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ETTERINNMELDING TIL HØRING - UTLENDINGSMYNDIGHETENES
ADGANG TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER FRA ANDRE OFFENTLIGE
ORGANER

Vi viser til høringsbrev fra departementet datert 17.6.2011 med forslag til bestemmelser
som gir utlendingsmyndighetene adgang til å innhente nødvendige opplysninger fra
andre offentlige organer. Utlendingsdirektoratet (UDI) har levert sitt høringssvar, datert
31.8.2011.

Justering av innspill om saker etter utlendingsloven §§ 8-3 og 8-4
Ett av våre innspill til ny utlendingsforskrift § 17-7f gjelder innhenting av opplysninger,
herunder vandelsopplysninger, til bruk i saker etter utlendingsloven §§ 8-3 og 8-4, se
side 13-14 i vårt svarbrev.

Etter at vi hadde sendt innspillet ble vi klar over at det ikke var helt fullstendig og at
hjemmelsbehovet burde vært klarere formulert. Vi ønsker derfor å levere en
etterinnmelding til dette innspillet.

Endring av første avsnitt i innspillet

Første avsnitt lød:

Politiet er førstelinje i saker om refieksjonsperiode til ofre for menneskehandel og om
oppholdstillatelse til vitner i straffesaker om menneskehandel, se utlendingsforskriften §§
8-3 fjerde ledd og 8-4 første ledd jf. utlendingsloven § 93 første ledd. I saker om
refleksjonsperiode skal politiet oversende ferdig utfylt søknadsskjema fra søkeren og
eventuelt politiets egen rapport med tilleggsopplysninger som ikke fremkommer av
søknaden. I saker om oppholdstillatelse for vitner i sak om menneskehandel skal politiet
sende ferdig utfylte søknad til Utlendingsdirektoratet sammen med en uttalelse som
redegjør for søkerens vitneforklaring og saksforholdet.

UDI ønsker at avsnittet blir endret til:

For opplysning av saker etter utlendingsforskriften § 8-3 første og annet ledd og
utlendingsforskriften § 8-4, skal politiet i dag forberede og/eller opplyse saken ved
rapport til utlendingsmyndighetene. I saker om refleksjonsperiode (§ 8-3 første ledd) skal
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politiet oversende ferdig utfylt søknadsskjema fra søkeren og eventuelt politiets egen
rapport med tilleggsopplysninger som ikke fremkommer av søknaden. Gjelder søknaden
midlertidig oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse (§ 8-3 andre ledd), skal
politiet skrive en rapport hvor det fremgår om angitte kriterier relatert til anmeldelse og
straffesak er oppfylt. I saker om oppholdstillatelse for vitner i sak om menneskehandel,
skal politiet sende en uttalelse til Utlendingsdirektoratet som redegjør for søkerens
vitneforklaring og saksforholdet.

Tillegg til annet avsnitt i innspillet

I saker etter utlendingsforskriften §§ 8-3 og 8-4 er det forutsatt at politiet skal oversende
saksopplysninger  i tillegg til vandelsopplysninger. Departementets forslag til ny
utlendingsforskrift § 17-7f gjelder innhenting av  vandelsopplysninger  fra politiet.
På bakgrunn av dette kan det være grunn til å vurdere om hjemmel for innhenting av
relevante opplysninger i slike saker, bør fastsettes i sin helhet i utlendingsforskriften §§
8-3 og 8-4. Departementets forslag til ny utlendingslov § 84 vil etter vår vurdering gi
tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for en slik forskriftsregulering.

Endring av tredje avsnitt i innspillet

Dersom departementet beslutter å fastsette hjemmel i utlendingsforkriften § 17-7f for
innhenting av opplysninger i saker etter utlendingsforskriften §§ 8-3 og 8-4, foreslår vi
følgende endring i vårt forslag til nytt annet ledd i forskriftsbestemmelsen (vår endring er i
kursiv):

Med hilsen

Ida Børresen
direktør

"Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller
Utlendingsnemnda gi opplysninger om anmeldelse og straffesak og andre
opplysninger som er nødvendige for å opplyse saker etter
utlendingsforskriften §§ 8-3 og 8-4. Nærmere retningslinjer for politiets
rapportering gis av Utlendingsdirektoratet  og overordnet departement."

eqj

Frode Morten en
avdelingsdirektør
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