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Høringsinnspill fra Politidirektoratet - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev og høringsnotat av 19.06.2014 om 
utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger. Vi viser videre til avtale om utsatt høringsfrist 
til 08.09.2014. 

Politidistriktet har forelagt høringen for Politiets utlendingsenhet og et utvalg 
politidistrikter. Vi har mottatt innspill fra PU og Rogaland politidistrikt, og innspillene 
følger vedlagt. 

En utlending som er idømt strafferettslig særreaksjon kan i henhold til utlendingsloven 
utvises fra riket. Gjennomføring av utvisningssvedtaket kan imidlertid komme i konflikt 
med gjennomføring av den strafferettslige særreaksjonen. I praksis er det svært komplisert å 
iverksette vedtak om utvisning i slike tilfeller. 

For å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, i den grad det er 
forsvarlig, faktisk blir utvist og forlater landet, foreslår departementet å endre straffeloven 
1902, utlendingsloven og helsepersonelloven. Endringene innebærer at den strafferettslige 
særreaksjonen avbrytes midlertidig ved effektuering av utvisningsvedtaket og at det i 
utlendingsloven gis nærmere anvisning på behandlingen av sak om utvisning av utlending 
som er idømt strafferettslig særreaksjon. I tillegg åpnes det for utlevering av 
helseopplysninger til utlendingsmyndighetene og helsetjenesten i den staten utlendingen skal 
utvises til. 

Politidirektoratet mener det er behov for å avklare når og under hvilke forutsetninger et 
vedtak om utvisning kan gjennomføres ved dom på tvungent psykisk helsevern eller 
tvungen omsorg. Vi støtter derfor de foreslåtte lovendringene. 

Merknader til endringen i strqffeloven 1902 
Det følger av § 39b nytt femte ledd at dersom en særreaksjonsdømt "utvises og forlater riket 
ved uttransportering eller på annen måte", opphører særreaksjonen midlertidig. 
Politidirektoratet antar at gjennomføring av vedtaket i praksis vil skje ved uttransportering. 
Det er ikke nærmere kommentert i høringsnotatet hva som ligger i "på annen måte". 
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Merknader til endringen i helsepersonelloven 
Det følger av første ledd i ny § 29a at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for at det 
gis opplysninger om særreaksjonsdømte utlendinger til utlendingsmyndighetene "til bruk i 
utvisningssak". Politidirektoratet bemerker at slike opplysninger vil være svært relevante for 
politiet når de foretar en sikkerhetsvurdering ved planlegging av gjennomføring av vedtaket. 
For denne gruppen vil det måtte foretas grundige sikkerhetsmessige vurderinger. D et er 
imidlertid noe uklart om bestemmelsen hjemler utlevering og bruk av opplysninger til dette 
formål. Vi viser til at høringsnotatet punkt 8.2 omtaler utlevering til 
utlendingsmyndighetene "når de behandler saker om utvisning". Vi m ener det bør fremgå 
klart av bestemmelsen at opplysningene også kan utleveres og brukes i forbindelse med 
sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til gjennomføring av vedtaket. 

Vi vil også påpeke at begrepet "soner" i annet ledd bør endres til "gjennomfører" en 
strafferettslig særreaksjon. 

Øk onomiske og administrative konsekvenser 
Vi ser at endringene vil medføre noe merarbeid for utlendingsmyndighetene og at politiet 
også vil pådra seg kostnader forbundet med uttransportering. Politidirektoratet bemerker at 
effektuering av vedtaket forutsetter at identiteten er avklart og at arbeidet med å avklare 
identitet er tid- og ressurskrevende. Vi viser i den forbindelse til vedlagte høringsinnspill fra 
Politiets utlendingsenhet og Rogaland politidistrikt. 
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