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Høring  -  ny utlendingslov  -  adgang for departementet til å instruere
om utsatt iverksettelse ved berostillelse av saker

Vi viser til  departementets høringsbrev av 20.  november 2006 vedrørende ovennevnte.

Departementet har foreslått at det i lovutkastet § 101 sjette ledd inntas et nytt siste punktum
som slår fast at departementet kan instruere UDI og UNE om å instruere politiet om å utsette
iverksettingen av vedtakene i en bestemt type saker hvor det er fattet vedtak som innebærer
at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i regelverket.

Utlendingsdirektoratet har ingen merknader til lovforslaget. Vi vil imidlertid påpeke at ved
berostillelse av asylsaker, er det særlig viktig å vurdere om personer som omfattes av
Dublin-regelverket skal berøres av berostillelsen.  De senere årene  har berostillelse av saker i
hovedsak vært foretatt i forhold til hvilket land asylsøkerne kommer fra.  Berostillelsene er
således foretatt ut fra asylsøkernes anførsler og forholdene i hjemlandet. I den forbindelse vil
vi vise til at søkere som får sine søknader behandlet etter Dublin-forordningen ikke får sine
søknader om asyl realitetsbehandlet i Norge. Slik vurdering av asylanførsler blir ikke foretatt.
Søkere blir derimot returnert til annet land innenfor Dublin-samarbeidet som er forpliktet til å
foreta slik realitetsbehandling eller som har foretatt en slik behandling før. For det store
flertallet av disse søknadene vil det derfor ikke være behov for å stille søknadene i bero.
Berostillelse av disse sakene kan føre til at fristene etter Dublin-forordningen løper ut, slik at
søkerne ikke kan returneres til annet land innenfor Dublin-samarbeidet senere. Norske
myndigheter vil således bli ansvarlige for søkerne. Disse konsekvensene kan også oppstå
dersom departementet benytter seg av en instruksjonsrett om å suspendere iverksettingen
av vedtakene.

Selv om forslaget ikke innebærer at adgangen til å stille saker i bero åpnes opp slik at den vil
bli brukt i større grad enn i dag, ønsker vi likevel å komme med noen kommentarer til
økonomiske og administrative konsekvenser ved berostillelser av saker. Direktoratet får
generelt en del henvendelser ved berostillelser av saker. Praktiske utfordringer ved
berostillelser er knyttet til å gi informasjon til de berørte parter. Vi har også erfart at ved
langvarige berostillelser øker mengden av henvendelser fra søkere, advokater, mottak, politi,
offentlige etater og andre samarbeidspartnere Dersom berostillelsen varer lenge, ser
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direktoratet at søkere også lett kan komme i en situasjon som gir nye momenter i saken, for
eksempel slik at vilkår etter bestemte regler kan bli vanskeligere å vurdere.

Berostillelse av asylsaker får relativt store økonomiske og administrative konsekvenser for
mottaksutgifter. Dette gjelder særlig dersom berostillelsen varer lenge. Direktoratet bruker
også en del ressurser på å ta stilling til og informere om hvilke rettigheter asylsøkerne har
ved berostillelsen, enten de er i mottak eller ikke. Dette gjelder særlig når berostillelsen
omfatter personer som har fått endelig avslag på søknaden om asyl.

Med hilsen

Ida Børresen
direktør

Frode Forfang
avdelingsdirektør
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