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Høringssvar fra Politidirektoratet - NOU 2010:12 Ny klageordning for 
utlendingssaker 
 
Politidirektoratet viser til Justisdepartementets høringsbrev 16.5.2011 med vedlagt NOU 
2010:12 Ny klageording for utlendingssaker. Departementet ber om høringsinstansenes syn på 
de foreslåtte tiltakene og eventuelle merknader til utredingens innhold.  
 
Politidirektoratet har anmodet politidistriktene og Politiets utlendingsenhet (PU) om innspill 
til høringen, og vi har mottatt innspill fra Romerike politidistrikt og PU. Uttalelsene er 
innarbeidet i dette brevet.  
 
Generelle kommentarer  
Vi har valgt å kommentere forhold ved forslaget som vil berøre politiets arbeid, og har 
således ikke kommentert særskilt hvordan uttaket av nemndmedlemmer best kan 
organiseres, slik departementet spesielt har bedt om.  
 
Politidirektoratet stiller seg generelt positive til de endringene som foreslås og støtter i det 
vesentligste utvalgets forslag. Vi viser til at behovet for effektiv klagesakebehandling har 
sammenheng med politiets arbeid med uttransporteringer. 
 
Nedenfor følger kommentarer til noen av forslagene i utredningen.   
   
Åpenbart grunnløse asylsøknader 
Utvalget foreslår at søknad om beskyttelse skal behandles i Utlendingsklage dersom 
søknaden er åpenbart grunnløs, for eksempel der søkerens forklaring er i strid med 
grunnleggende landkunnskap. Romerike politidistrikt skriver i sitt høringsinnspill at de 
støtter forslaget, som vil innebære en forenklet og raskere klagebehandling av disse sakene. 
Distriktet viser til at politiet erfarer at asylinstituttet i visse tilfeller blir brukt som en siste 
mulighet til å forlenge oppholdet i Norge.  
 
 
 
 



  2 

Spesielt om omgjøringsbegjæringer, utkastets § 78a 
 
• Ny førsteinstansbehandling 

Utlendingers adgang til å begjære et vedtak omgjort kan ha betydning for arbeidet med 
uttransporteringer, som utføres av PU. Vi viser til utredningens kapittel 1.6.6.2, der 
gjeldende praksis er omhandlet, og hvor det fremgår at PU har kontakt med 
Utlendingsnemnda i saker der utlendingen har begjært omgjøring av tidligere vedtak. PU har 
også kontakt med nemnda i saker der PU er usikre på om det foreligger returhindringer.  
 
Utvalget foreslår at omgjøringsbegjæringer skal fremmes for Utlendingsdirektoratet, som 
skal vurdere om en sak skal gjenåpnes. I forslaget fremkommer videre at det generelle 
returvernet fortsatt skal vurderes før uttransport i alle saker, og det kan synes som om det er 
klageorganet som skal ha ansvaret for den vurderingen. PU skriver at en endring av dagens 
situasjon, der Utlendingsnemnda fatter vedtak som klageorgan, vurderer 
omgjøringsanmodninger og returvernet, vil kunne føre til en forvansking av PUs arbeid. PU 
vil med forslaget måtte forholde seg til flere forvaltningsnivåer i spørsmålet om returvernet 
og frykter at de i større grad vil bli møtt med anførsler om at returvernet ikke er tilstrekkelig 
vurdert før retur.  
 

• Krav til dokumentert adresse 
Utvalget foreslår i utkastet til ny § 78a at det skal settes som vilkår for gjenåpning av saken 
at utlendingen kan dokumentere oppholdssted overfor utlendingsmyndighetene. Utvalget 
mener at oppholdssted skal anses dokumentert når utlendingen har meldt fra om skifte av 
bopel, slik kravet er i utlendingsloven § 19. Politidirektoratet støtter i utgangspunktet 
forslaget og flertallets begrunnelse. PU skriver imidlertid at de fleste utlendinger er registrert 
med en fast adresse, men at erfaring viser at det ofte oppgis fiktive adresser i 
utlendingssaker. PU hevder at en forutsetning for at den foreslåtte endringen skal få noen 
betydning, er at det innføres kontrollrutiner for å sikre at utlendingen faktisk oppholder seg 
på den oppgitte adresse. Uten innføring av slike rutiner, vil det foreslåtte vilkåret ikke bidra 
til å gi en reell oversikt over utlendingers oppholdssted. Politidirektoratet støtter PUs 
vurderinger.   
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