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Svar på høring om utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger 

Unio 

Deres referanse 

Unio viser til brev av 20. juni 2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endring i reglene for 
utvisning av sæ rreaksjonsdømte utlendinger. 

Her er Unios kommentarer til høringen: 

Høringsnotat gir en grundig drøfting av juridiske problemstillinger, etiske dilemmaer, menneskerettslige 
spørsmål og faglige forsvarlighet U ni o mener at menneskerettslige hensyn og faglig forsvarlighet skal veie 
tungt ved utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger. 

"En som er utvist, skal forla te landet", står det innledningsvis å lese i høringsnotatet Videre står det at 
utvisning "kan være uforenlig med gjennomføringen av en dom på tvunget psykisk helsevern eller tvungen 
omsorg". Spørsmålet er om opphør av den straffe rettslige reaksjonen for utvisning til en annen stat er 
forsvarlig og human. Jamfør Den europeiske menneskerettskonvensjon kan utvisning aldri skje til en stat der 
det er en realis tisk mulighet for at vedkommende blir dømt ti l dødsstraff eller utsatt for umenneskelig 
behandling. 

Lovforslaget som er til høring gir mulighet t il utvisning av riket ved å sette straffereaksjon på vent, og avslutte 
behandling innen psykisk helsevern. Unio forutsetter at evt utvisning av en særraksjonssdømte utlending er 
vurdert til å være helsefaglig forsvarlig. Det innebærer at vedkommende er i stand til å ta vare på seg selv, eller 
at det er en helsetjeneste i mottaker landet som kan ivareta faglige, humane og menneskerettslige hensyn. Og, 
som det påpekes i høringsnotatet, finnes et familienettverk mv. i mottakerstaten. 

Unio støtter en lovregulering som gir anledning til at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for at 
helsetjenesten i mottakerstaten gis opplysninger som er nødvendige for å gi helsemessig oppfølging. Det 
forutsettes at informasjon er oversatt til et språk som imøtekommer mottakerstatens sitt behov for å forstå 
informasjonen. Videre forutsetter det kommunikasjon mellom helsetjenestetilbudet i de respektive land for å 
videreføre et forsvarlig behandlingstilbud. Det må ved en evt utreise forutsettes at vedkommende er 
helsemessig i stand til å transportens ut 
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