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Høring - Ny utlendingsforskrift - Administrative og økonomiske konsekvenser

Vi viser til Deres brev av 27. april 2009 hvor Politidirektoratet bes om å utarbeide en samlet
vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser som følger av ny
utlendingsforskrift innen "torsdag 5. mai 2009".

Den korte tidsfristen har lagt begrensninger på hvilke muligheter vi har hatt til å kunne
vurdere administrative og økonomiske konsekvenser for politiet.

Et oversiktlig regelverk vil kunne gi gevinst i form av mindre ressursbruk til opplæring og
raskere saksbehandling med høyere kvalitet. Politidirektomtets generelle inntrykk er at
forslaget til nyutlendingsforskrift er mer oversiktlig enn dagens regelverk, og således vil
være lettere for brukerne i politiet. Forslaget i forskriften §§ 4-26, 4-28 og 4-29 om at
meldeplikt til politiet om overnattingsgjester, studenter og arbeidstakere begrenses til å kun
gjelde etter forespørsel fra politiet, er et forslag som vil gi ressursmessige fordeler.

Flere av forslagene til nyutlendingsforskrift kan imidlertid medføre økt ressursbruk i
politiet. Oslo politidistrikt nevner eksempelvis at forskriften §6-8 om arbeidsgiveransvar
ved tidlig arbeidsstart forutsetter at arbeidstakeren foretar to oppmøter hos politiet, i tillegg
til at politiet må utstede en bekreftelse til hver enkelt om at han har lov til å jobbe frem til
vedtak Dette vil kreve økte ressurser hos politiet. Etter § 6-11 om tilbakekall ved opphør av
arbeidsforhold foreslås innføring av varslinger til  politiet som de pr i dag ikke har rutiner for
å følge opp. Videre vil innføring av meldeplikt for arbeidssøkende og deres
familiemedlemmer med påfølgende registrering i DUF, jf § 19-12,medføre økt arbeid. I
forskriften §§13-1og 13-2 foreslås å gi Utlendingsdirektoratet adgang til å delegere
vedtakskompetanse til politiet i saker om oppholdstillatelse. Dersom disse bestemmelsene
blir stående, vil Utlendingsdirektoratet kunne pålegge politiet ressurskrevende oppgaver.

Ny utlendingsforskrift §§17-8 og 17-9 fastslår at politiet skal utlevere opplysninger til
utlendingsforvakningen. Utleveringen skal omfatte både avgjorte og verserende straffesaker,
samt saker der det er ilagt kontaktforbud eller besøksforbud. På bakgrunn av tallmateriale
fra2007anslås i høringsnotatet at det vil være behov for å foreta kontroller i underkant av
4000saker årlig. En slik utlevering vil være meget ressurskrevende for politiet.
Kontaktforbud og besøksforbud er i dag ikke søkbart i politiets registre, og opplysninger
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må eventuelt fremskaffes ved manuell gjennomgang av straffesakene. Utlevering av
opplysninger om straffbare forhold der det er politiets registre som er kilde til
opplysningene, reguleres av strafferegistreringsloven med forskrift. Hovedregelen er at
opplysninger om en persons vandel skal gis i form av politiattest, jf strafferegistreringsloven
§ 6. En årlig utstedelse av4000ekstra politiattester vil medføre mye ekstraarbeid hos
politiet. Selv om lov eller forskrift skulle ha inneholdt hjemmel for å utlevere opplysninger
utenom ordningen med politiattest, vil man allikevel ikke kunne gjøre dette ved et enkelt og
raskt registersøk Ved verserende straffesaker må alltid påtaleansvarlig i saken kontaktes for
vurdering av om opplysningene kan utleveres av hensyn til den pågående etterforskingen.

Vi vil også bemerke at nyutlendingsforskrift flere steder legger oppgaven med å utarbeide
nærmere retningslinjer til Politidirektoratet, på områder hvor dette i dag tilligger
Utlendingsdirektomtet. Utarbeidelse og vedlikehold av retningslinjer og rundskriv vil
medføre økt ressursbruk i Politidirektoratet.

Utlendingsforskriften medfører endringer i arbeidsoppgavene til politiet. Som nevnt
ovenforvil noen endringer være ressursbesparende, mens andre vil kreve økte ressurser. Ut
fra Politidirektoratets gjennomgang av forslaget til nyutlendingsforskrift og
tilbakemeldingene fra underliggende enheter, legger vi til grunn at ny utlendingsforskrift
samlet sett vil medføre økt ressursbruk i politiet.Det er innen departementets svarfrist ikke
mulig å tallfeste hvor stor denne økningen vil være.

Avslutningsvis vil vi opplyser om at Politidirektoratets høringssvar til nyutlendingsforskrift
kapittel4 og 17-20 med høringsfrist15. mai til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vil
oversendes Justisdepartementet i en senere ekspedisjon.
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