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

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 20. november 2006, og
takker for anledningen til å gi våre kommentarer. Norsk Folkehjelp var aktive i og har fulgt
prosessen med barnefamilienes situasjon sommeren 2006, og var svært glade da
departementet besluttet å instruere UNE til å stille sakene i bero. Vi er glade for å se at
departementet vil sikre denne muligheten, samt muligheten til å instruere iverksettelse av
vedtak.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. I Norge driver vi en
rekke ulike aktiviteter innen omsorgs- og helseforebyggende arbeid, holdningsskapende- og
antirasistisk arbeid, samt innen det flyktningfaglige feltet. Vi har siden 1988 vært en av
landets største driftsoperatører av flyktningmottak. I tillegg til  å drive  mottak og prosjekter,
definerer vi oss også som en politisk aktør, og arbeider for å bedre rammebetingelsene og
vilkårene for utsatte og marginaliserte grupper i Norge - herunder asylsøkere, flyktninger,
innvandrere og deres etterkommere.

Norsk Folkehjelp støtter forslaget om at departementet gis adgang til ved instruks om
berostillelse, også å instruere om utsatt iverksettelse av vedtak: Norsk Folkehjelp ser det som
svært positivt at departementet ønsker å sikre at alle som oppholder seg i landet og som vil
kunne ha fordel av planlagte regelendringer, skal kunne få vurdert sin sak etter de nye reglene.

Vi mener imidlertid at departementet burde ha adgang til å instruere i situasjoner der £eks
ulike aktører på feltet mener at UDI og UNE tar feil i sine vurderinger av den generelle
sikkerhetssituasjonen i asylsøkernes hjemland triv.

Vi håper disse innspillene vil være av nytte, og ser frem til ferdigstillelsen av ny utlendingslov
- til beste for asylsøkere, flyktninger, innvandrere, deres familier og etterkommeres
rettssikkerhet, integritet og humanitære hensyn.

Med vennlig hilsen

Bendix Jørgensen - Susanne Abelsen
Innenlandssjef Rådgiver
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