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Høring - Utvisning av særrekasjonsdømte utlendinger 

Det vises til hø1-ingsbrev sendt pr mail den 4. juli 2014, med høringsfrist 15. august. 

Etter avtale med Politidirektoratet avgis en litt forsinket høringsuttalelse. 

Vår vurdering er at dette er et lovforslag med sterke politiske overtoninger. Dette viser hvor 
vilctig utlendingslovverket er, også i forhold til kriminalitetsbekjempelse, og hvor viktig det 
er at politiet både har nok kompetanse til å utnytte dette, og at det avsettes tilstrekkelig med 
ressurser til å bmke disse. 

Politiet tar til etterretning at det vurderes å utvise utlendinger som omfattes av denne 
gmppen idømte særreaksjoner. Vi vil dog peke på to problemstillinger vi ilcke kan se 
drøftet. 

Identitetsavklating 
Selv om det treffes et utvisningsvedtak, vil dette ikke kunne effektueres dersom identiteten 
til den utviste ild:e er klarlagt. Dette er ofte både ressurskrevende, tidkrevende og vanskelig 
saker å etterforske. Det krever også et fagmiljø i politidistriktene som har evne og 
kompetanse til dette. Rogaland politidistrikt er et av disse. 

I denne sammenheng vil selve uttransporteringskostnadene være de miste i denne 
sammenheng. Det er derfor viktig at det gis signaler om at dette legges inn i kostnadsbildet. 

Ko11trol! over 11tlendi11gell som er idomt særreakg'rm 
Vi vil også peke på det moment, at så lenge personen er under norske myndigheters 
kontroll, er det aldrurat det som er tilfelle. 
Dersom vedkommende utvises og overlates til hjemlandets regime, et man ilcke sill.ket på at 
samfunnsuygghetsvurderingen blir varetatt i samsvar med norsk lovgiving. 

Rogaland politidistrikt 
l:elles forvaltningsenhet, berok: Lagårdsveien 6 
Post: Postboks 240, 4001 STAVANGER 
11f: 51 89 90 00 Faks: 51 89 90 90 
E-post: post.rogaland@politiet.no Banlcgiro: 7694.05.11433 



Selv om det e.r straffbart å returnere tilbake til Norge, og selv om vedkommende kan 
tilbakeføres til særreaksjons regime, et det ikke sikkert at dette avholdet vedkommende fra å 
returnere tilbake til Norge. Det er derfor ikke silclcet t at samfunnstryggheten blir så stor som 
man gjerne legger til gmn11 den vil bli dersom vedkommende utvises. 

Dette et tross alt personer som har/har hatt en alvorlig psykisk diagnose. 

Med hilsen 

Leif Ole Topnes 
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