Rutinebeskrivelse
En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete
fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og revideres av
avdeling for generelle juridiske saker (GJS).
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Legge til rette for en effektiv og god saksflyt ved UNEs behandling av klager i medhold av SIS-loven.
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1

Rettslige utgangspunkter

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) § 7 har overskriften «Vilkår for å registrere
opplysninger om personer» og gir adgang til registrering bl.a. i de tilfellene som er nevnt i nr.
2. De øvrige hjemlene for registrering i § 7 faller utenfor UNEs saksfelt. Nr. 2 lyder:
«Det er adgang til å registrere
1. [ ]
2. opplysninger om personer som ikke skal gis tillatelse til innreise fordi det i
forbindelse med utvisning etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, b, c, e, f
eller g eller annet ledd, §§ 67, 68 eller 126 annet ledd er truffet vedtak om
innreiseforbud, og vedtaket fortsatt er gjeldende».
UDIs retningslinjer UDI 2010-044 redegjør for vilkår og rutiner ved innmelding av utlendinger
i SIS. Retningslinjer fra UDI er ikke bindende for UNE, men er likevel en rettskilde.
SIS-loven § 7 nr. 2 gir adgang til registrering i SIS. Når vilkårene for slik registrering er oppfylt,
er vurderingstemaet om registrering bør skje i den konkrete saken. Den klare hovedregelen i
UNEs praksis er at det blir vedtak om registrering når vilkårene i § 7 nr. 2 er oppfylt.
En utlending som er registrert i SIS med sikte på å nekte innreise kan bortvises, se
utlendingsloven § 17 første ledd bokstav c.

2

Konkrete saksbehandlingsrutiner

2.1

Avgjørelsesform

2.2

Vedtaket

Situasjonen er normalt at UNE mottar klage over både UDIs utvisningsvedtak og UDIs vedtak
om registrering i SIS til behandling (samtidig). Klagen over registreringen i SIS avgjøres med
samme avgjørelsesform som utvisningssaken. Når klagen bare gjelder UDIs vedtak om
registrering i SIS, vurderes spørsmålet om avgjørelsesform særskilt.
Med utgangspunkt i gjeldende maler i DUF utformer saksbehandleren ett felles
vedtaksdokument for vedtak om utvisning og vedtak om registrering i SIS. Utvisning og
registrering i SIS er hjemlet i henholdsvis utlendingsloven og SIS-loven, og et gjeldende
innreiseforbud (utvisning) er et vilkår for registrering i SIS. Vurderingsdelen i
vedtaksdokumentet er derfor todelt, med vurdering av klagen over utvisning før vurdering av
klagen over registrering i SIS.

3

Registrering i DUF

•

•

•
•

Saker som gjelder både utvisning og registrering i SIS, registreres både i UDI og UNE
som én sak; en utvisningssak.
Vedtaksinstansen treffer likevel to selvstendige vedtak med to forskjellige vedtakskoder
i DUF. Se UNEs DUF brukerveiledning BV-DUF-08-01. Først når vedtaket om SIS er
registrert i DUF, sendes det en automatisk oppgave i DUF til de med ansvaret for å
administrere Norges innmeldinger og utmeldinger av SIS.
Husk å registrere varigheten på innmeldingen i SIS.
Når du omgjør et vedtak om utvisning/og eller registrering i SIS, må du registrere to
vedtak om omgjøring. Se DUF brukerveiledning BV-DUF-08-02.
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