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  Unntatt offentlighet Offl. § 14 1. ledd  

Til: INN - Innvandringsavdelingen  
LOV - Lovavdelingen  
 

Fra: Politiavdelingen Saksbehandler: elfr (22 24 71 68) 

Saksnr.: 14/4626 Dato: 17.09.2014 

Utkast til instruks om bruk av tvangsmidler  
 
 
 
 
 

Departementet skal gi en instruks om ileggelse av meldeplikt/bestemt 
oppholdssted etter utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d for personer som 
er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, men 
som er vernet mot retur etter utlendingsloven § 73.  
 
Vedlagte utkast til instruks sendes med dette til uttalelse til INN og LOV, med 
anmodning om tilbakemelding innen onsdag 24. september 2014.  
 
PIA ber INN og LOV særlig vurdere følgende formulering i vedleggets pkt 4:  

«Når det gis pålegg om bestemt oppholdssted må plassering vurderes 
særskilt ut fra sakens art. I den grad det er mulig skal disse pålegges 
opphold utenfor de større byene og omegn.» 

 
Bakgrunn: 
Instruksjonsadgangen har vært utredet i notat til politisk ledelse av 29.08.14. 
Notatet var på uttalelse hos LOV og INN (se websak 14/4626, sak 001, 002 og 
003) med følgende (foreløpige) utkast til instruks: 

 «Personer som er utvist fordi de utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale 
interesser, men som er vernet mot utsendelse etter § 73, skal som hovedregel 
pålegges meldeplikt/bestemt oppholdssted dersom dette ut fra en vurdering i 
enkeltsaken ikke er uforholdsmessig. 
 
Når det gis pålegg om bestemt oppholdssted må plassering vurderes særskilt ut 
fra sakens art»  

 
En av kommentarene fra LOV var:  

«Uansett	  deles	  fullt	  ut	  konklusjonen	  om	  at	  regler	  om	  bruk	  av	  tvangsmidler	  i	  dette	  
tilfellet	  må	  gis	  ved	  bruk	  av	  generelle	  retningslinjer».	  

   
Politisk ledelse hadde blant annet følgende bemerkning:  

«Er	  det	  mulig	  å	  gi	  noen	  nærmere	  føringer	  for	  hvor	  disse	  personene	  skal	  pålegges	  
opphold?	  Jeg	  skjønner	  det	  kan	  være	  problematisk	  å	  begrunne,	  men	  er	  det	  noe	  i	  
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veien	  for	  at	  man	  feks	  kan	  instruere	  om	  at	  det	  i	  slike	  saker	  skal	  pålegges	  et	  
bestemt	  oppholdssted	  som	  skal	  være	  utenfor	  de	  store	  byene?	  (litt	  mer	  detaljert	  
spesifisert	  i	  instruks	  selvsagt)»	  

  
Videre saksgang: 
PIA har bedt PST om tilbakemelding om antall, og hvilke personer, som kan bli 
berørt av en slik instruks. Videre om PST allerede nå vil fremheve momenter som 
departementet må vurdere i en risikovurdering av en slik generell instruks, særlig 
hvis ordlyden i instruksen detaljespisses. PST har fått frist for tilbakemelding 
innen 23. september 2014. 
 
Når PIA har mottatt tilbakemelding fra INN, LOV og PST, vil utkast til instruks 
bli sendt politisk ledelse til godkjenning, før instruksen (eventuelt) sendes POD og 
PST på kort foreleggelse. 
 
 
Vedlegg: 

-‐ Utkast til instruks 
-‐ Notat til politisk ledelse av 29.08.14 
-‐ Kommentarer til notatet fra politisk ledelse 

 


