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Høring  - Ny utlendingslov - Adgang for departementet til å instruere  om utsatt
iverksetting ved berostillelse  av saker

Justisdepartementet viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet
22. november 2006.

Justisdepartementet har ingen innvendinger mot at det foreslås en slik
instruksjonsadgang som nevnt og at denne hjemler i ny utlendingslov § 101 sjette ledd.
Vi vil imidlertid be Arbeids- og inkluderingsdeparlementet om å vurdere ordlyden
nærmere. Slik vi forstår det skal instruksen fra departementet gå ut på utsettelse av
iverksetting av vedtak en viss type saker. Direktoratet eller nemnda skal overfor politiet
konkretisere hvilke vedtak det er tale om. Ordlyden i forslaget reflekterer ikke dette
helt godt. Dessuten kan ordlyden synes noe kronglete.

En mulig løsning kan være å fastsette at departementet kan instruere direktoratet og
nemnda om å utsette iverksettelsen av en bestemt type vedtak som innebærer at
utlendingen må forlate riket, i stedet for å skrive at departementet kan instruere
direktoratet og nemnda om å instruere politiet om å utsette iverksettelsen.
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Det bør da vurderes å  beholde dagens ordlyd også i setningen foran,  jf. utlendingsloven
§ 41 siste ledd, hvor det heter at nemnda kan instruere Utlendingsdirektoratet (ikke
politiet)  om å utsette iverksettelsen.
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