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Saksprotokoll 

Saksprotokoll: Høring- Utvisning av særreaksjonsdømte 
utlendinger uten opphold 

Behandlet 
14/31115 

1. Formannskapet er enig i departementets begrunnelser for de foreslåtte 

lovendringene for utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger uten opphold i Norge 

slik at utvisning kan skje etter en individuell og helhetlig vurdering. 

2. Formannskapet påpeker imidlertid viktigheten med en helhetlig og individuell 

vurdering i hver enkelt utvisningssak der det legges stor vekt på : 

o hensynet til det norske samfunnet, 

o den særreaksjonsdømtes helsesituasjon og eventuelle muligheter for oppfølging 

av helsemyndighetene i det landet vedkommende utvises til, 

o at vedkommende ikke risikerer dødsstraff elle r blir utsatt for umenneskelig 

behandling etter utvisningen f ra Norge. 

3. Formannskapet vil understreke ovenfor Justis- og beredskapsdepartementet at 
personer uten lovlig opphold og som utskrives fra spesialisthelsetjenesten, ikke 
møter et kommunalt oppfølgingsapparat som kan følge opp disse på en forsvarlig 
måte. Nasjonale myndigheter har et særskilt ansvar for å sikre at disse har et 
behandlings- og oppfølgingstilbud fram til eventuell retur. 

Behandling: 
Ottar Michelsen {SV), tilleggsforslag pva SV, Ap, KrF, SP 
Formannskapet vil understreke ovenfor Justis- og beredskapsdepartementet at personer 
uten lovlig opphold og som utskrives fra spesialisthelsetjenesten, ikke møter et kommunalt 
oppfølgingsapparat som kan følge opp disse på en forsvarlig måte. Nasjonale myndigheter 
har et særskilt ansvar for å sikre at disse har et behandlings- og oppfølgingstilbud fra m til 
eventuell retur. 

Saksprotokoll for Formannskapet 12.08.2014 



Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
Michelsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
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Trondheim kommune 

Saksframlegg 

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger uten opphold 

Arkivsak.: 14/31115 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet er enig i departementets begrunnelser for de foreslåtte lovendringene for 

utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger uten opphold i Norge slik at utvisning kan skje 

etter en individuell og helhetlig vurdering. 

2. Formannskapet påpeker imidlertid viktigheten med en helhetlig og individuell vurdering i 

hver enkelt utvisningssak der det legges stor vekt på: 

o hensynet til det norske samfunnet, 

o den særreaksjonsdømtes helsesituasjon og eventuelle muligheter for oppfølging av 

helsemyndighetene i det landet vedkommende utvises t il, 

o at vedkommende ikke risikerer dødsstraff eller blir utsatt for umenneskelig 

behandling etter utvisningen fra Norge. 

Bakgrunn 

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et høringsnotat til blant annet alle landets 
kommuner om endring av relevante norske lover slik at særreaksjonen tvungen psykisk helsevern 
ikke skal være til hinder for å utvise utlendinger uten opphold i Norge. Strafferettslig særreaksjon 
kan idømmes en lovbryter som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på 
gjerningstidspunktet. Strafferettslige særreaksjoner kan være tvungent psykisk helsevern og 
tvungen omsorg. 

En interdepartemental arbeidsgruppe har sett nærmere på problemstillingen og leverte en 
rapport i februar 2012. Rapporten danner grunnlaget for dette høringsnotat. Problemstillingen 
som drøftes i høringsnotatet berører tre norske lover, straffeloven, utlendingsloven og 
helsepersonel/oven. 

Oppsummert vil endringene i de nevnte lovverk gi mulighet for utvisning uten unødvendig 
opphold, forutsatt at vedkommende helsemessig er i stand t il å ku nne uttransporteres og kan 
returneres i henhold til relevante menneskerettighetskonvensjoner som Norge har ratifisert til. 

Høringsfrist er satt til l. september. Høringsnotatet er lagt ved. Elektronisk link til høringsnotatet; 
http://www.regjeringen.no/pages/38737317 /Horingsnotat utvisning av saerreaksjonsdomte uti 
endinger.pdf 

Høringsnotatet 

Saken omhandler endring av straffeloven, utlendingsloven og helsepersonelloven, slik at 
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Trondheim kommune 

særreaksjonsdømte utlendinger uten opphold kan, når visse vilkår er til stede, utvises fra Norge. 
Et utvisningsvedtak gis dermed forrang foran dom på overføring til tvungent psykisk helsevern . 

Gjennomføring av en særreaksjon overfor en utlending uten oppholdstillatelse kan være 
vanskelig. Utlendinger uten opphold i Norge skal forlate landet, og de har ikke en hjemkommune. 
Nedtrapping av behandlingstilbud fra sikkerhetspsykiatrien og overgang til et kommunalt tilbud er 
ikke mulig å få til for denne gruppen. Dette fører til at sikkerhetspsykiatrien blir et 
oppsamlingssted for denne gruppen uten at dette kan faglig eller sikkerhetsmessig forsvares. 
Samtidig eksisterer store praktiske utfordringer med gjennomføring av utvisningsvedt ak da det 
ikke finnes internasjonale avtaler som regulerer dette. Dessuten aktualiserer alltid en 
utvisningssak vurdering av flere viktige forhold som hensynet til det norske samfunnet, regler om 
opphold, utlendingens helsetilstand og forholdene i det landet vedkommende skal utvises til. 

Vurdering 

Rådmannen er i utgangspunktet enig i at utlendinger som ikke har opphold skal forlate landet. 
Samtidig kan ulike forhold i andre land utsette utlendinger for umenneskelig behandling etter en 
utvisning. Rådmannen ønsker å fremheve den delen av høringsnotatet som tar for seg den 
helhetlige vurderingen av hver enkelt sak. Dette krever betydelig kompetanse og innsikt i ulike 
forhold. En utvisningssak blir ekstra krevende og komplisert når det er snakk om en lovbryter som 
på grunn av sin psykiske tilstand er dømt til tvungen psykisk helsevern og vurderes utvist til et 
land der menneskerettigheter ikke ivaretas. Samtidig står hensynet og sikkerheten til det norske 
samfunnet sentralt og er et ufravikelig krav. 

Konklusjon 

Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger uten opphold skal skje etter en individuell og 
helhetlig vurdering. Hensynet til det norske samfunnet, helsesituasjonen til de det gjelder og 
forholdene i de land utlendinger utvises til skal veie tungt. 

Rådmannen i Trondheim, 04.8.2014 

Helge Garåsen 
kommunaldirektør 

Reza Monajemi 
rådgiver 
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