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Begjæring om innsyn i politidistriktets praksisendring i 2011/2012 som 
førte til kriminalisering av ureturnerbare asylsøkere  Arne Viste 
 
Det vises til din mailhenvendelse av 22. november 2021.   
 
Ved gjennomgang av journalførte dokumenter fra 2011 vedlegges omspurte dokumenter med 
hjemmel i offentleglova § 3. 
 
Vi kan ikke kommentere artikkelen det henvises til fra Stavanger Aftenblad 27. september 
2011. 
 
For øvrig vises til Justis- og beredskapsministerens svar i Stortinget 26. november 2021 som 
tar opp i seg noe av det du tar opp i din mail. 
 
For øvrig vises til svar fra Riksadvokaten den 4. november 2021 som også besvarer noe av det 
du tar opp. 
 
På samme måte som Riksadvokaten i sitt ovennevnte brev gjør også Sør-Vest politidistrikt 
oppmerksom på at ytterligere henvendelser om samme tema blir lest, arkivert, men bare 
besvart etter en konkret vurdering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Leif Ole Topnes 
Politiinspektør 
Leder Felles enhet for utlending og forvaltning  
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Sofie Sa land

Fra:  Johannes Ivar Aune
Sendt:  15.apriI.2011 14:45
Til: Postmottak Politiet; Postmottak PU
Kopi:  Vidar Hjalmar Sandem; Ole Johan Strømman
Emne:  Gjennomføring av returdirektivet i politiet - tilleggsbevilgning

Vi viser til vedlagte brev fra Politidirektoratet av 6. april 2011 om tilleggsbevilgning for gjennomføring av returdirektivet i
politiet (Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/115/EF av 16. desember 2008 om felles standarder og prosedyrer i
medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold).

Brevet sendes kun elektronisk.

Med hilsen

Johannes Aune
politiinspektør
Utlendingsprosjektet
Politidirektoratet
Telefon 2:3364146
Mobil 99284231
E-post• johanires auneipoIitietno
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POLITIET
POUTIDIREKTORATET

Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Delvs refiranse Vår referanse Dato
2011/00293-15 113 06.04.2011

Gjennomføring av returdirektivet i politiet - tilleggsbevilgning

Prop. 3 L Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet), sier at politiet vil
få økt arbeidsmengde som følge av oppgaven som forberedende organ i utvisningssaker.
Det er beregnet en økning i saksmengden på 750 saker og departementet anslår at dette vil
innebære en økning på om lag 2,2 mill, kroner i politiets utgifter. Direktivet vil på noen
områder føre til en strengere utvisningspraksis. Dette medfører at det vil bli fattet flere
utvisningsvedtak. Etter dagens praksis skal det vurderes å utvise utlendinger som har
oversittet en utreisefrist med mer enn en måned.

Som følge av direktivet, skal det opprettes utvisningssak ut fra de gitte retningslinjene når en
utreisefrist ikke er overholdt. I tillegg skal det på samme måte opprettes utvisningssak når
utlendingen ikke er gitt en periode for frivillig retur. økningen av saksmengden er et anslag
siden det ikke er tilgjengelig statistikk som med sikkerhet kan fastslå hva økningen i antall
utvisningssaker vil bli som en direkte følge av gjennomføringen av returdirektivet.

Totalsummen på 2,2 mill. kroner er fordelt ved hjelp av tre fordelingsnolder:

1. Fürst&Høverstad-modellen er benyttet for å fordele 50 prosent av totalbeløpet.
Dette sikrer en objektiv, rettferdig fordeling.

2. Av de resterende 50 prosent er 3/4fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall
utvisningssaker i perioden 2003-2010. Dette sikrer at man tildeler mest penger til de
distriktene og særorgan som har hatt volum i antall saker.

3. De gjenstående 25 prosent av den andre halvparten er fordelt proporsjonalt med
avviket mellom gjennomsnittsperioden og siste års innsats. Dette sikrer at de distrikt
og særorgan som har hatt en økning i antall utvisningssaker i 2010 og som forventes
å holde dette nivået fremover, vil få kompensasjon for merarbeidet.

Tabellen viser totaltildelingen:

* . -
Politiets utlendin senhet
A der olitidistrikt

Politidirektoratet
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

I - I
192 766
88 121

Org. nr.: 982 531 950 mva
Bankgiro: 7694.05.02388



Tilleggsbevilgningen er bevilget på kap. 440, post 01. Oslo politidistrikt gis således en
belastningsfullmakt pålydende belopet i skjemaet ovenfor. Bevilgningen legges sentralt inn i
Exie slik at virksomhetens ramme økes tilsvarende.

Med hilsen

Otto Stærk Ole Johan Strømman
assiderende politidirektør pro,jektleder

Saksbehandler:
Johannes Aune
Tlf: 23 36 41 46
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