
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 faglig støtte og analyse (fagavdelingen). 

Saksnr. (360º) : 15/00584 

Dato : 22.9.2015 

Versjon : 02 

Ansvarlig : Seksjonssjef GJS 

Saksbehandler : OSE 

Nummer : RB-15 

Hastevaktordningen 
Formål 
Rutinene skal sikre effektive og gode rutiner i situasjoner hvor nemndlederhastevakten skal tre inn i 

en sak. 
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 Innledning 1
Når en avgjørelse ikke kan vente og nemndleder som er tildelt saken ikke er tilgjengelig, skal 

hastevakten tre inn i saken. 

Arkiv- og fellestjenester (AF) utformer vaktliste. Dersom hastevakten ikke er tilgjengelig, er det 

nestemann på lista som skal ta stilling til saken. Dersom alle nemndlederne er fraværende, skal 

hastevakten være tilgjengelig på mobiltelefon. 

Dersom hastespørsmålet oppstår før nemndleder er tildelt, skal nemndleder tildeles på vanlig 

måte av saksbehandler gjennom DUF. 

 Når hastevakten skal benyttes 2
Bl.a. i følgende typetilfeller skal hastevakten skal tre inn (ikke uttømmende): 

1. Ved spørsmål om utsatt iverksetting. Politiet har pågrepet eller vil pågripe klageren i 
forbindelse med uttransport eller varetektsfengsling. 

2. Prosessrelaterte spørsmål i forbindelse med en stevning, begjæring om midlertidig 
forføyning eller under en rettssak. 

3. Når effektuering ikke kan skje før UNE har truffet et realitetsvedtak, og politiet ønsker 
uttransport i forbindelse med forestående løslatelse etter endt soning eller 
varetektsfengsling. Typisk vil dette kunne gjelde utvisningssaker. 

 

Sekretariatet og nemndlederne bør, dersom det kan ventes at hastespørsmål vil oppstå, som 

hovedregel ta stilling til aktuelle spørsmål mens opprinnelig nemndleder er tilgjengelig. Straks 

slike spørsmål oppstår, bør sekretariatet forelegge dem for opprinnelig nemndleder, som så 

raskest mulig tar stilling. 

Eventuell uklarhet (mellom sekretariatet og nemndleder) mht. om man har å gjøre med en sak 

for hastevakten, avgjøres av nemndlederen som er hastevakt. 

Behandling av omgjøringsanmodninger har høy prioritet, og spørsmålet om å gi utsatt 

iverksetting eller ikke, skal normalt avgjøres med en gang anmodningen kommer inn til UNE. I 

forbindelse med lengre feriefravær for mange (typisk sommerferie/juleferie), må det likevel 

vurderes konkret fra sekretariatets side hvilke omgjøringsanmodninger som skal legges fram 

for hastevakten for avgjørelse av spørsmålet om utsatt iverksetting. De sakene som legges fram 

bør fortrinnsvis være saker der UNE har konkrete opplysninger om en nært forestående 

uttransport, for eksempel fra politiet eller advokaten, eller der andre forhold tilsier at det er 

særlig viktig å få tatt stilling til spørsmålet om utsatt iverksetting med en gang. Det bør også 

ses hen til hvor lenge det er til den ansvarlige nemndlederen er tilbake. 

 Ansvaret for saken 3
Hastevakten tar stilling til hastespørsmålet og treffer en beslutning eller et vedtak. Dersom 

opprinnelig nemndleder er tilgjengelig på telefon, kan hastevakten rådføre seg med denne for å 

få opplysninger om saken, men det er hastevakten som er ansvarlig for avgjørelsen. 

Selv om en hastevakt har fattet en beslutning i saken, skal beslutningen som hovedregel følges 

opp av den opprinnelig tildelte nemndleder. Hvis videre oppfølging (i form av 

realitetsbehandling) bør skje mens den tildelte nemndleder fortsatt er fraværende, skal saken 

overføres til hastevakten, som overtar saken. 
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Eventuelle nye hastespørsmål som oppstår etter at opprinnelig nemndleder har tatt hånd om 

saken igjen, avgjøres som hovedregel av ny hastevakt iht. hastevaktlisten. 

 Avgjørelsens form 4
Enten det gis utsatt iverksetting eller ikke, skal en anmodning om omgjøring 

realitetsbehandles, med mindre den avvises, jf. IR-01 Saksbehandlingen i UNE punkt 9 og  

RB-21 Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak. Svar på anmodninger som 

ikke er gitt utsatt iverksetting, prioriteres foran anmodninger der utsatt iverksetting er gitt. 
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