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Høringsbrev - Forslag til nytt siste ledd i utlendingsforskriften § 17-21 
 
Vi viser til departementets brev av 14.08.2012. 
 
Utlendingsforskriften § 17-2 gir Utlendingsdirektoratet hjemmel til lydopptak av samtaler med asylsøkere. UDI 
trenger derfor ikke samtykke fra asylsøkeren til slikt opptak. UDI foretar lydopptak av noen, men ikke alle, 
asylintervjuer. Departementet foreslår at UDI også skal gis hjemmel til å ta bildeopptak under asylintervjuene, 
samt at politiet kan ta lyd- og bildeopptak av asylregistreringen.  
 
Når departementet nå foreslår å gi UDI og politiet utvidet hjemmel til lyd- og bildeopptak av asylintervjuer og 
registreringen av asylsøknader, vil UNE benytte anledningen til å foreslå en tilsvarende hjemmel for UNEs 
nemndmøter. Begrunnelsen for å ha hjemmel til opptak av registrering og asylintervju kan også gjøre seg 
gjeldende for UNEs nemndmøter.  
 
Utlendingsnemnda tar i dag verken lyd- eller bildeopptak av klagere som forklarer seg i nemndmøter. Det er 
svært sjelden at en klager i ettertid bestrider UNEs gjengivelse av forklaringen, eller UNEs beslutningstakere 
er i tvil om hva klageren sa i møtet. Rettssikkerhetsgrunner og hensynet til at våre beslutningstakere skal 
sikres en korrekt oppfatning av sakens fakta kan likevel tale for at man i spesielle tilfeller kan ha mulighet til 
opptak av forklaringer. Det kan for eksempel være aktuelt der klagerne er mindreårige, har psykiske 
helseproblemer eller av andre grunner er sårbare. Ved tvil om en forklarings innhold vil det videre være en 
fordel om man har en mulighet til å kontrollere hva som faktisk ble sagt i møtet, fremfor kun å basere seg på 
nedtegninger og egen hukommelse. Dersom det viser seg at lydopptak generelt kan bidra til en mer 
ressurseffektiv saksbehandling kan opptak også være aktuelt i større utstrekning.  
 
Selv om lydopptak av UNEs nemndmøter ikke er nært forestående, kan en hjemmel for lydopptak (og 
eventuelt bildeopptak) gi forventninger om at UNE vil innføre slike opptak i våre nemndmøter. Også i dag kan 
opptak gjennomføres med samtykke fra klageren. En hjemmel vil innebære at samtykke er unødvendig og at 
UNE stilles friere mht. eventuelt å innføre lydopptak, og likestille UNEs adgang til lydopptak med hva som 
ellers gjelder i saksprosessen i politiet og UDI. Dersom en hjemmel innføres, vil UNE vurdere nærmere om 
eller i hvilken utstrekning det kan være aktuelt å ta lyd- eller bildeopptak av UNEs nemndmøter og hvilke 
rutiner og teknisk utstyr som i så fall kreves.  
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur. 


