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Høringssvar - Utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff 

Innledning 
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29.08.2022, hvor en ny 
bestemmelse i utlendingsloven om utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff og som 
ikke lenger har behov for beskyttelse, sendes på høring. Kirkerådet vil på vegne av Den 
norske kirke knytte noen få merknader til høringen. 
 
Kommentarer 
Høringen gjelder forslag til en ny bestemmelse i utlendingsloven om utvisning av utlendinger 
med flyktningstatus som har blitt straffet for forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller 
mer, og som ikke lenger har behov for beskyttelse – uten at det først treffes vedtak om 
opphør av flyktningstatus. 
 
Som departementet skriver i høringsnotatet, vil en viktig praktisk betydning av en slik 
endring være at det ved utvisningsvurderingen vil være tilstrekkelig med en nåtidsvurdering 
av om det er trygt å uttransportere utlendingen til hjemlandet, og at det ikke er behov for å 
stille ytterligere krav til at det må ha skjedd vesentlig og stabile endringer. 
 
På side 12 i høringsnotatet skriver departementet at de typiske tilfellene det vil dreie seg om, 
vil være flyktninger som ankom som enslige mindreårige asylsøkere og hvor dette var en del 
av grunnen til innvilgelsen av flyktningstatus, men som er fylt 18 år innen 
utvisningsvurderingen kommer opp.  
 
Prinsippet om, og hensynet til, barnets beste tilsier at myndighetene må vurdere hvordan en 
slik regelendring vil kunne påvirke enslige mindreårige asylsøkere. Kirkerådet vil her benytte 
anledningen til å løfte et grunnleggende hensyn knyttet til mulige konsekvenser av den 
foreslåtte endringen for disse som direkte eller indirekte blir berørt av lovforslaget. 
 
Enslige mindreårige asylsøkere møter mange utfordringer. En grunnleggende utfordring og 
spenning som enslige mindreårige asylsøkere lever i, er usikkerhet knyttet til fremtiden. 
Dette gjelder særlig om de fortsatt vil kunne få bli i Norge. Det er belastende å leve med 
store usikkerhetsmomenter knyttet til egne framtidsutsikter. Innstramminger i lovverket som 
er med på å fjerne stabilitet for denne gruppen, bør ha tungtveiende grunner.  
 
I høringsnotatet kan ikke Kirkerådet se at vektingen av hensynene som her kommer på 
spissen, tydeliggjøres eller drøftes. Dette mener vi er et svakt punkt ved høringsnotatet. For 
at man nettopp skal unngå uforholdsmessige negative innvirkninger på denne gruppen, 
burde dette vært synliggjort og drøftet i høringsnotat, slik at det var tydelig at dette var 
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ivaretatt. I forlengelsen av dette mener Kirkerådet at dette medfører at to viktige spørsmål 
ikke blir besvart godt nok i notatet: 
 

1. Veier hensynene som taler for lovforslaget tyngre enn hensynene som taler mot, jf. 
hensynene som er drøftet over? 

2. Hva er bakgrunnen for at strafferammen er blitt satt der den er, og hvorfor er den 
ikke satt høyere – for nettopp i større grad å hensynta hensynene drøftet over?  

 
Kirkerådet ønsker med dette å løfte fram hensynene som gjør seg gjeldende for å ivareta 
enslige mindreårige asylsøkere så godt som mulig. Kirkerådet oppfordrer departementet til å 
sørge for at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt i det videre arbeidet med lovforslaget.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
direktør Jan Christian Kielland            

avdelingsdirektør 
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