
SVs vurdering av punkter i avtalen: 

SV er blant annet for: 
 Prioritere arbeidet med rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad, og i 

særdeleshet prioritere retur av grupper der dette vil ha effekt på tilstrømningen fremover. 
Stortinget ber regjeringen kontinuerlig sørge for at aktuelle myndigheter har tilstrekkelig med 
ressurser for å kunne drive et effektivt returarbeid. Post for utsendelse av domfelte asylsøkere 
med endelig avslag bes derfor omgjort til en overslagsbevilgning i statsbudsjettet. 
o Stortinget ber regjeringen vurdere endring i forskrift til utlendingsloven for å redusere 

anketiden fra tre uker, for søkere som åpenbart ikke har beskyttelsesbehov.  

o Stortinget ber regjeringen intensivere samarbeid med IOM for å sikre økonomiske incentiver 

til rask retur av grunnløse asylsøkere.  

o Utvide 48-timersregelen til å omfatte flere land, der det foreligger et faglig grunnlag for 

dette, og styrke dialogen med de sentrale returlandene.  

o Fortsette arbeidet med å differensiere ulike grupper asylsøkere i saksbehandlingen for å sikre 

raskere returer av personer som ikke har behov for beskyttelse.  

o Sikre en effektiv ID-avklaring og samarbeide med nærstående land om dette. 

o Hurtigspor i domstolen for behandling av straffesaker for utlendinger. 

o En generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av 

asylsøknader, må ikke svekke asylsøkernes rettsikkerhet.  

 Sikre retur av personer som med åpenbart grunnløse asylsøknader til Norge eller fått avslag på 
søknaden, og gi dette arbeidet høyeste prioritet, samt sikre tilfredsstillende fasiliteter ved 
Storskog og i Kirkenes.  
o Sikre tilstrekkelige ressurser til å iverksette retur av personer som ikke har rett til opphold i 

Norge. Både UDI og PU må få tilført tilstrekkelig ressurser til å gi arbeidet med retur ved den 

norsk-russiske grensen høy prioritet.  

 

 Avlaste og styrke UDI. Hente inn jurister og annet nøkkelpersonell fra andre offentlige etater. Alle 

relevante offentlige etater må bidra inn i arbeidet.  

o Sikre effektiv saksbehandling fra UDI og oppfordre til nye samarbeidsformer mellom UDI og 

PU og andre relevante etater, for å sikre en mest mulig effektiv og hensiktsmessig 

saksbehandling. 

o UDI bør vurdere å innføre ordning med selvregistrering etter modell av den PU benytter. 

Eksempelvis kan en se for seg en registreringsapplikasjon hvor søker selv legger inn 

grunnleggende informasjon om seg selv.  

 

 Stortinget ber regjeringen legge spesiell vekt på enslige, mindreårige asylsøkere i asylmottak. 
Stortinget ber regjeringen sørge for et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig 
kompetanse, herunder vurdere ulike ordninger for bofellesskap, eksempelvis 
fosterhjemsordninger, SOS Barnebyer samt benytte folkehøyskoler der det er ledig kapasitet. 

 

 Stortinget ber regjeringen om å øke bistand til mottaksapparatene i Sør-Europa. Deler av EØS-
midlene kan øremerkes til saksbehandlingskapasitet i Middelhavsland som er medlem av EØS 
sine asylsituasjoner, slik at flere av de som kommer får behandlet sine asylsøknader der. Dette vil 
være gjenstand for forhandlinger mellom det enkelte land og Norge. 



 

 Regjeringen bes om å øke nøye overvåke utvikling rundt menneskeforflytning over Middelhavet, 
med henblikk på allokere norsk innsats der det er størst behov. Økt norsk tilstedeværelse skal 
vurderes. 
 

SV er blant annet mot: 
 Dersom grunnlaget for midlertidig beskyttelse kan ha falt bort som følge av politiske, sosial eller 

humanitære forbedringer i hjemlandet, skal utlendingsmyndighetene uten ugrunnet opphold 

starte med tilbakekalling av oppholdstillatelsen til de som fikk opphold på slikt grunnlag.  

 

 Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om nye midlertidige beskyttelsesformer, der 

oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Beskyttelsesbehov skal ligge 

til grunn for innvilgelse av permanent opphold, men proposisjonen skal også omhandle bruk av 

integreringskriterier for innvilgelse av permanent opphold (dette i kombinasjon med krav til 

oppholdstid ut over fem år for enkelte beskyttelseskategorier). Saken skal legges frem slik at 

tiltakene kan iverksettes i løpet av først halvår 2016.   

 
Begrunnelse for hvorfor SV  er i mot dette: Dette er ikke akutte tiltak for å forhindre asylsøkere uten 
beskyttelsesbehov i å komme. Dette er tiltak som går utover personer som har fått opphold i Norge, 
mange av beskyttelsesgrunner. Ulike midlertidige oppholdstillatelser har vært forsøkt tidligere og i de 
tilfellene hvor det ikke er utsikt til rask forbedring i situasjonen i hjemlandet, har slike ordninger, etter 
mange unødvendige runder, ført til at personer uansett har fått opphold. Fra asylavtalen mellom 
Krf/V og regjeringen i vår. Å leve med en usikker tilværelse over mange år er dårlig 
integreringspolitikk.  

 
 

 Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinnvandring 

for asylsøkere og flyktninger. 

Begrunnelse for hvorfor SV er i mot: Dette er ikke et tiltak for å forhindre at personer uten 

beskyttelsesbehov kommer til Norge. SV er imot å stramme inn retten til familiegjenforening for 

asylsøkere og flyktninger. Det er viktig, også integreringsmessig, å kunne leve sammen med familien 

sin. Dette kan bryte med EMK. (den europeiske menneskerettskonvensjonen) 

 Stortinget ber regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige 

asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser 

og for å legge til rette for trygg retur. Slike sentre må drives forsvarlig og i tråd med 

grunnleggende menneskerettigheter. 

 
Begrunnelse: SV støtter bistandstiltak for å sørge for god omsorg for barn i andre land, eksempelvis 
gjennom SOS-barnebyer. Men går imot en ordning som etableres for å sende tilbake enslige 
mindreårige asylsøkere fra Norge. En slik ordning vil kunne ha motsatt effekt, en såkalt pull-effekt, 
fordi flere mindreårige da må legge ut på flukt til Norge for å omfattes av tilbudet.  

 

 Stortinget ber regjeringen gjennomgå særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden 

og sørge for at det stilles aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er naturlig, med sikte på 

dette fremmes for Stortinget så raskt som mulig.  



Begrunnelse for hvorfor SV er imot: Dette handler ikke om å forhindre personer uten 

beskyttelsesbehov fra å komme, og er ikke et akutt tiltak. Rettighetene etter folketrygden får du først 

når du har fått beskyttelse. Fattigdom bidrar ikke til integrering. Fattigdom og store forskjeller er gift i 

samfunnet. SV vil ha rask bosetting, folk raskt i arbeid, slik at flest mulig gjennom arbeid tjener opp 

rettigheter til egen forsørgelse. Da må det satses på gode integreringstiltak, ikke 

integreringshemmende forslag som regjeringen har kommet med i tilleggsprop’en som å kutte i 

norskopplæring og stønader som er umulig å leve av.  

 Internasjonale konvensjoner og fortolkningen av disse er mindre tilpasset masseflukt enn 
individflukt. For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å 
håndtere store migrasjonsbølger, ber Stortinget regjeringen om å ta et internasjonalt initiativ til 
en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids 
flyktningesituasjon. 

 

Begrunnelse for hvorfor SV er i mot: SV mener internasjonale konvensjoner kan bli bedre enn de er i 

dag, men vi er bekymret for at en reforhandling i dagens kontekst heller vil svekke enn styrke 

rettighetene til folk på flukt. I denne avtalen settes teksten om reforhandlinger inn i en kontekst der 

det er Norges behov for innstramminger som er det sentrale. SV ønsker ikke å starte reforhandlinger 

av konvensjoner ut fra et slikt utgangspunkt. 


