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Justis- og beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep  

0030 Oslo 

 

 

Oslo, 18.04.2017 

 

 
Deres ref.: 17/1240 

HØRING – ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN – POLITIETS TILGANG TIL 

OPPLYSNINGER OM BEBOERE I ASYLMOTTAK 

Vi viser til departementets høringsbrev av 07.03.2017. NOAS takker for anledningen til å 

delta i høringen. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at politiet, etter skriftlig anmodning og uten 

hinder av taushetsplikten, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet 

til nåværende og tidligere beboere i mottak. I følge forslaget skal opplysningene benyttes i 

politiets arbeid med utlendingskontroll og andre oppgaver etter utlendingsloven. 

Opplysningene skal også kunne benyttes til politimessige forhold, herunder oppgaver knyttet 

til sikkerhet og beredskap, forebygging og etterforsking av kriminelle handlinger. 

 

NOAS kan ikke støtte departementets forslag, da vi anser at behovet for endringen  ikke er 

tilstrekkelig utredet eller begrunnet i høringsnotatet.  

 

 

Mangelfull utredning av behovet for lovendringen 

I følge departementet er følgende formålet med den foreslåtte lovendringen:  

 
å bidra til at politiet får en fullstendig oversikt over utlendinger som bor eller har bodd i det 

enkelte politidistrikt, slik at politiet lettere kan utføre sine oppgaver som kontrollorgan på 

utlendingsfeltet, fremme arbeidet med sikkerhet og beredskap samt å lette arbeidet med å 

forebygge og etterforske kriminelle handlinger. 

 

Samtidig skriver departementet:  

 
De fleste som bor i norske mottak eller omsorgssentre er ikke kriminelle og utgjør heller 

ingen sikkerhetsrisiko. Utlevering av lister over beboere i mottak og omsorgssentre vil derfor 

dreie seg om utlevering av opplysninger om mange personer som aldri vil komme i politiets 

søkelys. Asylsøkere er mennesker i en vanskelig livssituasjon, ofte på flukt fra krig og 

forfølgelse. Mange av dem frykter myndighetene i eget hjemland og har liten tillit til 

myndighetene i det landet de oppholder seg eller har søkt asyl i. 
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NOAS kan ikke se at departementet har utredet hvilke konkrete forhold som foreligger på 

asylmottak som tilsier et behov for den foreslåtte lovendringen. Som beskrevet i 

høringsnotatet, har politiet allerede i visse tilfeller tilgang til opplysninger om beboere i 

asylmottak (eksempelvis gjennom forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 5). Vi savner en 

beskrivelse av hvilke behov som faktisk foreligger, som ikke kan dekkes av gjeldende 

regelverk.  

 

Vi savner videre en grundig utredning av hvordan formålet med forslaget konkret vil oppnås 

gjennom lovendringen.  

 

 

Mangelfull utredning av barnets beste 

NOAS kan ikke se at departementet i tilstrekkelig grad har utredet hva som er behovene til 

barna forslaget gjelder, og det er heller ikke konkludert med hva som vil være til barnas 

beste, jamfør FNs barnekonvensjon artikkel 3. Før det konkluderes med hva som er til barnas 

beste, må de negative og positive konsekvensene av forslaget utredes.    

 

 

Vi viser for øvrig til Redd Barnas høringsuttalelse. NOAS deler bekymringene Redd Barna 

reiser i sitt høringssvar hva gjelder forslagets påvirkning på enslige mindreårige asylsøkere.   

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk organisasjon for asylsøkere 

 

Ann-Magrit Austenå       Mona Reigstad Dabour 

generalsekretær   rådgiver  


