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Svar på høring – NOU  2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker 
 
RØDT viser til departementets høringsbrev av 16.05.2011 

Rødt setter stor pris på at vi ble invitert til å bidra i denne høringsrunden. Det er mange 
eksempler fra utlendingsfeltet nå og gjennom årene som peker på at det er på tide om en 
revidering av klagebehandling. Rødt mener at prinsippene om rettssikkerhet, rask og effektiv 
saksbehandling og legitimitet ikke er godt ivaretatt i dagens system. 

I 1988 ble Utlendingsdirektoratet (UDI) opprettet, og avgjørelsesmyndigheten i asylsaker ble 
overført dit. For å verne politikerne mot folks engasjement i asyl- og flyktningsaker, vedtok 
Stortinget i 1999 at klagesaker ikke lenger skulle behandles av Justisdepartementet, men 
avgjøres av en særskilt nemnd. Utlendingsnemnda (UNE) begynte sin virksomhet 1. januar 
2001. UNE er organisert som en slags forvaltningsdomstol med spesielt elendig rettssikkerhet 
for den som skal få sin skjebne avgjort av nemnden – avgjørelser som i en rekke tilfeller kan 
dreie seg om liv eller død.  

Rødt mener at den beste måte å styrke rettssikkerheten er å opprette en egen asyldomstol. Vi 
viser til Kap.11.2 hvor det framkommer hvordan Migrationsdomstolene i Sverige fungerer. 
 
Rødt foreslår da en kombinasjon av dagens utlendingsnemnd og en slik asyldomstol. 
 
En asyldomstol kunne ha behandla beskyttelses saker, mens en fortvaltnings organ 
organorganisert som dagens UNE skal fortsette å behandle klager med de andre sakene: 
visum, opphold i forbindelse med studier og arbeid, familieinnvandring/familiegjenforening, 
utvisning og statsborgerskap, og saker om reisebevis og utlendingspass 
 
Asyldomstol 
Det kunne for eksempel vært tre regionale domstoler, hvor flyktningene fikk tilsvarende 
bistand som i vanlige rettssaker og hvor tingrettsdommere hadde plikttjeneste. Sakene burde 
kunne ankes til lagmannsretten eller som i Sverige til en Migrationsõverdomstol. 
 
Med vennlige hilsen: 
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