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Politiet vil utvise bøtelagte utlendinger
Av: ELSE GRO OMMUNDSEN
Oslo (ANB):
UDI mener utlendinger bare skal kunne utvises dersom de er dømt til fengsel, men Oslo-politiet vil
også utvise folk som bare er bøtelagt.
UDI (Utlendingsdirektoratet) lager i disse dager nye retningslinjer for utvisning av kriminelle som
kommer fra EØS-land. Oslopolitiet mener UDI legger for stor vekt på hensynet til folks frie
bevegelighet, framfor behovet for å beskytte samfunnet mot vinningskriminelle.
– Vi ønsker å få de som begår kriminelle handlinger fortest mulig ut, sier visepolitimester Hans
Halvorsen i Oslo politidistrikt til Dagsavisen .

Kraftig økning
Kriminaliteten i Norge begått av østeuropeere har økt kraftig etter EU-utvidelsen. Hittil har det vært
vanskeligere å utvise en kriminell EØS-borger enn andre utlendinger.
I UDIs utkast til nye retningslinjer for bortvisning av kriminelle fra disse landene, foreslår de at det i
utgangspunktet skal kreves en rettskraftig fengselsdom før utvisning skal kunne vurderes.
– Dette er vi uenige i. Det er ikke bestandig vi går for fengselsstraff selv om forbrytelsen kan ha en
strafferamme som tilsier det. Vi bruker ofte forelegg for å få en sak raskere unna, forklarer Halvorsen.
Han mener det dermed må være det reelle forholdet personen er tatt for, som må være avgjørende om de
utvises eller ei, og ikke straffereaksjonen.

Blir lyttet til
UDI understreker at det er de selv som har tatt initiativet til å lage et nytt rundskriv om bortvisning og
utvisning av utlendinger etter EØS-regelverket.
– Som en del av saksbehandlingen har vi invitert forskjellige etater, blant annet Politidirektoratet, til å gi
kommentarer, sier assisterende direktør i oppholdsavdelingen i UDI, Morten Hansen.
Han understreker at kommentarene fra politiet vil bli lyttet til og tatt med i det videre arbeidet. Utover
dette ønsker ikke UDI å kommentere politiets kritikk.

En farlig vei å gå
At politiet ønsker å utvise folk som er blitt bøtelagt, møter sterke reaksjoner.
– Å gi politiet fullmakter slik at de kan skrive ut bøter og deretter utvise folk, er en farlig vei å gå,
mener Organisasjonen mot Offentlig diskriminering, OMOD.

Organisasjonen reagerer kraftig på at Oslo-politiet ønsker å utvise EU-borgere etter at de bare er
bøtelagt.
– Da vil det bli lettere å utvise en EU-borger enn en afrikaner. Det tror jeg ikke EU vil finne seg i, sier
daglig leder i OMOD, Akhenaton Oddvar de Leon.
Han mener UDIs tolkning av reglene, der de går inn for at det må foreligge en fengselsstraff før et
vedtak om utvisning, er det beste.
– Det er derfor vi har et rettsapparat, de skal sikre rettssikkerheten til alle som er her i landet, sier de
Leon.
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