
 

 

 

 

 

 

 Skippergata 23  

0154 Oslo 

 

Sentralbord 22 84 29 00 

Telefaks 22 84 29 01 

Internett http://www.jussbuss.no 
 

Jusstudentenes rettsinformasjon   

 

 1 

 

 

 

 

 

Oslo, 14. desember 

2016 
Vår ref.: INNVA 

 

 

UTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE UTREDNINGEN AV SÆRDOMSTOL PÅ 

UTLENDINGSFELTET 

 

Innledning 

 

Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi har 45 års erfaring med 

rettshjelpsarbeid og oppsøkende virksomhet. I 2015 behandlet utlendingsrettsgruppa 986 saker. På 

bakgrunn av dette ønsker vi å komme med noen kommentarer til særdomstolsutvalgets vurdering av 

hvorvidt det skal opprettes en forvaltningsdomstol på utlendingsfeltet.  

 

Innspill til utredningen av særdomstol på utlendingsfeltet 

 

Juss-Buss er positive til at det iverksettes tiltak for å bedre rettssikkerheten på utlendingsfeltet. En 

egen domstol som en erstatning for UNE kan være et riktig skritt i denne retning. Imidlertid tror vi 

også at mange av de nødvendige endringene kan gjøres innenfor UNE-systemet. Uavhengig av 

hvordan utlendingsforvaltningen blir organisert, må følgende hensyn sikres ivaretatt. 

 

Det må være enkelt og kostnadsfritt å klage på et vedtak fra UDI. Per dags dato kan søkere selv klage 

på vedtak uten hjelp fra advokat. Dersom klagen skal prøves i en domstol, må myndighetene selv bære 

kostnadene knyttet til advokat for klageren. 

 

Videre mener vi at flere søkere må gis mulighet til personlig oppmøte. Statistikk viser at UNE møter 

klageren i mindre enn fem prosent av sakene. Dermed har klageren begrenset mulighet til å opplyse 

saken, og endelig avgjørelse fattes på et ufullstendig kunnskapsgrunnlag. Videre vil personlig 

oppmøte sikre at hensynet til kontradiksjon ivaretas på en bedre måte enn den ordningen som 

foreligger i dag.  

 

Videre er det avgjørende at saksbehandlingstiden kortes ned. Pr. dags dato er saksbehandlingstiden i 

UNE opp mot et år i enkelte saker. 

  

Nøytralitetshensynet kan muligens ivaretas bedre med en domstolløsning. Selv om UNE skal være en 

nøytral part, er vår erfaring at UNE fremstår som en forlengelse av UDIs virksomhet. Dersom utvalget 

konkluderer med at UNE bør erstattes med en domstol, bør utvalget også ta stilling til hvordan 

dommere skal utnevnes, slik at hensynet til nøytralitet ivaretas på en god måte.  
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Dersom utvalget innstiller på en domstolløsning, påpeker Juss-Buss at det vil innebære en 

innskrenkning i antall prøvingsinstanser, ettersom en dom fra særdomstolen vil ankes direkte til 

Lagmannsretten. Dette kan være problematisk for rettssikkerheten. Hvilke saker på utlendingsfeltet 

som kan prøves for domstolen og i hvilken grad domstolen kan prøve skjønn, må også utredes. 

Domstolen må videre være umulig å instruere politisk. Det må også undersøkes i hvilken grad 

rettshjelpere fra studentdrevne rettshjelpstiltak og lignende kan bistå klageren i rettsaken. 
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