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Oppfølging av forholdene ved Politiets Utlendingsinternat Trandum  

Sivilombudet viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 15. mars 2022, 
samt tidligere korrespondanse om forholdene ved politiets utlendingsinternat. Sivilombudet 
anser det som positivt at departementet nå ser på problemstillingene knyttet til Trandum i 
et helhetlig perspektiv og at det utarbeides en samlet fremdriftsplan for det videre arbeidet.  

Vi noterer oss også at det er avholdt møter med Tilsynsrådet og Politidirektoratet i denne 
saken. Som nevnt i deres brev, skal departementet sende et skriftlig krav til endret praksis 
ved internatet til Politidirektoratet etter møtet som ble avholdt 10. mars 2022. Sivilombudet 
ønsker tilsendt kopi av dette brevet.  

I brevet viser departementet til at både Tilsynsrådet og Sivilombudet anser den nåværende 
innlåsingspraksisen ved Trandum som ulovlig og unødvendig. Departementet påpeker at det 
ikke deler dette synet, men gir ingen nærmere begrunnelse for sitt standpunkt.  

I vårt brev 18. februar peker ombudet også på at vi ikke kan se at utlendingsloven gir 
hjemmel til å midlertidig frata de internerte deres mobiltelefoner. Departementet gir i sitt 
svar ingen redegjørelse for hjemmelsgrunnlaget for et slikt inngrep overfor den enkelte 
internerte.  

I begge tilfeller viser departementet til at Europarådets torturforebyggingskomité etter sitt 
siste besøk til Norge ikke kritiserte norsk lovgivning på disse områdene. Komiteen er et ikke-
judisielt besøksorgan som skal forebygge tortur og umenneskelig behandling og har ikke som 
oppgave å vurdere rekkevidden av nasjonal lovgivning.  

I lys av dette, ber Sivilombudet om en redegjørelse for departementets juridiske 
vurderinger om lovligheten av dagens innlåsingspraksis og rutinemessig inndragning av 
mobiltelefon på utlendingsinternatet.  

Vi noterer med interesse at det pågår utviklingsarbeid rundt Trandum på litt lengre sikt, 
herunder utredningen av mulig overføring av daglig drift av internatet til kriminalomsorgen. 
Dette anser vi i utgangspunktet som et driftsmessig og operativt forhold som tilligger 
forvaltningen. Vi vil imidlertid fremheve tre momenter det bør tas hensyn til i et slikt 
utviklingsarbeid:  
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 Det haster å forbedre forholdene på utlendingsinternatet slik det drives i dag. Dette 
forbedringsarbeidet må ikke settes på vent i påvente av større endringer på feltet. 

 Endringer i organisering av utlendingsinternatet må imøtekomme den alvorlige 
kritikken mot driften av utlendingsinternatet som har kommet fra en rekke aktører 
over mange år.   

 Forholdene under utlendingsrettslig frihetsberøvelse skal reflektere at inngrepet ikke 
utgjør en straff. Myndighetene må, både i lov og praksis, opprettholde et tydelig 
skille mellom straffegjennomføring og utlendingsrettslig frihetsberøvelse.  

Vi ber om svar fra departementet innen 1. juni 2022.  

   

 Hanne Harlem 
sivilombud 

 
 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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