjereformen. 

Med unntak av enkelte oppgaver som var tenkt å forbli i politiet er det 

allerede utredet en overføring av oppgaver i politiets førstelinje knyttet til 

EØS-, oppholds- og statsborgerskapssaker. 

Formålet med førstelinjereformen er å oppnå mer effektiv saksbehandling og 

bedre service til utlendingsforvaltningens brukere. Gjennom førstelinje-

reformen vil behandlingen av EØS-, oppholds- og statsborgerskapssaker bli 

mer sentralisert i førstelinjen enn i dag. Det er foreslått å etablere ni 

regionkontorer og tre støttekontorer. Ulempen som enkelte brukere vil 

oppleve ved å bo langt fra et kontor, vil oppveies av færre antall personlige 

oppmøter og raskere saksbehandling. Andrelinjen sentralt bygges ned, og 

oppgaver og ressurser flyttes i større grad ut til førstelinjen. Dette skal sikre 

bedre veiledning og raskere saksbehandling, gjennom en styrket førstelinje 

som skal tillegges vedtaksmyndighet i langt flere saker enn i dag. Gjennom 

reformen gis UDI og politiet mulighet til å prioritere sine kjerneoppgaver. 

UDI har lenge vært en pådriver for å sette i gang førstelinjereformen, og 

mener utvalgets forslag om å overføre politiets oppgaver på utlendingsfeltet 

viser at reformen er nødvendig å gjennomføre. Reformen er ferdig utredet 

og kvalitetssikret, og UDI ønsker at reformen gjennomføres så snart som 

mulig. Det vil kunne gi en mulighet til raskt å komme i gang med 

omstillingene utvalget foreslår. Reformens beregnede kostnader er relativt 

moderate sammenlignet med hva utvalgets øvrige forslag sannsynligvis vil 

koste. Det vil også være en fordel å fordele kostnadene over flere år.  

 

Alternativet er en større og helhetlig gjennomgang av utlendingsfeltet der 

disse oppgavene utredes på nytt. Dette mener UDI er unødvendig ettersom 

det allerede er lagt ned mye ressurser i å utrede og planlegge for en 

førstelinjereform, og vi ikke ser at en ny utredning vil kunne tilføre vesentlig 

ny informasjon. UDI ser det videre som ønskelig at en eventuell overføring 

av politiets øvrige oppgaver på utlendingsfeltet ikke skjer samtidig med 

førstelinjereformen ettersom denne reformen i seg selv er omfattende og vil 

kreve stor omstilling både for politiet og UDI. 

I tidligere utredninger av førstelinjereformen er det lagt til grunn at cirka 10 

prosent av politiets førstelinjeoppgaver vil være igjen i politiet. Dette omfatter 

i hovedsak bortvisningssaker, forberedelse av utvisningssaker og 

bostedskontroller. Hvis UDIs ønske om en rask oppstart av 

førstelinjereformen imøtekommes, må det tas stilling til om reformen også 
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skal omfatte disse resterende oppgavene eller om de skal inngå i den videre 

utredningen. UDI vil anbefale at spørsmålet om en eventuell overføring av 

disse oppgavene utredes sammen med de øvrige oppgavene på 

utlendingsfeltet framfor å inkludere disse i førstelinjereformen, da disse 

oppgavene er nært knyttet til også et fremtidig politis kjerneoppgaver. UDI 

antar for eksempel at politiet fortsatt skal kunne fatte vedtak om bortvisning 

ved gjennomføring av grensekontroll eller utlendingskontroll på territoriet 

ettersom dette gjøres i kontrollsituasjonen, og dermed må kunne sies å 

inngå i politiets kjerneoppgaver.  

Videre er vedtak om utvisning eller bortvisning viktige virkemidler i politiets 

kriminalitetsbekjempelse. Vi viser i den forbindelse til at nærmere en 

tredjedel av alle utvisningssakene blir opprettet gjennom UDIs hastevakt- 

eller hjemmevaktordning. I disse sakene er politiets saksforberedende 

arbeid i forbindelse med pågripelse en forutsetning for at UDI raskt skal 

kunne fatte vedtak i saken. Et effektivt samarbeid med hurtig respons bidrar 

her til å redusere behovet for varetektsplasser, samt at kriminelle raskere blir 

utvist og eskortert ut av landet.  

Når det gjelder spørsmålet om overføring av ansvaret for bostedskontroll ser 

UDI en del utfordringer, og imøteser derfor en grundigere utredning av dette. 

 

Politiets oppgaver i asylsaker 

Utvalget foreslår at UDI kan overta alle politiets oppgaver på utlendingsfeltet 

som ikke krever tvangsmyndighet. I asylsaker omfatter dette mottak og 

registrering av asylsøkere, identitetsundersøkelser og andre administrative 

oppgaver.  

 

UDI er av den oppfatning at oppgavedelingen mellom politiet og UDI 

fungerer tilfredsstillende i dag, og at det fra UDIs ståsted ikke er behov for å 

endre dagens oppgavedeling. Det er eventuelt et behov for å redusere 

politiets oppgaveportefølje som kan være grunn til å utrede dette nærmere. 

UDI mener et sentralt forhold i utredningen i så fall må være hvordan det kan 

sikres at UDI får nødvendig og tilstrekkelig bistand fra politiet når det er 

behov for å bruke tvangsmyndighet. Et annet sentralt forhold er arbeidet 

med fastsetting av identitet, der det må være en forutsetning at dette 

arbeidet ikke svekkes ved en eventuell oppgaveoverføring. 

 

UDI vil også bemerke at førstelinjereformen, i tillegg til poliets oppgaver i 

EØS-, oppholds- og statsborgerskapssaker, også omfatter overføring av 

oppgaver knyttet til overføringsflyktninger og mottak av søknader om rett til 

arbeid for asylsøkere. Dette er oppgaver som per i dag utføres av 

politidistriktene, men som er foreslått overført til UDI. 
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I Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev 5/2013 datert 18. april 

2013 er Politidirektoratet og UDI bedt om å gi en samordnet vurdering av 

anbefalingene i rapport om tidsbruk i bosettingsarbeidet gjennomført av 

NTNU Samfunnsforskning  AS på oppdrag fra Kommunesektorens 

organisasjon (KS). Det fremgår av oppdragsbrevet at departementet ønsker 

en særskilt vurdering av rapportens anbefaling om at ansvaret for 

underretning om positive vedtak etter søknad om beskyttelse bør overføres 

fra politiet til UDI i tråd med forslaget i førstelinjeprosjektet. Per i dag er det 

politidistriktene som foretar underretning om vedtak i disse tilfellene. UDI 

stiller seg positiv til å overta denne oppgaven som en del av 

førstelinjereformen. Vi viser ellers til felles svar fra Politidirektoratet og UDI 

på oppdragsbrevet med frist 1. oktober 2013. 

 

Uttransportering 

Utvalget mener uttransportering av personer uten lovlig opphold er et ansvar 

som bør ivaretas av UDI. Utvalget viser til at det i Sverige er 

Migrationsverket som har ansvaret for uttransport av personer uten lovlig 

opphold, mens gjennomføringen håndteres av kriminalomsorgen, og peker 

på at en lignende modell kunne tenkes i Norge. Utvalget mener videre det 

bør vurderes om uttransportering kan samordnes med øvrig transport i politi- 

og fengselsvesenet. Politiet skal fortsatt bistå dersom det er behov for dette i 

forbindelse med uttransportering, jf. politiets bistandsansvar. 

UDI mener at uttransportering fortsatt bør være en oppgave for politiet. 

Vi vil særlig peke på utfordringer knyttet til bruk av tvangsmidler. Dette 

gjelder særlig tvangsmessig uttransport, der politiet pågriper og 

uttransporterer med makt, men er også aktuelt ved uttransport uten ledsager 

når vedkommende skal hentes på bopel eller i mottak. En overføring av 

ansvaret vil være krevende ettersom UDI i stor utstrekning vil være avhengig 

av bistand fra politiet for å kunne utføre oppgaven. Vi ser ingen gevinster 

ved å dele opp ansvaret for uttransportering på denne måten. Det må være 

en forutsetning for en eventuell oppgaveoverføring at det avsettes 

tilstrekkelig med politiressurser til å bistå ved gjennomføring av 

uttransporter.  

Andre oppgaver 

Politiets utlendingsenhet har også øvrige oppgaver som ikke er direkte nevnt 

i utvalgets rapport, herunder ansvaret for å drifte Politiets utlendingsinternat 

på Trandum. PU har i tillegg egne politiadvokater i Juridisk avdeling, som 

blant annet tar stilling til bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven og som 

fører fengslingssaker for retten. Ettersom oppgavene ikke er omtalt, er det 

uklart om også disse oppgavene er tenkt overført til UDI. Hvis dette er 

tilfelle, må spørsmålet i så fall måtte utredes grundig før en beslutning om 

overføring tas. UDI vil bemerke at drift av utlendingsinternatet på Trandum 
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er den oppgaven som per i dag ligger lengst unna UDIs kompetanse- og 

oppgavefelt, samtidig som den ligger tett opptil politiets kjerneoppgaver. 

Organiseringen av politiet 

Med utvalgets anbefaling om en strukturreform der politiet organiseres i 

færre og større politidistrikter samtidig som antall tjenestesteder reduseres, 

følger en forventning om et annet politi i framtiden. Dette vil også få 

konsekvenser for UDI som en viktig samarbeidspartner for politiet. UDI vil 

bemerke at en modell med færre politidistrikter kan forenkle og forbedre 

samarbeidet mellom politiet og UDI. Ut over dette har vi ingen merknader til 

forslaget om organisering av politidistriktene.  

Utvalget foreslår å legge ned Nasjonalt ID-senter (NID) og overføre 

oppgavene til Kripos for å samle et fagmiljø på identitet og dokumenter. For 

UDI er det viktig at ID-arbeidet på utlendingsfeltet ivaretas på en god måte 

og at det opprettholdes en spesialistkompetanse som svarer til utlendings-

forvaltningens behov. Begrunnelsen for opprettelsen av NID var blant annet 

at det var behov for å flytte oppgaver ut av Kripos for å gi tilstrekkelig 

prioritet til utlendingsforvaltningens behov. UDI stiller derfor spørsmål ved 

om utlendingsforvaltningens behov vil bli tilstrekkelig godt ivaretatt gjennom 

utvalgets forslag, særlig sett i lys av forslaget om å overføre politiets 

forvaltningsoppgaver på utlendingsfeltet. Vi oppfordrer derfor til en bred 

utredning av den organisatoriske plasseringen av NID når det er avklart 

hvilke oppgaver som eventuelt skal overføres fra politiet til UDI. I 

utredningen bør også alternative organisasjonsformer vurderes, herunder en 

organisering under UDI etter modell av Landinfo.  

 

Med hilsen  
 
 
Frode Forfang 
direktør 
      Stephan Mo 
      avdelingsdirektør 
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