
POLITIETS UTLENDINGSENHET 

INSTRUKS 

1  Generelt 

1.1 Opprettelsen av Politiets utlendingsenhet (PU) ble fastsatt ved kongelige 
resolusjon 21. november 2003.  

1.2 Politiets utlendingsenhet skal sørge for kostnadseffektive operative og 
administrative rutiner innen sitt ansvarsområde ved håndtering av asylsøkere og 
andre utlendinger uten lovlig opphold.  

1.3 Politiets utlendingsenhets arbeid med asyl- og utlendingssaker er begrenset til 
forvaltnings- og kontrolloppgaver. 

2  Ansvarsområde og organisering 

2.1 Politiets utlendingsenhet er et særorgan i politiet underlagt Politidirektoratet. 

2.2 Politiets utlendingsenhets hovedoppgaver er registrering av asylsøkere, 
undersøkelser omkring asylsøkerens reiserute, fastsetting av identitet, 
forberedelser og iverksetting av alle negative vedtak i asylsaker og koordinering 
og kvalitetssikring av alle uttransporteringer fra Norge. 

2.3 Politiets utlendingsenhet skal være politiets kompetansesenter innen eget 
ansvarsområde. 

3  Oppgaver 

3.1 Politiets utlendingsenhet har et nasjonalt ansvar for: 

a. Registrering av alle asylsøkere, undersøkelser av asylsøkernes reiserute, 
identitetsfastsettelse og iverksettelse av alle negative vedtak i asylsaker. 

b. Iverksettelse, koordinering og kvalitetssikring av alle uttransporteringer 
av utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge.1  

c. Administrasjon og ledelse av politiets internat for utlendinger som 
pågripes/fengsles etter utlendingsloven. 

d. Kontinuerlig vurdering av de administrative rutinene i forhold til 
håndtering av asylsøkere og utlendinger for å sikre at disse gjøres 
kostnadseffektive. 

e. Det operative og administrative ansvaret for politiets oppgaver knyttet til 
ordningen med frivillig retur av asylsøkere og andre. 

f. Samle inn, bearbeide og analysere relevant informasjon innenfor 
særorganets ansvarsområde og informere rett politimyndighet om 
personer som antas å tilhøre kriminelle nettverk eller antas å ha begått 

                                                 
1 Personer hvor oppholdstillatelsen er utløpt, bortviste/ utviste, og personer som ikke har reist fra riket etter 
endelig negativt vedtak om asyl/opphold. 



alvorlige straffbare handlinger, herunder terrorhandlinger og 
krigsforbrytelser.  

g. I samarbeid med politidistriktene og særorganene samle inn, bearbeide 
og analysere informasjon om illegal innvandring og ulovlig opphold. 

h. Registrere og fremsette omkostningsansvar mot utlendingen selv, 
garantist eller transportør når en utlending etter reglene i 
utlendingsloven føres ut av riket. 

i. Bistå politidistriktene med kontrollvirksomhet og identitetsundersøkelser 
i utlendingssaker.  

j. Internasjonalt arbeid i henhold til Politidirektoratets direktiver relatert 
til særorganets ansvarsområde. 

4 Saksbehandling 

4.1 Politiets utlendingsenhet skal sørge for at saker som skal behandles av 
særorganet, utføres i tråd med god forvaltningsskikk og i samsvar med de regler 
som gjelder for saksbehandling i offentlig forvaltning. 

4.2 Politiets utlendingsenhet skal orientere Politidirektoratet om forslag til tiltak 
innen utlendingsfeltet som særorganet ikke kan gjennomføre selv. 

5  Daglig ledelse 

5.1 Den daglige ledelse av Politiets utlendingsenhet utøves av sjefen for 
særorganet som har myndighet som politimester.  

5.2 Sjefen for særorganet skal: 

a. påse at Politiets utlendingsenhet har en hensiktsmessig og fleksibel 
organisering og bemanning og at enheten løser sine arbeidsoppgaver i 
samsvar med lover og regler som gjelder for virksomheten, 

b. treffe vedtak i alle saker som ikke må forelegges for overordnet myndighet, 
eller for særskilt tilsettingsråd. 

5.3 Sjefen for særorganet skal sørge for at særorganet drives i henhold til instruks, 
regelverk og styringsdialog med Politidirektoratet, slik at særorganet løser de 
oppgaver de til enhver tid er pålagt. 

6  Endringer i instruksen 

6.1 Politidirektoratet kan foreta endringer i instruksen. 

7 Ikrafttredelse 

7.1 Instruksen trer i kraft 1. juni 2005. 
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