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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN —
GODTGJØRING OG DEKNING AV UTGIFTER I FORBINDELSE MED OPPDRAG SOM
REPRESENTANT FOR ENSLIG MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Det vises til høringsskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i

utlendingsforskriften. Det fremkommer der at det er foreslått et nytt kapittel 11a i utlendingsloven (§§ 98a-

98g). Horingsskrivet gjelder to foreslåtte bestemmelser i utlendingsforskriften §§ 17-34 og 17-35 som

omhandler godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige
mindreårige asylsøkere.

Politiets utlendingsenhet (PU) har ingen innvendinger i forhold tit de foreslåtte forskriftshjemlene.

Politiets utlendingsenhet vil likevel benytte anledningen til å adressere en utfordring som går igjen.

I enkelte tilfeller hender det at verger blir innkalt til politiet i forbindelse med registreringen, men hvor det
først etter oppmøte viser seg at oppnevning som verge ikke lenger er aktuelt. Da skal vergen få en
standardisert kompensasjon for sitt oppmøte. Denne ordningen er foreslått videreført i høringsskrivet.

Problemet gjelder dog godtgjørelse for vergeoppmøte i de tilfeller det ikke blir noen sak. Det en her tenker på

er tilfeller der asylssøkere er eller opplyser å være mindreårig og verge således møter opp. Det hender tidvis at

asylsøkere forsvinner før registrering er påbegynt. Dette skjer eksempelvis i forbindelse med at asylsøkeren går
ut av PUs lokaler for å trekke luft og lignende. Da PU ikke har fått anledning til å opprette noe sak på

asylsøkeren i Datasysternet for utlendings- og flyktningesaker (DUF), medfører dette at en heller ikke har noe
DUF-nummer å knytte vergeoppdraget til og naturligvis ikke noe DUF-nummer å føre opp på regningen til

vergen. Dette er ikke noe som skjer ofte, men gjelder kanskje ett til to tilfeller per måned. Også i disse
tilfellene bør vergen etter PUs oppfatning naturligvis få en standardisert kompensasjon for sitt oppmøte på
linje med eksempelvis de tilfeller hvor det først blir klart under selve registreringen at asylsøkeren ikke er

mindreårig asylsøker likevel (i de tilfellene er det da opprettet sak i DUF).

Etter tilbakemelding fra verger i slike "forsvinningssaker" kan det dog synes som om dette ikke er

tilfelle/praksis i dag.
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