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Høring - Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
Vi viser til Høringsnotat av 21. juni 2017: «Forslag til endring i utlendingsforskriften og
stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet
utreisefrist».
Kirkerådet, Den norske kirke, takker for oversendelsen og mulighet til å uttale seg.
Kirkerådet har følgende merknader til høringsnotatet:
Mangelfullt på konsekvenser av endringsforslaget
Endringsforslaget fra departementet kan få vidtrekkende følger for enkeltmennesker som
søker asyl, får avslag og oversitter utreisefristen. Kirkerådet er derfor bekymret over det vi
opplever som manglende konsekvensutredning i høringsnotatet. Departementet skal, etter
vårt syn, legge frem høringsnotater med en grundig og velformulert gjennomgang av
overveielser både for og imot forslag som fremmes. Dette opplever vi ikke er tilfelle i
gjeldende høring.
Mulighet for å oppdage feil i saksbehandling
Kirkerådet er svært opptatt av å hegne om den liberale rettsstatens prinsipper. Dette gjelder
også i møte med mennesker som er på flukt og søker asyl. Det er fullt lovlig å søke asyl i
Norge – og et avslag på asyl er ikke «ulovlig» og kriminaliserer ikke den som har fått avslag.
Vi savner mer utfyllende redegjørelse for hva som skjer i dagens situasjon dersom feil eller
mangler i behandlingen av asylsøker oppdages når asylsøker får rettshjelp – og hva dette
forslaget eventuelt vil få av følger for slike saker (vil det være mulig å oppdage nye
momenter eller feil i søknadsbehandlingen i like stor grad som i dag?)?
Frivillig retur
Vi ønsker størst mulig grad av frivillig retur ved avslag på asyl. Dette vet vi det er stor politisk
enighet om. Det forundrer oss derfor at høringsnotatet ikke omtaler hvilke konsekvenser
forslaget får for muligheten til frivillig retur. Vi kan ikke forstå annet enn at dette blir
vanskeliggjort hvis endringene gjennomføres og utvisning automatisk blir forhåndsvarslet
allerede ved avslag fra Utlendingsdirektoratet. I praksis innebærer forhåndsvarsel ved
avslag mindre tid til vurdering av avslaget, mindre hjelp (særlig til de som det viser seg har
grunn til å få hjelp og hvis avslag er feilaktige) og mindre tid til å bli realitetsorientert på
muligheten for frivillig retur.
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Fremtidige konsekvenser i Schengenområdet for søker
Forslaget innebærer også at det blir svært kort frist for søker før oppholdet er å regne som
ulovlig, noe som igjen kan få fremtidige følger for søkeren ved eventuelle besøk i hele
Schengenområdet (eg. innreiseforbud). Vi er bekymret over at dette ikke blir problematisert i
høringsnotatet.
Reduksjon i allerede knapp tid avsatt til rettshjelp
I tillegg får søkeren med dette forslaget kun tre timers rettsråd sammenlignet med dagens
(svært knappe) fire timer. Disse timene skal inkludere samtaler (med tolk), innsyn i saken,
innhenting av dokumentasjon og utforming av klage. Med en utvisning hengende over seg
fremstår situasjonen for søker som svært vanskelig. Kirkerådet har ved tidligere anledninger
kritisert det knappe antallet timer søkere får rettshjelp.
Kirkerådet går på bakgrunn av ovenfor nevnte grunner imot forslaget og vil samtidig
kritisere høringsnotatet for mangelfull utredning av konsekvensene av
endringsforslaget.
Med vennlig hilsen
Jens-Petter Johnsen
Direktør, Kirkerådet

Berit Hagen Agøy
Generalsekretær, Mellomkirkelig råd
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