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HØring - ny utlendingslov - adgang for departementet til å instruere om utsatt
iverksetting ved berostillelse av saker

Vi viser til Departementets høringsbrev av 20.11.2006 vedrørende endring av
utlendingsloven § 41 og forslag til forskriftens § 101 sjette ledd, og takker for anledningen
til å gi våre kommentarer.

Redd Barna er positive til den endringen som er foreslått
Redd  Barna stiller seg positive til høringsbrevets forslag i sin helhet. Forslaget synes å ville
medføre en ryddigere prosess ved slike regelendringer for alle involverte instanser.

Redd Barna støtter Departementets ønske om å sikre at "alle som vil kunne omfattes av en
planlagt regelendring kan få sin sak vurdert etter det nye regelverket, uavhengig av hvilket
stadium saken befinner seg i". Departementet viser som eksempel til den instruks
departementet ga til UDI og UNE av 31. august i år om at det ikke skulle fattes vedtak i
enkelte saker som gjelder barn. At Departementet, i henhold til Justisdepartementets
Lovavdeling sin vurdering, ikke kunne instruere UDI/UNE om utsatt iverksettelse,
medførte en unødvendig komplisert situasjon, da det ble nødvendig for en del asylsøkere
med endelig avslag å fremsette omgjøringsbegjæringer - ofte standardiserte - innen kort
tid. En instruksjonsrett som den Departementet nå foreslår, ville ha forenklet denne
gjennomføringen.

Behov for klare retningslinjer og informasjon
Redd Barna har imidlertid følgende kommentar: Utkastet skisserer et system slik at når
iverksettelse av vedtak er utsatt, i påvente av en regelendring, vil man selv måtte fremme
en omgjøringsanmodning for å få saken vurdert på nytt. Personer som søker asyl i Norge
har ofte begrensede ressurser. Mest sannsynlig vil personene behøve informasjon og hjelp
for å forstå hva som skjer, og hjelp til å skrive omgjøringsbegjæringen. Barn vil være
avhengig av at omsorgspersonen er i stand til å orientere seg av eget tiltak. Under
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forutsetning av at det stilles krav til omgjøringsbegjæring, er det viktig at retningslinjene
for dette er tilstrekkelig klare. Hver enkelt person det måtte gjelde må få tilstrekkelig
informasjon om muligheten til å få saken sin omgjort.

Med vennlig hilsen
Redd Barna
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