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Utlendingsdirektoratets høringssvar - raskere
gjennomføring av straffesaker (hurtigspor)
Vi viser til departementets høringsbrev av 10. april om forslag til
prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker. Prosjektet
skal sikre rask sammenheng mellom overtredelse og pådømmelse, for å
forhindre at kriminelle unndrar seg straffeforfølgning. Det er særlig vist til
problemet med tilreisende kriminelle som begår straffbare handlinger i
Norge, og som unngår straffeforfølgning fordi de forsvinner før domstolen
får pådømt saken.
Som UDI skrev i sitt brev av 5. mai 2014, stiller vi oss positive til det
foreslåtte prøveprosjektet. Vi mener at et hurtigspor vil kunne ha
kriminalitetsforebyggende effekt, og sammen med andre tiltak bidra til at
færre kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger.
I høringsnotatets punkt 3.11 (s. 41) i høringsnotatet står det:
«Departementet kan ikke se at det er behov for å endre grunnlagene for å
kunne utvise utlendinger av hensyn til behandling i hurtigspor. Det er
etablert gode rutiner for rask behandling av utvisningsvedtak. Det
innebærer blant annet at utlendingen allerede vil være forhåndsvarslet slik
at et utvisningsvedtak kan fattes raskt etter at dommen blir rettskraftig.
Departementet ser på denne bakgrunn ikke behov for å endre på reglene
om utvisning.». UDI er enig i denne vurderingen. Hurtigsporforslaget vil
ikke innebære endringer i UDI sine rutiner knyttet til behandling av
utvisningssaker, da UDI først kan fatte utvisningsvedtak i saken etter at
domstolen har avsagt en rettskraftig avgjørelse.
Som tidligere nevnt, mener vi at prøveprosjektet bør prioritere personer
som raskt lar seg uttransportere og personer uten tilknytning til Norge,
som har begått straffbare handlinger som vurderes å utgjøre et
samfunnsproblem.
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Økonomiske og administrative konsekvenser for UDI
Departementet mener at et hurtigspor ikke vil få økonomiske eller
administrative konsekvenser av betydning for utlendingsforvaltningen. UDI
er enig i denne vurderingen.
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