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Evaluering av ressursutvalget for konvertittsaker
Som departementet allerede er gjort kjent med, har UNE valgt å videreføre ressursutvalget etter at instruks
GI-06/2017 utløp. Vi har nå evaluert ordningen og kommet til at vi ikke lenger vil opprettholde utvalget.
Hovedpunktene i evalueringen er følgende:
Ressursutvalget har vært godt kommunisert internt i UNE, og nemndlederne har blitt oppfordret til å bruke
det i saker som har falt inn under ordningen. De praktiske erfaringene viser at utvalget har blitt brukt i få
saker. I 2018 har vi registrert 37 nemndsaker med personlig fremmøte der troverdighet rundt anførsler om
konvertering var et tema. Utvalget ble brukt i fem av disse sakene, alle etter initiativ fra nemndlederen (ikke
parten). Tre av sakene gjaldt Jehovas vitner.
Erfaringene med bruken er noe blandet. Ressurspersonene har bidratt med informasjon om trosgrunnlag
mv. Noen av beslutningstakerne har opplevd bidragene som nyttige, mens andre ikke har opplevd at
bidragene har spilt noen spesiell rolle for vurderingen av saken. Nytteverdien synes å ha vært større for
nemndmedlemmene enn for nemndlederne. Ressurspersonene opptrådte profesjonelt og reflektert rundt
spørsmålet om misbruk («bekvemmelighetskonvertering»). Selv opplevde ressurspersonene nemnda som
lydhør og møtene som nyttige. Forventningene til utvalget er innfridd fra deres side, selv om én hadde
forventet å bli innkalt flere ganger.
Bruken av ressurspersonene forlenget nemndmøtene, slik at det kunne bli knapt med en dags møter.
Den begrensede bruken av utvalget må ses i sammenheng med at utvalget skulle brukes i spesielt vanskelige
saker knyttet til troverdigheten av en anført konvertering og der nemnda hadde behov for faktainformasjon,
dvs. ikke i enhver nemndsak hvor konvertering er et tema. Videre kan omfanget ses i lys av klagernes ønske
om vitneførsel og nemndledernes positive innstilling til dette. Vi har registrert partsvitner i 22 av disse
nemndmøtene i 2018. Vitnene var hovedsakelig prester, pastorer eller andre knyttet til trossamfunnet, altså
personer med særlig kompetanse. Nemndas mulige behov for kunnskap om et trossamfunn ble derfor i all
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hovedsak dekket opp gjennom vitneførselen. Erfaringen er altså at det er lite behov for bidrag fra
ressursutvalget i tillegg til partsvitner.
Etter en samlet vurdering av bruken og opplevd nytteverdi har UNE besluttet ikke å videreføre
ressursutvalget. Selv om bidrag fra utvalget har vært nyttig i enkelttilfeller, ser vi det ikke som
hensiktsmessig at UNE av eget tiltak viderefører et formalisert utvalg for denne sakstypen.
Faktainformasjon i UNEs saker vil hovedsakelig fremkomme av dokumentasjon i den enkelte sak og av andre
tilgjengelige kilder. Er det behov for noe mer, er vitneførsel eller bruk av en sakkyndig muligheter. En
sakkyndig vil i konvertittsaker typisk være en ledende person knyttet til et trossamfunn, eller en som har
særlig kjennskap til dette samfunnet – altså som ressurspersonene i dag. Skillet mellom et partsvitne og en
ressursperson/sakkyndig er for øvrig ikke skarpt. I 2018 ble en person i ressursutvalget benyttet flere ganger
som et partsvitne.

Med hilsen
Ketil Larsen
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Camilla Wohl Sem

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur.

UTLENDINGSNEMNDA
2/2

