
Prop. 12 S 
(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å 

øke sikkerheten og økt kapasitet

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 29. oktober 2010, 

godkjent i statsråd samme dag.

(Regjeringen Stoltenberg II)

1 Innledning

Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyl-

ler vilkårene for opphold i landet skal returnere 

raskt. For å bidra til flere uttransporteringer, ble 

det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 

2010, bevilget 32,8 mill. kroner til å øke kapasite-

ten ved Trandum utlendingsinternat med 50 plas-

ser ved å leie og oppgradere bygg i tilknytning til 

dagens internat. 

Etter branner 16. februar 2010 og 10. april 

2010 og tilsyn og pålegg fra Arbeidstilsynet, er 

bl.a. helse, miljø og sikkerhet, bemanning, kom-

petansebehov og avdelingsstruktur ved Trandum 

gjennomgått. Politiets utlendingsenhet (PU) har 

også fått utarbeidet en sikkerhetsanalyse, som ble 

ferdigstilt i slutten av juni 2010, etter at revidert 

nasjonalbudsjett ble behandlet i Stortinget. Sik-

kerhetsanalysen viser at eksisterende bygnings-

masse og installasjoner må oppgraderes for å iva-

reta en sikkerhetsmessig forsvarlig drift. 

Den gjennomgangen som er foretatt etter til-

syn og pålegg fra Arbeidstilsynet og sikkerhets-

analysen har medført endrede forutsetninger i for-

hold til det som ble lagt til grunn i regjeringens 

forslag i Prop. 125 S (2009-2010). Regjeringen 

foreslår derfor i denne proposisjonen en annen 

innretning og bruk av bevilgningen i 2010 enn for-

utsatt i Stortingets bevilgningsvedtak ved behand-

lingen av Prop. 125 S (2009-2010), jf. Innst. 350 S 

(2009-2010). 

2 Behov for oppgradering og 
utvidelse av Trandum 
utlendingsinternat

Trandum utlendingsinternat drives av Politiets 

utlendingsenhet (PU). Trandum har i dag en byg-

ningsmessig kapasitet på 130 senger. På grunn av 

en høy andel firemannsrom, sammensetningen av 

de innsatte mht. familier, religion, etnisitet, alder, 

kjønn mv. og helse-, miljø- og sikkerhetsfaktorer, 

utgjør den reelle kapasiteten, som kan benyttes 

samtidig, 60-70 plasser. 

Sikkerhetsanalysen viser at eksisterende byg-

ningsmasse og installasjoner må oppgraderes for 

å kunne oppnå en sikkerhetsmessig forsvarlig 

drift og opprettholde kapasiteten ved det eksiste-

rende internatet. Internatet har bl.a.en uhensikt-

messig bygningsmasse og mangelfull perimeter-

sikring (gjerde mv), dårlig sikring av luftegårder 

og rømningsveier samt et lite hensiktsmessig lås-

system.

Tilstrekkelig kapasitet ved Trandum er en av 

forutsetningene for at antall uttransporterte skal 

kunne økes. Av hensyn til en konsekvent asylpoli-

tikk bør personer som ikke fyller vilkårene for 
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opphold raskt sendes ut av Norge. Økt antall 

uttransporteringer vil også bidra til reduserte 

utgifter til drift av asylmottak. Erfaringer viser 

dessuten at flere uttransporteringer er et effektivt 

virkemiddel for å stimulere til frivillig retur. I sal-

dert budsjett 2010 var det forutsatt et måltall for 

uttransporteringer med tvang på 3 700. I forbin-

delse med revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble 

måltallet for tvangsreturer økt med 500 til 4200. I 

Prop. 1 S (2010-2011) er det foreslått å bevilge 70 

mill. kroner mer til å øke måltallet til i overkant av 

4 600 i 2011. 

Ved Trandum oppholder det seg utlendinger 

uten lovlig opphold som er fengslet etter utlen-

dingsloven. De innsatte er frihetsberøvet fordi de 

mangler dokumentasjon på eller det er tvil rundt 

oppgitt identitet eller på grunnlag av unndragel-

sesfare, i påvente av uttransportering. De innsatte 

ved Trandum har gradvis blitt mer krevende. Selv 

om de innsatte er fengslet etter utlendingsloven, 

har mange sonet dommer for kriminalitet eller har 

kriminell bakgrunn.

Det er et mål at barnefamilier i minst mulig 

grad skal oppholde seg på Trandum og erfaring 

fra 2010 viser at barnefamilier kun i begrenset 

grad har oppholdt seg der.

3 Forslag til tiltak 

For å ivareta behovet for en sikkerhetsmessig for-

svarlig drift, foreslås det etablert ny perimetersik-

ring (sikkerhetsgjerde), kameraovervåkning av 

ny perimetersikring, sikring av vinduer, nytt lås-

system, personalarmer, callinganlegg og ny sen-

tralvaktfunksjon. 

For å bidra til økt antall uttransporteringer og 

ivareta kapasitetsbehovet for fengsling av utlen-

dinger uten lovlig opphold i påvente av uttran-

sport, foreslås 50 nye plasser etablert ved leie av 

modulbygg inne på dagens internatområde og 

innenfor ny perimetersikring. Bruk av modulbygg 

innenfor nytt sikkerhetsgjerde vil gi en mer kom-

pakt enhet som gir økt sikkerhet gjennom redu-

sert utrykningstid. Samtidig unngås etablering av 

en ny enhet som må driftes døgnkontinuerlig med 

egen perimetersikring. I Prop. 125 S (2009-2010) 

var det ikke tatt høyde for et økt aktivitetstilbud 

knyttet til etableringen av 50 nye plasser. Etter 

den senere tids betydelige uro i de ordinære ven-

temottakene, er det viktig å legge til rette for et 

økt aktivitetstilbud for de innsatte. Dette er spesi-

elt viktig ved Trandum som er et lukket internat.

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

De foreslåtte tiltakene for å bedre sikkerheten av 

eksisterende bygningsmasse er anslått å koste 

20,4 mill. kroner. Utgifter til grunnarbeider, utvi-

delse av aktiviseringslokaler og utstyr/inventar 

ved etablering av 50 plasser er anslått til 13,5 mill. 

kr. Det anslås at inntil 11,65 mill. kr av utgiftene vil 

påløpe i år, mens det resterende beløpet vil påløpe 

i 2011. 

Det foreslås på denne bakgrunn at 11,65 mill. 

kr av bevilgningen som ble gitt i forbindelse med 

revidert nasjonalbudsjett benyttes til å dekke 

engangskostnadene som påløper i 2010. Videre 

foreslås bevilgningen i 2010 redusert med 21,15 

mill. kroner, dvs. tilsvarende den delen av tilleggs-

bevilgningen på 32,8 mill. kroner i forbindelse 

med revidert nasjonalbudsjett som ikke kan 

benyttes i 2010.

I 2011 vil det påløpe 22,25 mill. kr til gjenståen-

de investeringer knyttet til sikkerhetstiltakene og 

etablering av 50 nye plasser, samt om lag 10 mill. 

kroner til drift av de 50 nye plassene fra 1. septem-

ber 2011. Oppstartstidspunkt er forskjøvet siden 

oppstart fra 1. april 2011, forutsatt i Prop. 125 S 

(2009-2010), nå ikke er realistisk. De økonomiske 

konsekvensene i 2011 er innarbeidet i Prop. 1 S 

(2010-2011) for Justis- og politidepartementet.
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Justis- og politidepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 

et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 

Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak 

for å øke sikkerheten og økt kapasitet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r  :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke 

sikkerheten og økt kapasitet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet
Forslag

til vedtak om Politiets utlendingsinternat på Trandum – 
tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

440 Politidirektoratet – politi og lensmannsetaten:

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1, nedsettes med .............   21 150 000

fra kr 9 123 438 000 til kr 9 102 288 000
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