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”Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie 

utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker.”
1
 - Aristoteles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ordtak http://www.ordtak.no/index.php?fn=&en=Aristoteles&side=2 lastet ned 

28.06.17 

http://www.ordtak.no/index.php?fn=&en=Aristoteles&side=2
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Forord  

Arbeidet med oppgaven har vært en lang og krevende reise. Det viktigste jeg har lært 

i løpet av prosessen er at det ikke nødvendigvis er resultatet som er avgjørende, men 

innsatsen og dedikasjonen i arbeidsprosessen fram mot mål.  

Temaet og problemstillingen i oppgaven er inspirert av mitt politiske engasjement og 

mine foreldre som flyktet til Norge fra Balkan på 1990-tallet. Derfor ønsket jeg å 

bruke min faglige kompetanse til å undersøke et tema som ikke bare betyr mye for 

meg, men kan bety mye for veldig mange mennesker. Jeg vil bruke muligheten til å 

takke mine foreldre, som siden deres ankomst til Norge har ofret alt for at jeg skal nå 

lengst mulig og oppdratt meg med at utdanning er viktig. Med denne masteroppgaven 

kan jeg nå skilte med at jeg er den første i familien med en mastergrad.  

Det er jeg stolt over.  

Senter for rettsinformatikk har de siste 5 årene både vært min arbeidsplass og hjem. 

Det er alltid trist og vemodig å forlate en epoke i livet, men jeg avslutter denne 

epoken med kompetanse, erfaringer og venner for livet. I den anledning til jeg takke 

Petter Ludvig Andersen. De siste 5 årene hadde ikke vært det samme uten deg. 

Torgeir, Martine, Sabrije og Jade for å ha vært min personlig heia-gjeng den siste 

måned før levering.  

Tusen takk til min veileder Arild Jansen som har helt til siste slutt gitt meg 

konstruktive tilbakemeldinger. Forståelsen og arbeidet med oppgaven hadde ikke vært 

det samme uten hans veiledning. Videre vil jeg takke Dag Wiese Schartum for råd og 

veiledning i arbeidet med den juridiske delen i oppgaven. Sist, men ikke minst tusen 

takk til min kontaktperson hos Utlendingsdirektoratet, Ingvild Bergum Solbø for hjelp 

med opplysninger på mail og tilgang til intervjuobjekter. 

Til slutt vil jeg takke alle mine nærmeste venner som har de siste ukene hjulpet meg 

med å holde motet oppe med varme ord og støtte. En spesiell takk går til Camilla 

Walstad, Frida Strøm Anthonisen, Bled Maliqi og Isabell Vikan Pettersen for 

korrektur og gjennomlesing av oppgaven.  

Drenusha Suka 

29.juni 2017   Oslo 
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1. Introduksjon 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

I 2015 var flyktningsituasjonen et tema som definitivt satte preg på det politiske 

klimaet i Europa. Flyktningkrisen ble et mye omtalt tema, og preget lenge 

medielandskapet og den politiske dagsorden. I 2015 tok europeiske land til sammen i 

mot én million asylsøkere. Det har skjedd en betraktelig nedgang i flyktningstrømmen 

til Europa frem til i dag. En tilspisset politisk diskurs i mottakerlandene skapte 

grunnlag for å føre en strengere innvandringspolitikk. En innstramming av politikken 

pekes på som en av årsakene til at flyktningstrømmen til Europa har ’bremset opp’.
2
 

Kravet om åpenhet versus kravet om strengere kontroll har generert svært mye debatt 

i mediene. Byrdefordeling og flyktningenes påvirkning på mottakerlandet har vært 

sentrale temaer i den offentlige debatten. Spørsmål om hvor mange flyktninger som 

skal tas imot, hvordan de skal integreres, og hva dette betyr for den nasjonale 

sikkerheten, har vært sentrale spørsmål.  

Norge ble på ingen måter unntatt og tok i toppåret 2015 i mot 30.110 asylsøkere.
3
 En 

sammenligning av rapporter fra 2014 og 2015 illustrerer den ekstraordinære 

situasjonen som flyktningsituasjonen skapte. En rapport fra Utlendingsdirektoratet 

(heretter UDI) viser blant annet at sakstypene familieinnvandring og beskyttelse var 

de som ga flest oppholdstillatelser.
4
 Den mest oppsiktsvekkende forskjellen mellom 

disse to årene, er antall ubehandlede saker, spesielt ubehandlede asylsøknader. Dette 

skyldes trolig den kraftige økningen av asylsøknader høsten 2015 og at 

utlendingsmyndighetene ikke var i stand til å forutse eller møte den kraftige økningen 

i antall søknader om beskyttelse. 

Det er Utlendingsdirektoratet og politiet som først møter utlendingene og behandler 

søknadene om beskyttelse. Det er ingen tvil om at flyktningsituasjonen har ført til 

større belastning hos både UDI og politiet.
5
  Belastningen har forårsaket spørsmål om 

hvordan man best organiserer, effektiviserer og behandler asylsøknadene. Siden 

                                                             
2
 Statistisk sentralbyrå  https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-

publikasjoner/flyktninger-i-norge lastet ned 09.02.16  
3 BBC http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 lastet ned 09.02.16 
4
 UDI https://www.udi.no/globalassets/statistikk-og-analyse/tall-og-fakta-2015/tall-

og-fakta-2015.html s.2 lastet ned 15.04.16 
5
 Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flyktningkrisen-gjor-at-UDI-

iverksetter-beredskapsplan-8158736.html lastet ned 09.02.16  

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/flyktninger-i-norge
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/flyktninger-i-norge
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
https://www.udi.no/globalassets/statistikk-og-analyse/tall-og-fakta-2015/tall-og-fakta-2015.html
https://www.udi.no/globalassets/statistikk-og-analyse/tall-og-fakta-2015/tall-og-fakta-2015.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flyktningkrisen-gjor-at-UDI-iverksetter-beredskapsplan-8158736.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flyktningkrisen-gjor-at-UDI-iverksetter-beredskapsplan-8158736.html
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sommeren 2003 har utlendingsforvaltningen brukt det IKT-baserte 

saksbehandlersystemet Datasystemet for utlendinger-og flyktningsaker (heretter 

DUF). Systemet gjør det mulig å hente ut data til ulike formål, men i utgangspunktet 

skal DUF først og fremst være et verktøy i saksbehandlingen av utlendings- og 

statsborgerskapssaker.
6
 DUF består både av et grensesnitt som søker kan se og en 

underliggende database hvor opplysninger om søker er registrert. Det registreres 

informasjon knyttet til de juridiske sidene ved saksbehandlingen og vilkårene i 

lovverket som må være oppfylt for å få en tillatelse. I tillegg til vedtaksinformasjon 

inneholder DUF også sakshistorikk, det vil si supplerende informasjon om grunnlaget 

for vedtaket og informasjon om søkeren. 
7
 Teknologisk utvikling og økt fokus på 

digitalisering i offentlig sektor har banet vei for større bruk av IKT på dette feltet.  

Selv om DUF er et datasystem og et verktøy for saksbehandlere, har UDI de siste 

årene utviklet selvbetjente løsninger som har større fokus på interaktivitet mellom 

UDI og brukeren, noe som blant annet gjør det mulig for brukeren å søke om visum 

og statsborgerskap.
8
 Når det gjelder asylsøknader registres de manuelt i DUF av 

saksbehandlere.  

For å søke om asyl i Norge, må man først registrere søknaden om beskyttelse hos 

politiet. Deretter vil politiet sende utlendingen til et ankomstsenter hvor UDI 

intervjuer utlendingen om årsaken til søknaden om beskyttelse.
9
 Politiet registrerer 

informasjonen i DUF, fordi datasystemet benyttes av UDI, UNE og politiet i ulike 

faser av saksbehandlingen.
10

 På denne måten er det ikke behov for å registre samme 

informasjon flere ganger, samtidig som digital overføring av informasjon er mer 

effektivt enn tradisjonell post.
11

 Det er UDI som etter Lov om utlendingers adgang til 

                                                             
6
. Tranvik,Tommy, Lærgreid. Per, Ramslien Arne. R, F “Digital teknologi og 

organisasjonsendring” (2008) kapittel 3 s. 93 
7 Tranvik,Tommy, Lærgreid. Per, Ramslien Arne. R, F “Digital teknologi og 

organisasjonsendring” (2008) kapittel 3 s. 94 
8
 Balne Michael, Ansari Samina,Østhagen Vegard og Ibrahim Dalya (2014) 

Bacheloroppgave, «Behandling av visumsøknader i Norvis» Senter for 

Rettsinformatikk s. 4 
9
 UDI  https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/beskyttelse-i-norge/ Lastet ned 

09.02.16 
10

 Tranvik,Tommy, Lærgreid. Per, Ramslien Arne. R, F “Digital teknologi og 

organisasjonsendring” (2008) kapittel 3 s. 93 
11

 Intervjuobjekt 1 og 2, vedlegg del 8.1 og 8.2 

https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/beskyttelse-i-norge/
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riket og deres opphold her av 2006
12

 vedtar om en utlending er en flyktning eller 

ikke.
13

 

Den kraftige økningen av asylsøknader i 2015 førte til et større behov for tilsetting av 

flere hundre saksbehandlere for å effektivisere prosessen. I 2016 har UDI registrert 

3460
14

 søknader, mens det ut året 2015 var registret 31 150 søknader.
15

 Det er en 

drastisk nedgang i antall søknader om beskyttelse som ble registret fra året 2015 til 

2016. Selv om antall søknader om beskyttelse har gått drastisk ned betyr det ikke at 

Norge og Europa ikke kan oppleve nye flyktningstrømmer igjen i fremtiden.  

1.2 Problemstilling 

Kunne man møtt flyktningstrømmen på en annen måte, som sikrer en mer effektiv 

saksbehandling for mennesker på flukt? Er det mulig å automatisere deler av 

saksbehandlingen for å sikre raskere vedtak? Jeg stiller spørsmål om hvorvidt et 

system, med hjelp av automatisering kan bestemme skjebnen til en flyktning i nød? 

Automatisering har generelt vært negativt omtalt i mediene, fordi systemer ikke er i 

stand til å gjøre subjektive vurderinger og at individer dermed kan bli ofre for 

systemet. Men hva hvis det er mulig å utforme en løsning på å hjelpe utlendinger på 

en rettssikker og effektiv måte? Jeg vil i denne oppgaven derfor besvare følgende 

spørsmål: 

Hvordan kan Utlendingsdirektoratet helt eller delvis automatisere deler av 

saksbehandlingen av søknad om beskyttelse som ivaretar kravet om rettssikre og 

effektive vedtak? 

Med bakgrunn i dette vil jeg drøfte utfordringene og mulighetene knyttet til en helt 

eller delvis automatisert saksbehandlingsløsning. Som nevnt i del 1.1 består 

utlendingsforvaltningen av flere virksomheter, men jeg vil avgrense denne oppgaven 

                                                             
12

 Lovdata Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(Utlendingsloven) 2008 https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-

35/%C2%A75 lastet ned 16.05.2017 
13

 Lovdata. FNs flyktningkonvensjon 

https://lovdata.no/pro/#document/TRAKTAT/traktat/1951-07-28-

1?searchResultContext=1111 Lastet ned 15.04.16 
14

UDI  https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-

statsborgerskap-og-maned-2016/ Lastet ned 20.01.17 
15

 UDI https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-

statsborgerskap-og-maned-2015/ Lastet ned 20.01.17 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-35/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-35/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#document/TRAKTAT/traktat/1951-07-28-1?searchResultContext=1111
https://lovdata.no/pro/#document/TRAKTAT/traktat/1951-07-28-1?searchResultContext=1111
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-og-maned-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-og-maned-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-og-maned-2015/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylsoknader-etter-statsborgerskap-og-maned-2015/
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til å ta for seg kun UDI. Jeg har i løpet av arbeidet med masteroppgaven gjennomført 

to intervjuer med saksbehandlere fra asyl-avdelingen. Intervjuene avdekket to 

interessante aspekter ved saksbehandlingsprosessen. Det ene er at overføringen av en 

sak fra første (saksbehandler nummer 1) til andre instans (erfaren saksbehandler 

nummer 2) er det som forlenger saksbehandlingsprosessen mest. Det andre er at 

mange saker ligger lenge før behandlingen starter, noe som var tilfellet under 

flyktningstrømmen i 2015. Hensikten med denne studien er å kartlegge og analysere 

prosesser som kan forbedre saksbehandlingen. Jeg ser særlig på ulike former for IKT-

støtte, og muligheter for automatisering av deler av saksbehandlingsprosessen. Vi har 

sett at Politiets utlendingsenhet, utlendingsdirektoratet og utlendingsnemnda har klart 

å effektivisere arbeidet da de i januar 2015 vant Direktoratet for økonomistyrings pris 

for å effektivisere Dublin-saker.
16

 Derfor er det viktig å poengtere at hovedfokuset 

ikke bare er å effektivisere, fordi det vil kunne gå på bekostning av grundigheten i 

behandlingen av vedtak. Det konkrete målet mitt vil være å finne en løsning som 

unngår at saker går alt for lang tid uten å bli behandlet.  

 

For å besvare hovedproblemstillingen har jeg valgt å formulere 3 del-

problemstillinger som skal hjelpe meg å finne en løsning.  

 

Problemstilling 1: a: Hvordan er den nåværende saksbehandlingsprosessen knyttet til 

søknad om beskyttelse? b: Hvilke opplysninger kan innhentes og behandles digitalt?  

Problemstilling 2: I hvor stor grad kan Lov om Utlendingers adgang til riket og deres 

opphold her §§ 28-32 transformeres til programkode og hvordan kan dette gjøres?  

Problemstilling 3: Hvilken del av saksbehandlingen ved søknad om beskyttelse vil 

være mulig å automatisere? 

 

1.2.1 Nærmere om problemstilling nummer 1 

Den første problemstillingen vil jeg besvare med data innhentet fra mine 

intervjuobjekter. Jeg har blitt opplyst om hvordan opplysninger om identitet og 
                                                             
16

 Direktoratet for økonomistyring http://www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-

DFO/Aktuelt/Dublin-fra-A-til-A-vant-Bedre-stat-prisen/ Lastet ned 16.04.16 

http://www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Dublin-fra-A-til-A-vant-Bedre-stat-prisen/
http://www.dfo.no/no/Om-DFO/Om-DFO/Aktuelt/Dublin-fra-A-til-A-vant-Bedre-stat-prisen/
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utlendingens nasjonalitet blir innhentet og behandlet. Jeg har også brukt 

informasjonen fra mine intervjuobjekter til å analysere det utvalgte målet fra UDIs 

strategidokument ved hjelp av en SWOT-analyse. SWOT-analysen har vært 

behjelpelig til å forstå mulighetene, svakhetene, utfordringene og truslene i 

vurderingen av søknad om beskyttelse. Ut fra denne vurderingen har jeg foreslått en 

løsning på hvordan søknad om beskyttelse kan behandles på en mer effektiv måte, 

særlig ved å innhente og behandle opplysninger om identitet og landinfo digitalt. 

Dette besvarer delspørsmål 1b. Løsningen er basert på det tekniske og organisatoriske 

perspektivet i forvaltningsinformatikken.  

1.2.2 Nærmere om problemstilling nummer 2 

Den andre problemstillingen er også den mest omfattende problemstillingen i 

oppgaven. Først og fremst krever problemstillingen at jeg setter meg inn i 

lovgivningen, som i mitt tilfelle primært vil være Lov om utlendingers adgang til riket 

og deres opphold her (Utlendingsloven) 2008. For å tolke lovreglen e om beskyttelse 

har jeg satt meg inn i tilhørende rettskilder, særlig forarbeidene og juridisk teori. Dette 

kommer jeg tilbake til i kapittel 2. Hovedformålet med problemstillingen er å gjøre et 

utvalg av lovregler som påvirker avgjørelsen i behandlingen av en søknad om 

beskyttelse. Med de utvalgte lovreglene om beskyttelse har jeg anvendt metoden til 

Schartum 2012 ”fra lovtekst til programkode” for å undersøke om lovreglene lar seg 

strukturere slik at de kan programmeres i et system som skiller mellom innvilgelses- 

og avslagssaker. Struktureringen til en programkode kalles pseudokode. Med 

pseudokode menes å lage en formell representasjon av relevante lovregler til et 

system som består av vanlig språk og syntaktiske strukturer inspirert fra 

programmeringsspråk som inneholder eksempelvis, deretter/så og ellers.
17

 Det kan 

også forklares som oversettelse fra lovtekst til programmering i et system. 

Problemstilling nummer 2 drøftes nærmere i kapittel fire.   

1.2.3 Nærmere om problemstilling nummer 3 

Den siste problemstillingen vil jeg besvare på bakgrunn av det jeg har kommet frem 

til i kapittel 3 og 4. Jeg vil gi konkrete forslag på hvilken del av saksbehandlingen 

som lar seg støtte av automatisering og om lovreglen e tillater det. Svaret på denne 

problemstillingen vil også gi grunnlag for å svare på hovedproblemstillingen min om 

                                                             
17

 Oxford references ”pseudolanguage” 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199688975.001.0001/acref-

9780199688975-e-4201?rskey=mYU5sK&result=1 Lastet ned 11.05.17   

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199688975.001.0001/acref-9780199688975-e-4201?rskey=mYU5sK&result=1
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199688975.001.0001/acref-9780199688975-e-4201?rskey=mYU5sK&result=1
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”Hvordan kan Utlendingsdirektoratet automatisere deler av saksbehandlingen av 

søknad om beskyttelse, samtidig  som man ivaretar kravet om rettssikre og effektive 

vedtak?” Problemstillingen svares i kapittel 5.  

 

1.3 Videre framstilling av oppgaven 

Før jeg forsøker å svare på problemstillingene, vil jeg gjøre rede for valg av case og 

metode. Videre følger besvarelsene av problemstillingene i kapittel 3, 4 og 5. 

Delproblemstilling nummer 1 vil besvares ved å undersøke og analysere hvordan den 

nåværende saksbehandlingen om beskyttelse foregår hos UDI, analysere 

organisasjonens mål opp mot muligheter for automatisering, samt undersøke hvorvidt 

innhenting og behandling av opplysninger om utlendingen kan gjøres digitalt. Ut i fra 

nåværende saksbehandlingen har jeg analysert de relevante lovreglene Utl §§ 28 

første ledd bokstav a,§29, 30 og 32, og vurdert hvilken av lovreglene som kan 

struktureres på den måten tillater støtte av automatisering. Kapittel 5 vil bestå av 

samlende drøftinger fra kapittel 3 og 4, hvor jeg gir konkrete forslag som besvarer 

både problemstilling nummer 3. Kapittel 6 vil inneholde konklusjon hvor jeg besvarer 

på hovedproblemstillingen og refleksjoner av mitt arbeid med oppgaven.  

1.4 Sentrale begreper og forkortelser 

Det vil i forekomme flere sentrale begreper som har betydning for forståelsen av 

innholdet i denne oppgaven, disse begrepene ønsker jeg derfor å definere 

innledningsvis. I tillegg vil jeg bruke flere forkortelser underveis som jeg har listet 

opp nedenfor. Aller først vil jeg definere begrepet utlending som jeg bruker 

gjennomgående i oppgaven.  

Utlending- «Enhver som ikke er norsk statsborger» .
18

 jf. Utl § 5 første ledd. 

Enkeltvedtak – «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere 

bestemte personer» jf. Lov om behandling av forvaltningssaker § 2 første ledd 

bokstav b.
19

 

                                                             
18 Lovdata Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(Utlendingsloven) 2008 https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-

35/%C2%A75 lastet ned 16.05.2017 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-35/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2008-05-15-35/%C2%A75
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Asyl – Søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller 

umenneskelig behandling i hjemlandet ditt.
20

 Jeg forholder meg til både begrepet 

beskyttelse og asyl.  

UNE – Utlendingsnemnda 

PU – Politiets utlendingsenhet  

DUF – Datasystemet for utlendings-og flyktningsaker 

Fremkom – Fremmedkontrollregistret  

Flyreg – Flyktningregistret  

Utl – Utlendingsloven 

Utlf – Utlendingsforskriften 

FK – Flyktningkonvensjonen 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                              
19

 Lovdata Lov om forvaltningssaker av forvaltningssaker § 2 første ledd bokstav b.
 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_1
  
lastet ned 

26.06.17 
 
20

 UDI https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/ lastet ned 26.06.17 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_1
https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/
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2. Casebeskrivelse og metode 

I følgende kapittel vil jeg først gjøre rede for caset mitt, som er Utlendingsdirektoratet 

og andre relevante aktører i utlendingsforvaltningen. Deretter gjør jeg rede for 

metodevalg og bruk av teorier for å svare på delproblemstillingene mine. 

2.1 Utlendingsforvaltningen 

Utlendingsforvaltningen består av Stortinget, Justis og- beredskapsdepartementet, 

Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), 

Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet (PU) og Landinfo: 

utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. 

Stortinget, i tillegg til Justis- og beredskapsdepartementet, fastsetter de overordene 

rammene, lover, forskrifter og budsjett for flyktning, innvandrings- og 

integreringspolitikken. I tillegg setter Stortinget rammene for integreringsarbeidet i 

kommunene gjennom introduksjonsloven og fastsetter størrelsen på 

integreringstilskuddet som kommunene får når de bosetter flyktninger.  

UDI behandler søknader om asyl, opphold- og arbeidstillatelser. Direktoratet 

behandler sakene der det er usikkert om det bør gis oppholdstillatelse. UDI er det 

overordnete faglige organet i utlendingsforvaltningen og kan instruere politiet og 

utenriksstasjonene i utlendingssaker.  

IMDI iverksetter statens politikk for bosetting av flyktninger. Dette gjør de ved å 

følge opp introduksjonsloven, rett og plikt til norskopplæring og Stortingsmelding nr. 

49 (2003-2004). UNE behandler klager på UDI-vedtak etter utlendingsloven, 

utlendingsforskriften og statsborgerloven. En viktig forskjell mellom UNE og UDI er 

at UNE er overordnet UDI som lovtolkende organ. Det betyr i praksis at UNE er 

retningsgivende for praksis i UDI.  

PU er flyktningers første stopp for å søke om oppholdstillatelse. PU registrerer 

asylsøkere, undersøker asylsøkerens reiserute, fastslår identitet og forbereder og 

iverksetter endelige avslag i asylsaker. Det er også PU som koordinerer og sikrer 

kvalitet i alle uttransporteringene fra Norge. Politidistriktene tar i mot og forbereder 
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søknader om oppholds- og arbeidstillatelse. De kan ikke avslå søknader. Sakene de 

ikke kan behandle sendes tilbake til UDI.
21

 

Utenrikstjenesten er første stedet utlendinger som vil besøke eller flytte til Norge 

kontakter. Utenrikstjenesten gir informasjon om regelverk og prosedyrer, og behandle 

søknader om besøksvisum. Et viktig bidrag fra utenrikstjenesten er Landinfo om 

menneskerettsforhold om landene asylsøkere kommer fra. Ved behov verifiserer 

utenriksstasjonene konkrete opplysninger om asylsaker på vegne av UDI og UNE. 

Denne informasjonen brukes gjerne når UDI og UNI skal behandle saker om opphold. 

 

 

Figur 1: Organisasjonskart og avgrensning
22

  

Figur 1 gir et overblikk over alle aktørene i utlendingsforvaltningen. Oppgaven 

kommer til å fokusere mest på det faglige samarbeidet mellom utlendingsdirektoratet, 

politiets utlendingsenhet og utenriksstasjonene som opplyser om landets forhold. UDI 

og PU er særlig preget av de politiske og administrative rammene for hvordan de skal 

utføre arbeidsoppgavene sine.  Et eksempel er gjennom stortingsmeldinger. For å vite 

                                                             
21UDI https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/hvem-gjor-hva-

i-utlendingsforvaltningen/Lastet ned 21.06.17 
22

 UDI https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-

administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248  Lastet ned 

21.05.17  

 

https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/hvem-gjor-hva-i-utlendingsforvaltningen/
https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/hvem-gjor-hva-i-utlendingsforvaltningen/
https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248
https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248
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hvordan UDI kan oppnå et definert mål er det viktig å vite hvordan organisasjonen er 

strukturert og om det er behov for endringer i arbeidsmetoden i behandlingen av en 

søknad om beskyttelse. Jeg foreslår endringer etter å ha utført analysene i kapittel 3 

og 4.  Figur 1 illustrer hvordan utlendingsforvaltningen er organisert, i tillegg til 

hvordan UDI forholder seg til PU under saksbehandlingen av søknad om beskyttelse. 

Skjermdumpen under illustrerer hvordan UDI er strukturert internt. 

  

Figur 2: UDIs organisasjonsstruktur
23

 

Skjermdumpen i figur 2 er et organisasjonskart hentet fra UDIs nettsider. UDI er 

strukturert etter det som i organisasjonsteorien kalles “funksjonsbasert inndeling”.
24

 

Med slik inndeling menes at arbeidsoppgaver er inndelt etter faglig område. De 

relevante avdelingene for denne oppgaven er Asylavdelingen og Avdeling for 

elektronisk forvaltning. I figuren er disse ringet rundt i rødt. Hver avdeling er 

spesialister i hvert sitt fagområde. Asylavdelingen jobber med mennesker på flukt og 

behandling av søknad om beskyttelse. Avdelingen for elektronisk forvaltning jobber 

                                                             
23

 UDI https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-

administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248 Lastet ned 

21.05.17 
24

 UiO, forelesningsfolie http://home.hit.no/~tarberg/orgfag1/txt-er/orgstruktur.pdf 

Lastet ned 26.06.17 

https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248
https://www.udi.no/en/about-the-udi/about-the-udi-and-the-immigration-administration/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4248
http://home.hit.no/~tarberg/orgfag1/txt-er/orgstruktur.pdf
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med organisasjonens IKT-baserte hjelpemidler til å løse arbeidsoppgaver.
25

 

Avdelingen for elektronisk forvaltning arbeider med drift og utvikling av 

oppdateringer på DUF.
26

 Hver av disse to avdelingene er igjen fordelt med egne 

avdelingsledere og underavdelinger som jobber med ulike oppgaver. Asylavdelingen 

er fordelt i flere landområder, kvoteflyktninger, Dublin-saker og saker om 

mindreårige asylsøkere. Fordelen med funksjonsbasert inndeling av arbeidsoppgaver 

er at problemstillinger og utfordringer vil bli løst av spesialister og erfarende. 

Ulempen er at det kan danne subkulturer innad i en organisasjon, i tillegg skaper det 

samordningsproblemer dersom avdelinger blir for store og spesialiserte at avdelinger 

innad i organisasjonen sliter med å kommunisere med hverandre.
27

 Dette ble særlig 

nevnt under intervjuer med «super- brukere» hos asylavdelingen, nemlig at de har 

saksbehandlere som jobber med spesifikke land, sikkerhetssaker og barnesaker som 

danner egne subkulturer i avdelingen. Informantene poengterte at selv om det var lav 

terskel for å kommunisere med hverandre og de gjennomførte faste møter i 

komplekse saker, holder de mindre avdelingene og fagområdene seg gjerne for seg 

selv.
28

 

Organisasjonsstrukturen til UDI er strukturert hierarkisk og vertikalt (figur 2 og 9). 

Med hierarkisk menes at makten ligger på toppen hos direktør og assisterende 

direktør. I en vertikal inndeling er ansvaret delegert i ulike enheter og avdelinger, for 

eksempel HR-enheten, kommunikasjonsstaben og avdeling for elektronisk 

forvaltning. Enhetene og avdelingene er organisert etter spesialiseringer. Det betyr at 

deltakerne arbeider med ulike saker som de tilstrebes at de holder seg til, og at de har 

ulik utdannelse og erfaring fra fagområdet.
29

  

2.2 Valg av metode  

I denne delen vil jeg redegjøre for valg av metode for å kunne besvarelse 

hovedproblemstillingen og delproblemstillingene. Problemstilling en til tre er løst ved 

                                                             
25

 UDI https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-

utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132 lastet 

ned 26.06.17 
26

 UDI https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-

utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132 Lastet 

ned 24.11.16 
27

 Jacobsen, Thorsvik, (2007) Bergen, ”Hvordan organisasjoner fungerer” s. 30 
28

 Intervjuobjekt 1 og 2, vedlegg del 8.1 og 8.2  
29

 Nyhlehn, Organisasjonsstruktur, ”Kritiske analyser og refleksjoner” s. 73 

https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132
https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132
https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132
https://www.udi.no/om-udi/om-udi-og-utlendingsforvaltningen/organisasjonskart-og-avdelingsbeskrivelser/#link-4132
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bruk av samfunnsvitenskapelig metode. I tillegg er det benyttet juridisk analyse av 

rettskilder for å forstå innholdet i de utvalgte lovreglen e. Under følger en beskrivelse 

av min metodebruk. 

2.3 Samfunnsvitenskapelig metodebruk  

Samfunnsvitenskap handler om mennesker i ulike typer samfunn, ikke bare 

enkeltmennesker og grupper i samfunnet, men også om samfunnet som helhet.
30

 

Metodene som anvendes i samfunnsvitenskapelig forskning bygger på generelle 

vitenskapelig prinsipper om åpenhet, repeterbarhet, systematikk og dokumentasjon. 

Begrepet metodologi brukes om de mer prinsipielle og fundamentale tenkemåtene 

eller forståelsesformene som legges til grunn for utviklingen og utnyttingen av ulike 

metoder.
31

 Når det gjelder metode refereres det til de konkrete fremgangsmåtene for 

opplegg og gjennomføring av vitenskapelige studier.
32

 Mens kvantitative metoder 

vektlegger å analysere et stort antall enheter, er kvalitative metoder tuftet på å 

analysere få enheter.
33

 For å besvare mine problemstillinger har kvalitativ metode 

vært relevant, fordi dens styrke er å gå i dybden for å forstå prosessen og 

behandlingen av søknaden om beskyttelse. Datainnsamling fra intervjuer og 

dokumentstudier har bidratt i å forstå behovet for støtte av automatisering i asyl-

avdelingen hos UDI.  

Undersøkelsesopplegget jeg har tatt i bruk er en kombinasjon av intervjuer og 

dokumentstudier. Opplysningene fra intervjuene har gjort meg i stand til å sette meg 

inn i saksbehandlingsprosessen, men også mulighetene og utfordringene knyttet til det 

å automatisere denne prosessen. Dokumentstudier bidrar med bakgrunnsinformasjon 

når det gjelder samfunnsoppdraget til UDI som organisasjon, deres mål og strategier, 

samt tall og statistikk over flyktningsituasjonen i 2015 og 2016.  

2.2.1 Intervju  

Intervju er den vanligste datainnsamlingsmetoden i det vi kan kalle kvalitativ 

metode.
34

  Mine individuelle intervjuer ble gjennomført ansikt-til-ansikt. På den 

måten etablerte jeg tillit, observerte og skapte en god stemning i intervjusituasjonen. I 

                                                             
30 Grønmo, (2010), Samfunnsvitenskapelige metoder. S 6 
31

 Grønmo, (2010), Samfunnsvitenskapelige metoder. S 6 
32

 Grønmo, (2010), Samfunnsvitenskapelige metoder. S 29 
33

 Grønmo, (2010), Samfunnsvitenskapelige metoder. S 29 
34

 Jacobsen (2015) Innføring i Samfunnsvitenskapelig metodes s.145 
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tillegg til at jeg tillot intervjuet å være åpen for å bli opplyst om andre forhold jeg ikke 

var klar over så tidlig i prosessen med oppgaven.  

Jeg gjennomførte to intervjuer med saksbehandlere fra beskyttelses-avdelingen juni 

2016 hvor begge intervjuobjektene var super-brukere. Super-brukere betyr erfarene 

saksbehandlere i UDI som har utvidet tilgang til Datasystemet for utlendings -og 

flytkningsaker (DUF). De kan blant annet gjøre endringer i eventuelle brukerfeil fra 

andre saksbehandlere.  

For å kunne besvare på min delproblemstilling nummer 1 var jeg avhengig av å sette 

meg inn i hvordan den nåværende saksbehandlingen hos UDI. Derfor måtte jeg 

gjennomføre intervjuene relativt tidlig. Ulempen med å gjennomføre intervjuene 

tidlig i prosessen er at jeg ikke hadde satt meg godt nok inn i UDI som organisasjon 

og jeg visste veldig lite om lovgivningen UDI hadde myndighet til og treffe 

avgjørelser med. Fordelen var derimot at opplysningene fra saksbehandlerne fra 

beskyttelses-avdelingen i UDI var avgjørende for disposisjonen i oppgaven. Det satt 

meg i stand til å utføre en analyse av UDI som organisasjon slik det er gjort i kapittel 

3. I senere tid har jeg hatt behov for flere detaljerte opplysninger om 

saksbehandlingen og særlig innhenting av opplysninger i vurderingen av en søknad 

om beskyttelse. Slike detaljerte spørsmål har blitt svart på epost av min kontaktperson 

fra asylavdelingen hos UDI. På denne måten har jeg unngått unødvendig tidsbruk av å 

gjennomføre mange intervjuer når spørsmålene har vært konkrete.   

Intervjuene med saksbehandlere fra beskyttelses-avdelingen var kvalitative med bruk 

av semi-strukturerte spørsmål. Det er flere grader å strukturere spørsmål i et 

kvalitativt intervju, illustrert i figur 3.
35

 De kan enten foregå som en helt vanlig 

samtale eller strukturert gjennom en liste over temaer som skal tas opp. Det som 

menes med semi-strukturerte spørsmål (markert i grønn i figur 3) er at spørsmålene i 

intervjuguiden holder en fast rekkefølge, men spørsmålsstiller har mulighet til å stille 

oppfølgingsspørsmål eller bytte om på rekkefølgen om det føles naturlig i 

intervjusituasjonen.
36

 På den måten er man ikke bundet av rekkefølgen, men man 

sikrer samtidig at man går gjennom alle temaene på listen i løpet av intervjuet. 

                                                             
35

 Jacobsen (2015) Innføring i Samfunnsvitenskapelig metodes s. 149 

36 Bryman (2012) Social Research Methods s. 321 
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Jeg gjennomførte to intervjuer med erfarne saksbehandlere, som etter UDI er definert 

som en saksbehandler som har jobbet over et år. Jeg opplevde at intervjuguiden jeg 

forberedte ga intervjuobjektene mine følelsen av at de kunne snakke fritt, samtidig 

som vi gikk gjennom temaene som viktige for å besvare problemstillingen. I det første 

intervjuet opplevde jeg at intervjuobjektet ikke var forberedt nok til å besvare på 

spørsmålene. Med det mener jeg at vedkommende ikke visste hvorvidt de kunne svare 

på spørsmålene med tanke på intervjuobjektets taushetsplikt. Det krevde at jeg måtte 

bruke mye lengre tid i starten av intervjuet mitt til å forklare temaet i masteroppgaven, 

da jeg enda ikke viste hva oppgaven min gikk ut på. Intervjuobjektet svarte likevel på 

det som var mulig å svare på, og jeg kom langt med opplysningene fra intervjuet.  

 

Helt lukket                                                                                                         Helt åpent  

Spørsmål med 

faste 

svaralternativer 

i en fast 

rekkefølge 

Spørsmål i 

en fast 

rekkefølge, 

innslag av 

åpne svar 

Intervjuguide 

med tema, fast 

rekkefølge, 

noen faste 

svaralternativer 

Intervjuguide 

med tema, 

fast 

rekkefølge, 

og kun åpne 

svar 

 

Samtale uten 

intervjuguide, 

uten sekvens 

i samtalen 

 

Figur 3: Grader av strukturering av et intervju
37

 

Jeg brukte samme intervjuguide til begge intervjuene med saksbehandlere fra 

asylavdelingen. Denne ligger vedlagt i oppgaven. På den måten kunne jeg 

sammenligne svarene, og få bekreftet opplysningene, fra det første intervjuet. Begge 

intervjuene ble gjennomført med to dagers mellomrom. Ulempen med å gjennomføre 

intervjuene med såpass kort tidsavstand var at jeg ikke fikk satt meg godt nok inn i 

svarene fra første intervju til å kunne endre på spørsmål i intervjuguiden. Dette kunne 

medført at jeg kunne fått litt andre opplysninger på intervju nummer to. 

                                                                                                                                                                              
 
37 Jacobsen (2015) Innføring i samfunnsvitenskapelig metode s. 150 
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2.2.2 Dokumentundersøkelser 

Både intervju og dokumentundersøkelser er metoder for innsamling av primærdata. 

Det skilles mellom to typer bruk av data i analysene, primærdata og sekundærdata. 

Med primærdata menes nye data, som er samlet inn av den eller de som lager 

undersøkelsen til et bestemt formål.
38

 Mens med sekundærdata henvises det til data 

som er samlet inn av andre, for eksempel Statistisk sentralbyrå eller Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjenester.
39

 Fordelen med primærdata er at den er samlet 

inn for et bestemt formål. Ulempen er at innsamlingen av primærdata er tids- og 

arbeidskrevende. Sekundærdata er derimot ofte lett tilgjengelig og gratis å benytte.
40

 

Eksempel på relevante sekundærdata er rapporter, statistikk eller andre artikler 

tilgjengelig på internett og vitenskapelige artikler. Rapportene som har vært aktuelle 

for oppgaven har vært UDIs strategidokument fra 2015-2018, UDIs 

virksomhetsrapport 2015 og 2016, samt UDIs tall og statistikk hentet fra UDIs 

nettsider. Disse dokumentene har enten blitt brukt direkte i analysen min om UDI som 

organisasjon eller bakgrunnsinformasjon for å forstå samfunnsoppdraget og målene til 

UDI.  

2.4 Juridisk metode  

For å løse delproblemstilling nummer 2 har jeg brukt juridiske rettskilder. Eksempler 

på juridiske rettskilder er loven, forarbeider, internasjonale konvensjoner og juridisk 

teori.
41

 Dette er også rettskilder saksbehandlerne bruker for å behandle søknad om 

beskyttelse. Under forklarer jeg kort hva hver av de fire rettskildene går ut på, hvilke 

rettskilder og hvor i oppgaven jeg har anvendt rettskildene.  

2.4.1 Lovregler 

En lovregel er vedtatt av Stortinget etter reglene i Grunnloven §§ 76 flg. Først vedtas 

loven i Stortinget, deretter sendes loven til regjeringen.
42

 Begrepet lov brukes gjerne 

om alle reglene som er vedtatt i paragrafene til den enkelte loven, i dette tilfellet 

utlendingsloven.
43

 Med betegnelsen lovregel, menes en enkelt regel som er gitt i en 
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 Store Norske leksikon ”mulige relevante rettskilder” https://snl.no/rettskilder lastet 
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 Boe (2012). Grunnleggende juridisk metode s. 36 
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paragraf i loven.
44

 De utvalgte lovreglene som er relevante i behandlingen av en 

søknad om beskyttelse er nærmere beskrevet under og i kapittel 4. Før denne 

redegjørelsen vil jeg først gi en generell beskrivelse av utlendingsretten.  

Utlendingsrett 

Utlendingsretten er nasjonal rett, men folkeretten stiller visse krav til utledingsrettens 

innhold, dels generelt, dels på grunnlag av inngåtte avtaler mellom land, som 

konvensjoner.
45

 I utlendingsretten er det særlig den europeiske 

menneskerettskonvensjonen
46

 og flyktningkonvensjonen som er grunnsteinene for de 

lovreglene vi har om blant annet beskyttelse. Utlendingsretten grenser mot andre 

rettsområder, dette følger særlig med i Utl. § 4 at utlendinger under sitt lovlige 

opphold i Norge har de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere dersom 

ikke annet følger av gjeldene lovreglene. Det er to hovedprinsipper i utlendingsretten. 

For det første har utlendinger de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere 

dersom ikke annet følger av gjeldende rettsregler.
47

 For det andre er flyktningretten et 

internasjonalt rettsområde som Norge, gjennom ratifiseringen av 

flyktningkonvensjonen, har forpliktet seg til å etterleve. Statens handlefrihet 

begrenses av de internasjonale menneskerettighetene. De beskytter individet og stiller 

krav til myndighetenes behandling av utlendinger
48

 som er nedfelt i Lov 21. mai 1999 

nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.
49

 Det er også 

sistnevnte kjerneområde i utlendingsretten som regulerer søknader om beskyttelse 

(asyl).
50

 

Utlendingsloven
51

  

Innen for utlendingsretten er det skal forholde meg til utlendingsloven, mer bestemt 

lovreglene Utl §§ 28, 29,30 og 32 om retten til beskyttelse(asyl). Det er de fire 

lovreglene under som avgjør hvorvidt søknaden om beskyttelse kan la seg støtte av 
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 Øyen (2013) Lærebok i utlendingsrett s. 23 
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 Lov om Utlendingers adgang til riket og deres opphold her av 15.mai  2008 
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automatisering. Utlendingsloven er svært omfattende og derfor har jeg gjort et utvalg 

av rettsregler som skal analyseres for å kunne besvare på delproblemstilling nummer 

2.  

Lovreglene som er direkte relevant i min masteroppgave er: 

 Utl. § 28: Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse. 

Lovregelen definerer at en utlending skal regnes som flyktning når 

vedkommende har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, 

avstamning, hudfarge, religion, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på 

grunn av politisk oppfatning. Hva som menes med velbegrunnet frykt på grunn 

av for eksempel sosial gruppe må forstås i lys av utl § 29 og §30 og andre 

rettskilder.   

 Utl. § 29: Nærmere om forfølgelse etter § 28 første ledd.  

Lovregelen regulerer nærmere hva forfølgelse betyr i henhold til § 28 første 

ledd bokstav a.   

 Utl. §30: Nærmere om grunnlaget for forfølgelse etter § 28 første ledd bokstav 

a.  

Lovregelen regulerer nærmere hva grunnlaget for forfølgelse av for eksempel 

religion eller sosial gruppe er.  

 Utl §32: Internasjonalt samarbeid mv. Om behandling av søknader om 

opphold av beskyttelsesgrunner  

Regulerer når søknad beskyttelse etter § 28 om oppholdstillatelse kan nektes 

behandling. Søknaden kan blant annet etter lovregelen nektes behandles 

dersom utlendingen har søkt beskyttelse i et annet Dublin-land. Dette er 

nærmere forklart i kapittel fire.  

Lovreglene som omfatter beskyttelse inneholder veldig mange vilkår og momenter, 

men jeg vil kun forholde meg til de vilkårene og momentene som avgjør om en 

søknad er innvilgelses- eller avslagssak. Begrensningen er basert på det er de utvalgte 

lovreglene over som regulerer to mulige utfall i vurderingen av søknad om 

beskyttelse, det er enten saker som har krav på beskyttelse eller ikke. Lovreglene etter 
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Utl § 32 regulerer unntak situasjoner, som for eksempel sikkerhetssaker etter Utl § 31 

eller kollektivt beskyttelse blir for kompliserte saker å undersøke i oppgaven. 

2.4.2 Lovforarbeider 

Lovforarbeider er dokumenter som har blitt til som et ledd i forberedelsen av en lov. 

Disse kan brukes for å tolke en lovtekst. De viktigste forarbeidene er lovproposisjoner 

til Stortinget, også kalt Prop.L.
52

 Lovforarbeidene er viktige rettskilder for å forstå 

lovreglene i Utlendingsloven, jeg har begrenset meg til å forholde meg til kun 

Ot.prp.nr 75 (2006-2007).  

Ot.prp. nr 75 (2006-2007)
53

 (herved forarbeidene) 

For at det skal være mulig å forstå alle vilkår og momenter i Utl §§ 28-32 er det 

nødvendig å lese forarbeidene. Jeg har særlig brukt kapittel 6 i forarbeidene til 

bakgrunnen for saksbehandlingen i beskyttelsessaker og kapittel 21 som inneholder 

merknader til de enkelte rettsregler. Her har underkapittel 4 om beskyttelse og kapittel 

12 om behandling av fingeravtrykk gitt meg den nødvendige bakgrunnsinformasjonen 

til å forstå lovreglene.  

 

2.4.3 Juridisk teori 

Juridisk teori inneholder presentasjoner av juridiske spørsmål og vurderinger av disse 

fra ulike artikler eller professorer på området. I vurderingene gjennomgås rettskilder 

og relevante argumenter som benyttes. Det gis også begrunnelse for hvilke rettsregler 

som skal vektlegges i skjønnsvurderinger.
54

 Juridisk teori er også en god kilde for å få 

et overblikk over alle de relevante rettskildene, før en begynner å tolke en og en 

rettskilde i detalj. I utlendingsretten er det viktig å ha oppdatert juridisk teori, ettersom 

lovgivningen er stadig i endring. Under har jeg satt opp den mest aktuelle juridiske 

teorien jeg har brukt.  

                                                             
52

 Boe (2012), «Grunnleggende juridisk metode» s. 137 
53

 Lovdata Ot.prp. nr 75 (2006-2007) 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-75-200607/KAPITTEL_6 

Lastet ned 26.06.17 
54

 Boe (2012), «Grunnleggende juridisk metode» s. 70 

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-75-200607/KAPITTEL_6


 25 

Lærebok i utlendingsrett: ”Rett til flyktningstatus og asyl”
55

 

I tillegg til loven og forarbeidene har jeg brukt læreboken fra Øyvind Øyen Dybvik 

for å forstå loven bedre. Boken er fra 2013 og tolkningene er dermed noe mer 

oppdaterte enn forskriftene og forarbeidene. Kapittel 9 i læreboken om rett til 

flyktningstatus og asyl har gitt enkelt forklart bakgrunnsinformasjon om hva retten til 

beskyttelse er, reglene om beskyttelse, flyktningbegrepet og generell informasjon om 

hva de ulike vilkårene i lovreglene om asyl betyr. Boken brukte jeg tidlig i prosessen 

for å skaffe oversikt over utlendingsretten. Jeg har sammenlignet informasjonen fra 

boken med forarbeidene. Boken inneholder flere konkrete eksempler enn det for 

eksempel forarbeider gjør.  
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3. Organisasjon og saksbehandlingsprosesser  

I dette kapitlet vil jeg besvare delproblemstilling nummer 1 om hvordan den 

nåværende saksbehandlingen av søknader om beskyttelse foregår. Jeg redegjør for 

hvordan arbeidsprosessen for en søknad om beskyttelse går gjennom datasystemet for 

utlending- og flyktningsaker. Jeg vil også vurdere mulighetene myndighetene har for 

å innhente og behandle opplysninger digitalt. Dessuten har jeg vurdert 

organisasjonens mål gjennom en SWOT-analyse.  

3.1 Det forvaltningsinformatiske perspektivet  

I forvaltningsinformatikken vurderer man gjerne en problemstilling gjennom tre 

forskjellige perspektiver og henter elementer fra informatiske, juridiske og 

samfunnsvitenskapelige fagområder. Hovedproblemstilling min er «Hvordan kan 

Utlendingsdirektoratet helt eller delvis automatisere deler av saksbehandlingen av 

søknad om beskyttelse som ivaretar kravet om rettssikre og effektive vedtak?». 

Problemstillingen krever at jeg undersøker «automatisering», altså i utgangspunktet 

en informatisk eller en teknologisk utvikling. I figur 4 illustreres dette gjennom 

teknologiutvikling. Undersøkelsen av «saksbehandlingen av søknad om beskyttelse» 

går under det samfunnsvitenskapelige området, i figuren organisasjonsutvikling. Sist, 

men ikke minst, «kravet om rettssikre vedtak» går ut på å undersøke regelverket, altså 

regelverksutviklingen i figuren.  

 

Figur 4: Sammenheng mellom teknologi, - organisasjonsutvikling og 

regelverksutvikling
56

  

Figur 4 viser at teknologiutvikling, organisasjonsutvikling og regelverksutvikling 

påvirker hverandre gjensidig. Et eksempel på teknologiutvikling vil være å foreslå en 

teknisk løsning som enten kan være et beslutningssystem eller 
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beslutningsstøttesystem. Med beslutningssystem betegnes systemer med høy grad av 

automatisering og kan i ytterste tilfelle tenkes å utføre enkeltsaksbehandling uberørt 

av menneskehender. Beslutningsstøttesystemer er utformet ut fra forutsetningen om at 

et menneske skal treffe vedtaket, og systemet skal kun ha saksforberedende 

funksjoner. I tillegg finnes det saksbehandlingssystemer som gir generell støtte til 

saksbehandlingen vedrørende journalføring, ulike typer dokumenthåndtering, 

elektronisk kommunikasjon med mer.
57

 Utviklingen av systemene over vil være 

teknologiutvikling, men teknologiutvikling kan begrenses fordi organisasjonen ofte 

må endres dersom det skal være mulig å ta i bruk informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi.  

Det er ikke alltid regelverksutvikling er nødvendig i utviklingen av et nytt system. 

Med dette mener jeg at endringer i loven ikke er en forutsetning for å støtte både 

teknologi- og organisasjonsutvikling.  Likevel kan juridiske problemstillinger være 

relevant å vurdere i utviklingen av en ny løsning, fordi regelverket på et bestemt 

saksområde kan være lite egnet eller utdatert for teknologien. I figuren illustreres 

dette gjennom pilen fra teknologiutvikling til regelverksutvikling.
58

  

Ønske om regelverksutvikling kan imidlertid være et initiativ til å oppdatere regelverk 

på grunn av forhold som utvikler seg i samfunnet, hvor regelverket ikke er tilpasset ny 

teknologi eller endringer i samfunnet. Derfor må reglene ofte bearbeides for å kunne 

regulere bruk av teknologien på en ønsket måte. Dette illustreres i figuren gjennom 

pilen fra regelverksutvikling til teknologiutvikling. Det er klare sammenhenger 

mellom de tre områdene teknologi-, organisasjons- og regelverksutvikling, men det er 

ikke alle områdene som vil være relevant å belyse i min studie.  

På grunn av flyktningsituasjonen i 2015, beskrevet i del 1.1, syntes jeg det var 

interessant å undersøke hvorvidt teknologisk utvikling, eller automatisering, ville vært 

mulig i det spesifikke området beskyttelse. Det er ingen tvil om at et vedtak om 

beskyttelse er individuelt bestemmende for den enkeltes plikter og rettigheter, også 

kalt enkeltvedtak.
59

 Jeg legger enkeltvedtak til grunn for vurderingen om hvorvidt 

deler av saksbehandlingen kan automatiseres og samtidig ivareta kravet om rettssikre 
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og effektive vedtak. Utsagn fra informantene understreker at et beslutningssystem 

ikke vil være mulig å utvikle fordi loven er basert på skjønnsvurdering, og 

faktagrunnlaget i hver enkelt sak varierer.
60

 Det vil være utfordrende å utvikle et 

system som treffer avgjørelser på grunnlag av skjønnsmessige vurderinger av hvert 

enkelt tilfelle.  Derfor vil drøftingen i denne oppgaven begrense seg til utviklingen av 

et beslutningsstøttesystem.   

Under intervjuene ble jeg opplyst om at de rettslige vurderingene ble vedtatt etter 

Utlendingsloven §§ 28-30, som avgjør innvilgelses- og avslagssaker. Med 

innvilgelses- og avslagssaker mener jeg avgjørelser som bestemmer om en utlending 

får eller ikke får beskyttelse. Før jeg kommer til kapittel 4 vil jeg analysere UDI og 

hvordan målene i organisasjonen kan støtte utviklingen av et beslutningsstøttesystem. 

3.2 UDIs målhierarki og strategi 

For å kunne analysere en organisasjon er det viktig å definere hva en organisasjon er. 

Ifølge Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik
61

 er en organisasjon opprettet for å løse 

en oppgave eller fylle en funksjon. Når man etablerer en organisasjon må det avklares 

hvilke oppgaver organisasjonen skal konsentrere seg om, hva man ønsker å oppnå en 

gang i fremtiden og hvordan man skal klare å oppnå dette.
62

 Hva man ønsker å oppnå 

en gang i fremtiden er gjerne et mål, fordi den beskriver en ønsket fremtidig tilstand. 

Et hovedmål kan gjerne inneholde flere delmål med ulike tidsperspektiv og ulik 

konkretisering. Figur 5 under illustrer hvordan dette visualiseres i det som gjerne 

kalles et målhierarki.  
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Figur 5: UDIs målhierarki 
63

  

Figurens skjelett, det som er tegnet i svart, er hentet fra Dag Ingvar Jacobsen og Jan 

Thorsvik.
64

 Det som er tegnet i rødt er hentet fra UDIs strategidokument fra 2015-

2018.
65

 Organisasjoner definerer hva som er grunnen til at de egentlig er til gjennom 

et formål. Formålet går ofte ut over det rent organisatoriske og antyder hva slags 

samfunnsmessig funksjon organisasjonen skal være med å oppfylle.
66

 I dette tilfellet 

er UDIs samfunnsmessige funksjon å være den sentrale etaten i 

utlendingsforvaltningen og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken. 

Dette beskriver alt UDI skal jobbe med, men for å oppnå formålet har organisasjonen 

gjerne en visjon. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket 

tilstand.
67

 UDIs visjon er å ”legge til rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge 
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for at de som oppfyller vilkårene, får komme til Norge. Samtidig har vi en 

kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt”.  

En visjon må konkretiseres i mål og delmål, dette er illustrert i figur 5. I UDIs 

strategidokument er et av hovedmålene ”forbedret saksflyt i hele 

utlendingsforvaltningen”. Jeg tolker det dithen at hovedmålet omfatter å behandle 

søknader om beskyttelse (asyl) på en mer effektiv og rettssikker måte. Effektivisering 

vil derfor være et av UDIs delmål. Jeg har illustrert målet om effektiv og rettssikker 

behandling av søknader om beskyttelse i en rød sirkel på figur 5. Dette har jeg 

markert som en stiplete sirkel i figur 6.  

Ovenfor illustrerte jeg hvordan mål kan beskrives i en organisasjon. Mens mål er en 

beskrivelse av en ønsket framtidig tilstand, er strategi en beskrivelse av hvordan 

målene skal realiseres. Strategi beskriver med andre ord ”veien mot målet”. Strategier 

er fleksible i den forstand at de kan justeres eller byttes ut ettersom målene endres 

eller justeres med tiden. Målene og strategiene vil fungere som styrende funksjon ved 

at de gir retningslinjer for arbeidet, men også begrensninger. I tillegg vil målene 

fungere som evalueringskriterier for arbeidet organisasjonen og den enkelte utfører.
68

 

I strategidokumentet fra 2015- 2018 fastsetter UDI fire mål som de skal jobbe mot.
69

 

De ulike målene, som også delvis overlapper hverandre, er igjen delt inn i flere 

delmål. Disse er illustrert i figuren under.  
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Figur 6: UDIs strategi
70

  

Figur 6 er en videre fremstilling av figur 5 hvor målene og delmålene er utdypet etter 

UDIs strategidokument, som igjen er basert på årsrapporten til UDI fra 2015.
71

 

Årsrapporten beretter om UDIs håndtering av økningen i antall asylsøkere i 2015 som 

forårsaket en overbelastning for UDI, og etableringen av løsninger for å møte 

utfordringene.
72

 Et av målene i strategidokumentet er å sikre ”forbedret saksflyt i hele 

utlendingsforvaltningen”, som jeg har inkludert i figur 6. Delmålene i dokumentet er 

”ta initiativ og pådriver for samhandling og effektiv saksflyt i hele 

utlendingsforvaltningen”. Det første målet i strategidokumentet kan støtte ideen om 

utviklingen av et beslutningsstøttesystem som kan behandle søknad om beskyttelse på 

en grundig og effektiv måte. Jeg tolker målet på denne måten fordi det nevnes i 

årsrapporten at UDI blant annet ”ikke klarer å behandle utvisningssaker til riktig tid” 

eller at de ”ikke fanger opp personer som kan være til fare for samfunnet”. Gjennom 

en forbedret saksflyt i hele utlendingsforvaltningen kan det være mulighet for å skille 

mellom sikkerhetssaker, altså sakene nevnt over, og ”normale” saker som 
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innvilgelses- og avslagssaker. Likevel er målangivelse ikke alltid tilstrekkelig for at 

noe er mulig, men det kan peke på hva organisasjonen må prioritere.   

Av de fire målene i strategidokumentet kan mål 1, 2 og 4 være relevante for min 

oppgave. Likevel skal jeg kun analysere mål 1 og hvordan dette kan støtte 

prioriteringen av utviklingen til et beslutningsstøttesystem som kan behandle søknad 

om beskyttelse på en rettssikker og effektiv måte. Mål nummer en har jeg vurdert i 1 

SWOT-analyse, hvor de fire forbokstavene ”SWOT” står for de engelske ordene 

Strengths (sterke sider), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og 

Threats (trusler).
73

 Både eksterne og interne forhold i organisasjonen kartlegges.
74

 

Sterke og svake sider er interne faktorer, mens de eksterne faktorene er muligheter og 

trusler. Hva er UDIs sterke sider internt? Hvordan forholder de seg til omgivelsene ut 

fra mål nummer en som kan være avgjørende for å utvikle et beslutningssystem som 

behandler søknad om beskyttelse?  

 

Figur 7: UDIs strategidokument i en SWOT-analyse
75

 

Jeg har identifisert saksbehandlere med høy jus-kompetanse og god samarbeidskultur 

som to sterke sider, begge er interne faktorer.  Førstnevnte vurdering er basert på 
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opplysninger fra saksbehandlere som jobber i beskyttelsesavdelingen. Selv om de 

ikke hadde juridisk utdannelse da de begynte å jobbe i avdelingen, måtte alle 

saksbehandlere opplæres i utlendingsretten – både teoretisk og praktisk med fokus på 

hvordan avdelingen vurderer beskyttelse i bestemte saker.
76

 Det positive med 

opplæringen er at saksbehandlere fikk spesifikk juridisk kompetanse innenfor 

fagområdet beskyttelse. 

I del 3.3 vil jeg beskrive saksgangen fra en utlending registrer søknad om beskyttelse 

til vedtaket er fattet. I del 3.4 redegjør jeg for prosessen når en søknad blir vurdert. 

Ifølge begge intervjuene har saksbehandlere godt samarbeid med hverandre i 

vurderingen av en søknad, særlig i utfordrende saker. Samarbeid gjør det enklere å nå 

målet om forbedret saksflyt i utlendingsforvaltningen. I tillegg vil den høye juridiske 

kompetansen medføre at saksbehandlere kan fange opp eventuelle feil tidligere i 

prosessen. 

Når det gjelder de interne svakhetene ble to eksempler trukket frem under intervjuene. 

For det første kan de tekniske manglene i DUF-systemet være en utfordring. For det 

andre behøver saksbehandlerne tilstrekkelig med tekniske ferdigheter for å operere 

systemet. Det var vanskelig for saksbehandlerne å poengtere noe konkret de syntes 

manglet med DUF, men de mente at det er mulig å forenkle en rekke funksjoner. 

Akkurat dette punktet påvirker neste punkt om at saksbehandlere ikke har gode nok 

ferdigheter med DUF-systemet. Noen saksbehandlere synes systemet er stort og 

komplisert, og det kan ta tid å sette seg inn i hvordan systemet fungerer. Dette kan 

igjen føre til at saker kan inneholde «følgefeil» i DUF som kan påvirke endelig 

vedtak. Dette er grunnen til at en sak går igjennom første og annen instans, hvor 

annen instans også kan være superbruker i DUF for å kunne se gjennom og vurdere 

om avgjørelser har blitt tatt med rett innhold og uten tekniske feil.
77

 Disse punktene 

vil vanskeliggjøre eller hindre måloppnåelsen om å forbedre saksflyt i 

utlendingsforvaltningen. Det er vanskelig å si noe om hvordan et eventuelt  

beslutningsstøttesystem vil fungere i praksis og om det vil være med å oppnå målet 

om forbedret saksflyt utlendingsforvaltningen. Jeg kommer tilbake til dette senere.  

De eksterne forholdene er alltid vanskelig for en organisasjon å kontrollere. De 

eksterne mulighetene er god kommunikasjon med utestasjonene og god samhandling 
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med PU. Videre består de eksterne truslene av at UDI er avhengig av PUs kapasitet, 

særlig når det gjelder registrering av opplysninger når en utlending søker om 

beskyttelse.  

Mulighetene med måloppnåelsen av forbedret saksflyt i utlendingsforvaltningen 

krever god kommunikasjon med utestasjonene. Den nåværende kommunikasjonen 

med utestasjonene er gjennom landinfo.no. På Landinfo registrer utestasjonene 

opplysninger om landets forhold og på nettsiden søker saksbehandlere opp relevant 

informasjon fra landet søknaden kommer fra. Om det er flere opplysninger de trenger 

kan man sende e-post.
78

 Jeg har imidlertid ingen informasjon fra intervjuene eller 

saksbehandlere hos UDI om hvordan de mener kommunikasjonen foregår nå, men jeg 

antar at kommunikasjonen er tilfredsstillende, siden ikke noe annet ble påpekt under 

intervjuet. Dette kommer jeg tilbake til i del 3.3 og 3.4. 

Jeg tolker det dithen at samhandlingen med PU er god. Nåværende samhandling 

foregår ved at PU registrer opplysningene om asylsøkeren på DUF. Tidlig i 

forarbeidet mitt våren 2016 ble jeg opplyst om at det foregår et pilotprosjekt mellom 

PU og UDI hvor selvbetjente løsninger var prøvd ut. Det innebærer at opplysninger 

som tidligere ble registrert av ansatte i PU nå ble gjort av utlendingene selv. For at 

samhandlingen mellom PU og UDI skal fortsette å være god, må opplysningene være 

tilstrekkelige når de først registreres, slik at det er mulig å foreta en konkret vurdering 

av om opplysningenes kvalitet. På den måten har ikke saksbehandlere behov for å 

etterspørre flere opplysninger fra utlendingen. I tillegg vil måloppnåelsen av forbedret 

saksflyt i utlendingsforvaltningen være suksessfull om tilstrekkelige opplysninger blir 

registrert fra starten i søknadsprosessen. Jeg kommer tilbake til dette i del 3.3.  

Jeg tar utgangspunkt i at det er ansatte hos PU som registrer opplysningene og at disse 

opplysningene må være tilstrekkelige for at samhandlingen mellom PU og UDI skal 

fortsette å være like god. En ekstern usikkerhet er dermed UDIs avhengighet av PU. 

UDI er avhengig av at det er nok kapasitet hos PU for å gjennomføre tilstrekkelig 

registrering av opplysninger. I intervjuet med saksbehandleren fra 

beskyttelsesavdelingen kom det frem at vedkommende ”skulle ønske at PU hadde 

enklere kontroll over identitetsopplysninger”. Saksbehandleren understrekte særlig at 

sjekk av pass, som bekrefter utlendingens identitet, er noe PU burde undersøke og 
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klargjøre.
79

 Ut fra informasjonen fra både intervju og mail med saksbehandlere fra 

UDI blir identiteten oftest undersøkt hos UDI ikke hos PU. Jeg tolker det slik at 

saksbehandleren mener dette bør avklares og undersøkes tidligere i prosessen. Det at 

ikke opplysninger om identitet blir klargjort tidligere, hindrer måloppnåelsen av 

forbedret saksflyt i utlendingsforvaltningen.  

Det er ingen tvil om at mål nummer 1 i strategidokumentet til UDI om forbedret 

saksflyt i utlendingsforvaltningen er relevant for min oppgave. Med utgangspunkt i 

SWOT-analysen har UDI interne sterke sider som kan understøtte dette målet. 

Utfordringene internt er særlig bruken av DUF-systemet blant nyansatte i 

beskyttelsesavdelingen, samt tekniske mangler. De eksterne mulighetene består av 

samhandlingen mellom Landinfo og UDI, samt god kommunikasjonen mellom PU og 

UDI. Sistnevnte, samhandlingen mellom Landinfo og UDI, er avhengig av 

kapasiteten til PU for å registrere tilstrekkelige opplysninger om en utlending, blant 

annet om identitet. Ut i fra momentene diskutert over, er det særlig tekniske 

vanskeligheter med DUF og registering av opplysninger hos PU som er utfordrende. 

Derfor skal jeg senere i oppgaven forslå forbedringer i saksbehandlingen av søknad 

om beskyttelse ved hjelp av beslutningsstøttesystem. 

3.3 Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker 

DUF er det digitale verktøyet hele utlendingsforvaltningen tar i bruk til deres 

arbeidsoppgaver. DUF er en videreutvikling av to uavhengige dataregistre kalt 

Fremkom og Flyreg. Fremkom ble benyttet i saksbehandlingen av utlendingssaker. 

Det var et register over alle utlendinger bosatt i Norge. Sentral informasjon i registret 

var nasjonalitet, yrke, bosted, familieforhold, ankomsttidspunkt til landet og 

oppholdets varighet. Flyreg ble utviklet internt i UDI på integreringssiden for å 

behandle mottak og bosetting av asylsøkere og flyktninger. Det endelige arbeidet med 

utviklingen av et nytt felles datasystem startet etter at Stortinget bevilget 20 millioner 

kroner i statsbudsjettet for arbeidet i 1999.
80

 Arbeidet med å utvikle systemet vi i dag 

kjenner som DUF var en viktig satsing for effektivitet og bedre kontroll, statistikk og 

analyse av utlendingsforvaltningen.  
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DUF benyttes på ulike måter av de fleste ansatte i utlendingsdirektoratet, og er i dag 

en integrert del av hele organisasjonen. Systemet gjør det mulig å hente ut 

informasjon og data til ulike formål, for eksempel vurderinger om asyl, visum og 

statsborgerskap. Det er også utviklet andre systemer som forholder seg til 

informasjonen i DUF. Disse er registering av visumsøknader (NORVIS), Nasjonalt 

introduksjonsregister til oppfølging av integreringsprogrammet overfor flyktninger 

(NIS) og flere.
81

Denne oppgaven er begrenset til utlendingsdirektoratets behandling 

av utlendingssaker. Sentral informasjon vil være knyttet til opphold og vurderingen av 

om søknaden er begrunnet med frykt for forfølgelse eller krig, samt tilknytning til 

Norge med for eksempel arbeidsforhold eller familie. Jeg skal nedenfor enkelt 

illustrere hvordan saksgangen foregår i DUF. Det at PU registrerer og samler inn de 

første opplysningene fra en utlending er avgjørende for at saksbehandlere i UDI kan 

behandle saken videre. Hvilke opplysninger, og hvordan de blir samlet inn og 

registrert, vil være en sentral del av delspørsmål 1 b, som jeg kommer tilbake til i 3.4. 

 

Figur 8: Overordnet informasjonsflyt fra søker til saksbehandler
82

 

Figur 8 illustrerer en overordnet informasjonsflyt fra en utlending registrerer søknad 

om beskyttelse hos PU til søknaden er vurdert hos UDI.  Det første steget i modellen 

er når en utlending møter opp på politistasjonen og skal registrere seg som flyktning. 

Hos politiet er det PU som har ansvaret for utlendingssaker og det er de som tar 

fingeravtrykk av utlendingen.
83

 Identifisering og verifisering av identitet er regulert av 
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Utl § 100.
84

 Dette gjøres ved å ta fingeravtrykk av utlendingen. Saksbehandlere hos 

UDI vil deretter søke i EURODAC ved å sende inn fingeravtrykk til en felles 

database. I retur vil saksbehandlere få beskjed om fingeravtrykkene ligger i databasen 

fra før av, og eventuelt hvilken informasjon som er knyttet til dem. Fingeravtrykk og 

bilder blir sendt digitalt av Dublinenheten.
85

 Videre fyller utlendingen ut et skjema 

hos politiregisteret som har som formål å avklare identitet.
86

 Deretter gjennomfører en 

medarbeider i Politiet en kort samtale med utlendingen om asylgrunnlaget. Når saken 

har blitt registeret i DUF, og saken ikke er gjenkjennbar i andre Dublin-land, blir 

søknaden tilgjengelig for saksbehandlere hos UDI. I figuren er det illustrert med den 

svarte pilen mellom PU til DUF.  

UDI består av saksbehandlere som vurderer og vedtar om utlendingen kan få opphold. 

UDI som organisasjon inneholder flere avdelinger (figur 1 og 2). Fokuset i oppgaven 

er saksbehandlere i asylavdelingen. Den stiplende linjen fra UDI til DUF illustrerer 

hvordan de registrerer opplysninger om utlendingen når vedkommende blir innkalt på 

asylintervju. Saksbehandlere transkriberer intervjuet med utlendingen. Etter intervjuet 

blir transkriberingen lagret i PDF-format som saksbehandlere bruker til å avgjøre 

asylgrunnlaget og vedtak om beskyttelse.
87

 Av min kontaktperson Ingvild Bergum 

Solbø hos UDI ble jeg opplyst om at søkerens identitet stadfestes ved at PU registrer 

opplysningene i DUF. Saksbehandlere hos UDI gjennomfører asyl-intervju, hvor de 

for eksempel sammenligner informasjon om hjemlandet som utlendingen opplyser om 

med opplysninger fra Landinfo eller fra andre åpne søk. Enkelte opplysninger kan 

også verifiseres av utenriksstasjonene dersom Landinfo har begrenset med 

opplysninger som er relevant for saksbehandlingen. All kommunikasjon skjer via 

DUF.
88

  De stiplede linjene fra UDI fremstiller hvordan både saksbehandlere og søker 

kan kontakte, eller bli kontaktet av, UDI. I intervjuene sommeren 2016 ble det opplyst 

om at på det det verste (høsten 2015) måtte politiets utlendingsenhet med instruks fra 

UDI utvide det første intervjuet politiet gjennomfører i prosessen med utlendinger 

som søkte beskyttelse. Grunnen var at UDI ikke hadde kapasitet eller bemanning til å 

gjennomføre alle intervjuene. Forlengelsen av intervjuet politiet gjennomførte 
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inneholdt spørsmålet UDI vanligvis stiller i sitt intervju. På den måten ble mye av 

arbeidet gjort hos PU, dermed trengte ikke UDI å gjennomføre enda et intervju. 

Saksbehandlere fra UDI brukte informasjonen som PU hadde samlet inn og registret 

på DUF som vedtaksgrunnlag for rett til beskyttelse eller ikke.
89

  

 

3.4 Arbeidsmetode i saksbehandlingen 

Behandlingen av en søknad om beskyttelse er avhengig av kommunikasjon og 

samhandling mellom flere aktører. Aktørene i mitt tilfelle er saksbehandlere i UDI og  

PU, samt datasystemene DUF, Landinfo og EURODAC. En bred definisjon av 

kommunikasjon er ”den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) 

overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der 

mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet”.
90

 Denne definisjonen passer til for 

eksempel kommunikasjonen mellom saksbehandlere i vurderingen av en søknad, men 

beskriver ikke overføring av informasjon mellom for eksempel PU, DUF, Landinfo 

eller EURODAC. Dette fordi overføringen av informasjon mellom for eksempel PU 

og DUF fra et menneske som plotter inn informasjon til et system som i dette tilfellet 

er DUF.  Kommunikasjonen eller samhandlingen her er avhengig av interopabilitet. 

For at kommunikasjonen eller overføringen av informasjon skal skje på en sikker og 

samlende måte er prinsippet om interoperabilitet delt i tre ulike typer. Disse er 

organisatorisk, semantisk og teknisk interoperabilitet. Med organisatorisk 

interopabilitet innebærer at samordningen av arbeidsprosesser, avtaleverk og 

endringer av organisatoriske forhold nødvendig for samhandling. Semantisk 

interoperabilitet betyr å avklare meningsinnholdet for informasjonselementene som 

utveksles. Tilslutt er teknisk interoperabilitet tekniske standarder som legger til rette 

for veldefinerte grensesnitt, overføringsprotokoller og formater.
91

 Det er særlig 

semantisk og teknisk interopabilitet som er relevant for kommunikasjonen mellom 

DUF, EURODAC og Landinfo. Dette ved at opplysningene registrert i DUF av PU 

kan kommuniseres teknisk gjennom like standarder og grensesnitt for eksempel 

mellom DUF og EURODAC eller Landinfo. I tillegg til at meningsinnholdet i 
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opplysningene registrert i DUF forstås på samme måte både i EURODAC og 

Landinfo.  

I del 3.3 beskriver jeg prosessen fra en utlending drar til politistasjonen og hvor PU 

registrer søknad om beskyttelse i DUF til saken vurderes av saksbehandlere hos UDI i 

DUF. Når søknaden blir vurdert i DUF, går den gjennom to instanser før vedtaket er 

avgjort. Hvis det er en komplisert sak, vil saken gjerne diskuteres med andre 

medarbeidere eller avdelingsledere muntlig.
92

 Eksempelvis kan saker som omhandler 

barn berøre ulike avdelinger, og sakene blir dermed diskutert i møter hvor det er 

representanter fra hver avdeling. På den måten er det mulighet å diskutere praksisen i 

saker om barn i de ulike avdelingene.
93

  Kommunikasjonen mellom første og annen 

instans skjer digitalt gjennom DUF ved at hver instans skriver interne merknader som 

saksbehandlere mener er avgjørende for saken. I avslagssaker skal alle vurderingene 

fremkomme av selve vedtaket.
94

 

 

Figur 9: Arbeidsfordeling i asyl-avdelingen
95

 

De ulike avdelingene, i dette tilfellet beskyttelses-avdelingen, er delt inn i 

avdelingsledelse, enheter med spesialiseringer etter land og en spesialenhet som tar 
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for seg blant annet barnesaker, utelukkelser og Dublin-saker.
96

 Det at beskyttelses-

avdelingen har sin egen avdelingsledelse, viser at en stor organisasjon som UDI ikke 

bare kan ha en direktør og assisterende direktør med beslutningsmyndighet, men 

ansvaret må fordeles etter hvordan spesialiseringen er fordelt i ulike enheter og 

avdelinger. Denne beslutningsmakten ligger gjerne hos annen instans, som hos UDI 

også er superbrukere i DUF. Det er de som treffer de endelige avgjørelsene etter hvert 

landområde og spesialisering. Gjennom å være superbruker på DUF har også annen 

instans muligheten til å redigere «feil» som har blitt gjort i første instans.
97

  

Samhandlingen mellom DUF og aktørene EURODAC og Landinfo er avhengig av 

både organisatorisk, teknisk og semantisk interopabilitet. Figur 8 skisserer prosessen 

fra en utlending registrerer søknaden hos PU til hvordan innhenting og behandling av 

opplysninger fra Landinfo og EURODAC gjennomføres. Pilen fra PU til DUF 

illustrer registrering av søknaden om beskyttelse. Søknaden blir tilgjengelig for 

saksbehandlere hos UDI i DUF. Ifølge saksbehandlere hos beskyttelsesavdeling i 

intervju nummer to bruker saksbehandleren ”god tid til å få oversikt over det som må 

gjøres i hver sak”. Behandlingstiden varierer ut fra om det er en innvilgelses- eller 

avslagssak, samt ut fra sakens kompleksitet. Med kompleksitet menes hvor 

kompliserte opplysningene i saken er i forhold til for eksempel å identifisere identitet 

eller vurdere sakene opp mot lovreglene om beskyttelse. Dette kommer jeg tilbake til 

i kapittel 4. Saksbehandlere innhenter og behandler opplysninger om identitet hos 

EURODAC, et system som fastsetter kriterier som avgjør hvilken medlemsstat i 

Dublin-land som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal 

beskyttelse.
98

 Systemet er opprettet for å oppnå formålet med Dublin-forordningen, 

derfor sammenligner systemet opplysninger av fingeravtrykk når utlendinger utenfor 

Dublin-land
99

 søker om internasjonal beskyttelse. Er fingeravtrykket registrert i et 

annet medlemsland i EU, blir ikke søknaden behandlet i Norge. Innhentingen av 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/innsikt/schengen--og-dublin-samarbeidet/id578315/
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opplysningene om identitet foregår ved at saksbehandlere sender inn fingeravtrykk til 

EURODAC som DUF er en del av. Innhentingen skjer digitalt i DUF ved at 

saksbehandlere sender inn fingeravtrykk i DUF som er en del av felles datasystemet 

EURODAC. Etter at fingeravtrykket har blitt vurdert og sammenlignet i EURODAC 

blir saksbehandlere informert om fingeravtrykkene har blitt registrert i et annet 

Dublin-land eller ikke.  

Når identitet er klargjort er det nødvendig å verifisere ”frykten for forfølgelse” på 

grunn av ”sosial gruppe” jf. Utl §28 første ledd bokstav a, som de rettslige kriteriene 

for påberope beskyttelse, forklart nærmere i kapittel 4. For at saksbehandlere skal 

kunne vurdere de to kriteriene over innheter de opplysninger fra Landinfo, tidligere 

beskrevet i del 3.3. I figur 8 er dette illustrert med en stiplet linje fra saksbehandlere 

til Landinfo. Informasjonen hos Landinfo er offentlig tilgjengelig for offentligheten, 

men samhandlingen mellom saksbehandlere og Landinfo skjer via epost eller telefon 

dersom saksbehandler har spørsmål om informasjon som ikke er oppgitt på 

nettsidene. Kommunikasjonen på telefon mellom saksbehandlere og ansatte i 

Landinfo dokumentføres på saken i DUF om hvor opplysningene blir brukt. I tillegg 

registreres det i UDIsak, et system de produserer og arkiverer korrespondanser som 

ikke er tilknyttet enkeltsaker.
100

 Opplysningene fra Landinfo er i form av rapporter 

som saksbehandlere leser og trekker frem relevante opplysninger som verifiserer 

”troverdigheten” i opplysningene om ”frykten” og ”forfølgelsesgrunner” som 

utlendingen oppgir i asyl-intervjuet. Troverdighet er et av fem vurderinger en 

saksbehandler vurderer i en søknad om beskyttelse.
101

 Stemmer opplysningene fra 

utlendingen for eksempel med opplysningene fra Landinfo, er en av vurderingene om 

kriteriene fra Utl § 28 første ledd bokstav a oppfylt. Et forslag om å utvikle et 

beslutningsstøttesystem bør kunne gjøre denne vurderingen automatisk med 

opplysningene først registrert hos PU. Som nevnt i del 3.3 gjennomfører PU en kort 

samtale med utlendingen som søker beskyttelse om deres forfølgelsesgrunner. En 

automatisk samhandling mellom DUF og Landinfo, uten hjelp av saksbehandlere, vil 

kreve at opplysningene fra rapportene i Landinfo blir kategorisert og strukturert slik at 

innholdet i opplysningene hos Landinfo blir forstått på samme måte som de rettslige 

kriteriene lagt til grunn i vurderingene om innvilgelse eller avsag. Denne felles 

                                                             
100

 Vedlegg 3, Epost korrespondanse med UDI, del 8.3 
101

 Vedlegg 2, Intervjuobjekt 2, del 8.2 



 42 

kategoriseringen og struktureringen av innholdet i opplysninger går under semantisk 

interopabilitet, men datasystemet til Landinfo og DUF må også inneholde like 

tekniske standarder for å kunne samhandle automatisk med DUF.  Siden Landinfo er 

en del av utlendingsforvaltningen og administrativ underlagt UDI, hvor formålet er å 

bistå med å samle inn og vurdere landinformasjon som norsk utlendingsforvaltning 

trenger,
102

 kan det tenkes at organisatoriske er allerede på plass for en slik automatisk 

samhandling.  

Figuren 10 nedenfor illustrerer forslag til hvordan opplysninger fra EURODAC og 

Landinfo kan innhentes og vurderes automatisk i DUF etter at en søknad om 

beskyttelse registreres av PU. Men disse endringene er absolutt nødvendig for at 

beslutningsstøttesystemet kan gi et forslag til avgjørelse til saksbehandlere om 

utlendingen kan påberope beskyttelse eller ikke ut i fra de opplysningene registrert 

hos PU.  

 

Figur 10: Forslag til automatisk innhenting og behandling av opplysninger
103

 

Figur 10 illustrerer forslag til hvordan innhenting og behandling av opplysninger fra 

EURODAC og Landinfo kan gjennomføres automatisk. Prosessen fra en utlending 

registrer sine opplysninger hos PU, og de igjen registrerer søknaden om beskyttelse i 

DUF, vil være det samme som beskrevet tidligere i del 3.3. Forslaget til endring i 

denne prosessen er at DUF sammenligner opplysninger fra det som er registrert hos 

PU med opplysninger fra EURODAC og Landinfo.  Opplysninger om utlendingens 

identitet vil sammenlignes med opplysninger av fingeravtrykk hos EURODAC, mens 
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frykten og forfølgelsesgrunnlaget vil sammenlignes med opplysninger fra Landinfo. 

For at sammenligningen av opplysninger skal kunne skje uten hjelp av 

saksbehandlere, men automatisk, må samhandlingen støttes av organisatorisk, - 

semantisk og teknisk interopabilitet. Figuren viser en helhetlig linje fra 

samhandlingen mellom DUF og EURODAC, fordi EURODAC er allerede en del av 

felles databasen til EURODAC og opplysningene om fingeravtrykk innholdsmessig er 

mulig å kategorisere slik at innhentingen og vurderingen skjer automatisk. Linjen fra 

DUF til Landinfo er stiplet, fordi opplysningene om landinformasjon som skal 

verifiseres gjelder frykten og forfølgelsesgrunnlaget som per nå kommer frem i 

skriftlige rapporter. Rapportene må kategoriseres og struktureres semantisk likt med 

hensyn til begrepsbruk mm. slik at samhandlingen mellom DUF og Landinfo kan 

fullføres automatisk. Når dette er på plass vil et beslutningsstøttesystem som forslaget 

over kunne sile og gi forslag til avgjørelser mellom innvilgelses- og avslagssaker. 

Foreløpig vil forslaget over kun være mulig ved søknader om beskyttelse som har blitt 

registrert i et annet Dublin-land. Selve avgjørelsen vil likevel bli avgjort av en 

saksbehandler. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4.    

 

3.5 Oppsummering 

Formålet med kapitlet har vært å undersøke og besvare på min delproblemstilling 

nummer 1 om hvordan den nåværende saksbehandlingen av søknader om beskyttelse 

foregår, inkludert å undersøke hvordan opplysninger kan innhentes og behandles, 

samt finne muligheter for hvordan opplysningene kan innhentes og behandles digitalt.  

Begge saksbehandlerne fra asylavdelingen var skeptisk til helautomatisering av hele 

saksbehandlingsprosessen knyttet til en søknad om beskyttelse. Likevel var begge 

saksbehandlere positive til støtte av automatisering av deler av 

saksbehandlingsprosessen. Mitt andre intervjuobjekt uttalte at ”det eneste som jeg tror 

kan behandles av et støttesystem er myndighetsbeskyttelse. For eksempel i dette 

landet kan du få myndighetsbeskyttelse eller i det landet kan du ikke. Men det har vi 

på en måte allerede, fordi at i det landet hvor det ikke kan gis myndighetsbeskyttelse 

så siles det. Mens i alle de andre vurderingene, så er det veldig individuelt og basert 

på skjønn. Vurdering av det du sier og landinformasjon. Jeg har tenkt mye på det der, 
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fordi det er mye som automatiseres. Og jo mer effektivt blir det. Men tror ikke det 

lønner seg å ta snarveier”.
104

 

Selv om intervjuobjektet ga inntrykk for at «snarveier» ikke er lurt, er det mulig å se 

for seg et beslutningsstøttesystem som kan sile saker i DUF, før de vurderes og den 

endelige avgjørelsen blir tatt av saksbehandlere. For at dette skal være mulig er det 

helt nødvendig at opplysninger hentes inn automatisk og vurderes på DUF. Dette er 

illustrert i figur 11 med hel linje fra DUF til EURODAC, og stiplet linje fra DUF til 

Landinfo. Et beslutningsstøttesystem som siler saker, som gir forslag til innvilgelse- 

og avslagssaker, er avhengig av at samhandlingen støttes av organisatorisk, - 

semantisk og teknisk interopabilitet. I dag er opplysninger fra Landinfo i skriftlig 

format, i rapporter som saksbehandlere vurderer og henter inn relevante opplysninger 

fra, for å verifisere troverdigheten i asylintervjuet UDI gjennomfører. For at 

beslutningsstøttesystemet skal kunne foreslå ett av to mulige forslag om avgjørelse 

må opplysninger om «frykten» og «forfølgelsesgrunnlaget», registrert i den korte 

samtalen hos PU, sammenlignes med opplysninger fra Landinfo. Dette krever også at 

opplysningene registrert av PU er av tilstrekkelig kvalitet for vurderingen og forslaget 

til avgjørelse tas av riktig opplysningsgrunnlag fra utlendingen. I tillegg må 

opplysninger fra Landinfo kategoriseres og struktureres slik at opplysningene kan 

sammenlignes automatisk uten hjelp av innhenting eller vurdering fra saksbehandlere. 

Slik det ser ut nå vil automatisk innhenting og vurdering av EURODAC være mulig 

uten store endringer i samhandlingen, fordi DUF er allerede en del av felles databasen 

EURODAC. Fingeravtrykkene er representert digitalt basert på en felles standard, slik 

at de kan sammenlignes maskinelt. Opplysningene kan derfor struktureres og 

kategoriseres på den måten de kan automatisk sammenlignes med de 

fingeravtrykkene PU registrer.   

Jeg konkluderer med at de tekniske og organisatoriske forholdene etter SWOT-

analysen gjennomført i del 3.2 ligger til rette for at et beslutningsstøttesystem kan 

bidra til å oppnå målet om forbedret saksflyt i utlendingsforvaltningen. Dette er altså  

mål nummer en i UDIs strategidokument fra 2015-2018.  Forbedret saksflyt i 

utlendingsforvaltningen kan skje med utviklingen av et beslutningsstøttesystem som 

kan: 
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 innhente og vurdere opplysninger fra EURODAC og Landinfo automatisk opp 

mot opplysningene om søkerens identitet og frykten for forfølgelse som blir 

oppgitt av søkeren i intervjuet hos PU.  

 gi forslag til en av to mulige vedtak: innvilgelse eller avslag. Det er likevel 

saksbehandler som tar den endelige vurderingen og avgjørelsen i 

sammenligning med nye opplysninger fra asyl-intervjuet.     

 

Mitt forslag resulterer i at opplysninger som innhentes og vurderes automatisk i 

konkrete saker vil medføre at særlig innvilgelses, - og avslagssaker flyter mer 

effektivt, men også behandles grundigere fordi en søknad går gjennom enda en 

instans i tillegg til første og annen instans. Det kan tenkes at med 

beslutningsstøttesystemet søknaden vurderes direkte av annen instans, men dette er en 

avgjørelse for UDI å ta. Med dette som grunnlag skal jeg videre undersøke om 

lovgivningen kan la seg støtte av automatisering, som er en del av rettsikkerheten i et 

prosjekt om å støtte saksbehandlingen av søknad om beskyttelse.  
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4. Fra krav om opphold til programkode 

I dette kapitlet skal jeg besvare på delproblemstilling nummer to ”I hvor stor grad kan 

Utl §§ 28,29,30 og 32 transformeres til programkode og hvordan kan dette gjøres?”. 

Forslagene fra analysen i kapittel 3 legger grunnlaget for dette kapitlet. Spesielt 

grunnlaget for å utvikle et beslutningsstøttesystem som skal gi forslag på avgjørelser 

om innvilgelse eller avslag om beskyttelse. For at dette skal være mulig må 

opplysninger om identitet og særlig frykten og forfølgelsesgrunnen innhentes og 

vurderes automatisk av EURODAC og Landinfo jf. Figur 11. Opplysningene må 

vurderes opp mot kriterier fra lovregler §§ 28-30 og § 32 i Utlendingsloven av 15 mai 

2008 nr. 35. Lovregelen Utl § 32 regulerer innhenting og vurdering av opplysninger 

fra EURODAC, som jeg kommer tilbake til i del 4.2. For at opplysningene skal 

innhentes og vurderes automatisk må kriteriene i lovreglene struktureres slik at 

programmering av lovreglene er mulig. 

I tråd med det forvaltningsinformatiske perspektivet som nevnt i del 3.1 vil jeg ta for 

meg loven slik den er i dag. Jeg skal imidlertid forsøke å strukturere Utl §§ 28, 29, 30 

og 32 slik at støtte av automatisering er mulig i behandlingen av søknad om 

beskyttelse. Først vil jeg ta for meg utlendingsloven, de utvalgte kapitlene og 

lovreglene nevnt over. Disse er avgjørende for å skille mellom innvilgelsessaker og 

avslagssaker. I beskrivelsen og drøftingen i dette kapitlet vil jeg forholde meg til 

begrepet utlending, men en utlending er også en søker i mitt tilfelle. Begge begrepene 

vil bety det samme. Videre i kapitlet skal jeg beskrive to ulike metoder for å 

strukturere lovreglene. Den ene metoden er vitenskapelig fra Schartum og den andre 

metoden er utformet fra praksis av konsulentselskapet Decisive AS. Jeg vil kun 

anvende Schartum sin metode som illustrasjon på hvordan det er mulig å strukturere 

utvalgte lovregler, før jeg drøfter forskjeller og ulikheter ved de to ulike metodene. 

Jeg avslutter med en vurdering av svaret på delproblemstillingen, nemlig i hvor stor 

grad og hvordan lovreglene kan støttes av automatisering.  

4.1 Utlendingsloven   

De tre sentrale lovreglene for å vurdere beskyttelsessaker er Utlendingsloven §§ 28-

32. Utlendingsloven av 15 mai 2008 nr. 35 trådte i kraft 1 januar 2010 og erstattet da 

utlendingsloven av 1988. Den første fremmedloven kom i 1927. Siden den gang har 

utlendingsloven blitt endret to ganger, i 1956 og 2008. Lovgivningen regulerer 

utlendingers innreise til Norge og deres opphold i riket. Et av formålene med loven er 
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å gi grunnlag for vern mot forfølgelse for ”utlendinger som har krav på beskyttelse 

etter alminnelig folkerett eller internasjonale konvensjoner som Norge er bundet 

av”.
105

 Det er særlig kravet om beskyttelse jeg skal fokusere på i dette kapitlet. Hele 

loven regulerer blant annet visum, asyl, oppholdstillatelse og nektelse eller opphør av 

adgangen til å oppholde seg i Norge, samt bortvisning og utvisning av utlendinger. I 

tillegg regulerer loven saksbehandlingsregler for utlendingsmyndighetene i 

utlendingsforvaltningen, nemlig Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. 

Saksbehandlingsreglene inneholder regler om søknad og klageadgang som følger de 

vanlige alminnelige forvaltningsrettslige reglene. Det er totalt 16 kapitler i hele loven. 

Det er alt for omfattende å gå igjennom alle kapitlene i loven, derfor har jeg gjort et 

utvalg av kapitler og lovregler som påvirker vurderingen av en søknad om 

beskyttelse. De utvalgte lovreglene påvirker søknaden om beskyttelse fordi loven er 

inndelt i personelle, materielle og prosessuelle kriterier som tas til vurdering i særlig 

Utl §§ 28- 32. Med personelle regler menes hvem som kan eller skal gjøre noe. 

Materielle regler bestemmer hva som kan eller skal gjøres, det vil si innholdet til 

handlingene og beslutningene. Prosessuelle regler sier hvilke former som kan eller 

skal nyttes, og hvordan fremgangsmåten kan eller skal være.
106

I tillegg er noen av 

lovreglene inndelt i formelle og materielle inngangskriterier. Materielle 

inngangskriterier betyr det samme som materielle kriterier som er beskrevet over, 

men med formelle inngangskriterier menes formelle krav som må være oppfylt for at 

en forvaltningssak i det hele tatt kan tas til behandling.
107

 Eksempler på dette kan 

være søknad og tidsfrist. Et eksempel fra Utl § 28 første ledd er ”etter søknad” om 

asyl. Formelle inngangskriterier har ikke direkte noe betydning for vedtaket, men 

saken kan bli avvist hvis den ikke oppfyller de formelle kravene. Dette er en metode 

Schartum strukturerer lovreglen e på og som jeg skal forklare nærmere i del 4.3.1. På 

denne måten vil det være mulig å strukturere hovedreglene i en pseudokode som jeg 

kommer tilbake til i del 4.5. Først vil jeg gå igjennom de utvalgte lovreglene. 

4.2 Utvalg av rettsregler i Utlendingsloven 

For å supplere mine hovedregler Utl §§ 28- 32 har jeg gjort et utvalg av lovregler fra 

to andre kapitler i utlendingsloven: kapittel 1 ”alminnelige bestemmelser” og kapittel 

12 ”behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff”. I de to kapitlene har jeg 
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gjort enda et utvalg av bestemte rettsregler som påvirker pseudokoden i del 4.5. Først 

vil jeg forklare sammenhengen mellom de tre kapitlene i loven.  

En søknad om beskyttelse vurderes først etter de alminnelige bestemmelsene, i mitt 

tilfelle personelle kriterier som er regulert i Utl § 5 første ledd, formelle og materielle 

inngangskriterier i Utl §§ 28-30 og etter de prosessuelle kriteriene som er lovregelen 

Utl § 32 som regulerer innhenting av opplysninger gjennom internasjonalt samarbeid. 

Utl § 101 regulerer i tillegg hvilke opplysninger som skal innhentes fra EURODAC. 

Beskrivelse og avgrensninger om hvilken lovregel som vil være relevant i 

pseudokoden av lovregelen kommer jeg tilbake til i del 4.2.1 – 4.2.3.  

De nåværende lovregelen om beskyttelse Utl § 28-30 gir ikke en klar ”oppskrift” på 

hvordan en saksbehandler skal gå frem i å vurdere en søknad om beskyttelse. For å 

forstå meningsinnholdet i de tre lovreglene må saksbehandler må ”hoppe” frem og 

tilbake mellom ulike kapitler i loven for å vurdere hvilke lovregler som er relevant for 

den bestemte saken. Mange av lovreglene inneholder særlig materielle og prosessuelle 

regler om hverandre. For eksempel inneholder kapittel 1 andre lovregler enn 

personelle regler, men det er mulig å finne lovregel som definerer hvem en utlending 

er etter Utl § 5 første ledd jf. del 4.2.1.  

4.2.1 Utlendingslovens Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser   

Kapittel 1 i utlendingsloven består av seks lovregler  som regulerer lovens formål, 

saklige virkeområde, forholdet til internasjonale regler, utlendingers rettsstilling, 

hvem loven gjelder for og lovens stedlige virkeområde. Lovens formål er nærmere 

forklart i del  4.1. 
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Figur 11: Lovregler i kapittel 1 alminnelige bestemmelser
108

  

I figur 11 er Utl. § 5 markert, fordi det er lovregelen som definerer at en «utlending 

forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger».
109

 I en pseudokode hvor 

en utlending er nevnt i Utl. §§ 28-30 er det viktig å supplere denne definisjonen i Utl. 

§ 5, slik at det kan bli enklere for et system å vurdere om søkeren er en person som 

ikke er norsk statsborger.  

4.2.2 Utlendingsloven kapittel 4 om beskyttelse 

Kapittel 4 om beskyttelse er helt klart kjernekapitlet når det gjelder å treffe vedtak om 

beskyttelse, det vil si de materielle bestemmelsene i utlendingsloven, som dekker 

formålet om utlendingers rett til opphold. I dette tilfellet er opphold i riket et 

beskyttelsesgrunnlag. Dette formålet er nærmere regulert i kapittel 4 i Utl. fra §§ 28-

37. Under har jeg satt opp de ti lovreglene i en figur hvor de tre første bestemmelsene, 

markert med rødt i figuren, er hovedbestemmelsene for å regulere beskyttelse i 

utlendingsloven. I tillegg har jeg markert Utl § 32 som regulerer nektelse av 

realitetsbehandling av søknad om beskyttelse som krever innhenting av opplysninger 
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gjennom internasjonalt samarbeid. Med realitetsbehandling menes i følge UNE det å 

vurdere om saken oppfyller innholdets vilkår for en tillatelse eller ikke.
110

 Dette 

beskrives nærmere under figur 12. 

 

Figur 12: Lovregler i kapittel 4 om beskyttelse
111

  

Utl. § 28 regulerer de kriteriene bestemmelsene om oppholdstillatelse. Velbegrunnet 

frykt og forfølgelse er hovedkriteriene for å påberope seg beskyttelse. I tillegg er flere 

forfølgelsesgrunner gitt i Utl. § 28 første ledd bokstav a og bokstav b. 

Forfølgelsesgrunnene i Utl. § 28 første ledd bokstav a er nærmere regulert og definert 

i §§ 29 og 30. Det betyr at Utl. § 28 første ledd bokstav a og bokstav b regulerer 

beskyttelse for to ulike beskyttelsesgrunner. Beskyttelsesgrunnen i bokstav b legger til 

grunn ”uten å falle under bokstav a likevel står i reell fare for”. Etter min tolkning 

betyr det at hvis man ikke får innvilget beskyttelse etter bokstav a, kan det fortsatt 

være mulighet å få innvilget beskyttelse etter bokstav b. Dette betyr at det må skje en 

ny vurdering etter bokstav b, derfor har jeg valgt å begrense meg kun til å vurdere Utl 

§ 28 første ledd bokstav a. Hovedkriteriet forfølgelse i Utl § 28 første ledd bokstav a 

suppleres Utl §§ 29 og 30. Derfor skal jeg vurdere de tre lovreglene sammen. De 

resterende lovreglene som ikke er markert i rødt regulerer blant annet unntaksreglene 

for utlendingers rett til å anerkjennes som flyktning etter hovedkriteriene i Utl § 28. 
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Videre regulerer Utl § 32 nektelse av realitetsbehandling av søknad om beskyttelse 

som krever innhenting av opplysninger gjennom internasjonalt samarbeid. Lovregelen 

regulerer særlig fire forhold fra Utl § 32 første ledd bokstav a-d hvor en søknad om 

oppholdstillatelse etter Utl § 28 som regulerer beskyttelse kan nektes å 

realitetsbehandles. De fire bokstavene lister opp fire grunner for å nekte vurdering av 

søknad. Det er 1) dersom søkeren har fått asyl eller annen form for beskyttelse i et 

annet land, jf. Bokstav a, 2) søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i 

Dublin-samarbeidet jf. Bokstav b, 3) søkeren kan kreves mottatt av en annen nordisk 

stat etter reglene i den nordiske passkontrolloverenskomsten jf. Bokstav c, eller 4) 

dersom søkeren har reist til riket etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor 

utlendingen ikke var forfulgt jf. Bokstav d. Siden beslutningsstøttesystemet skal gi 

forslag på avgjørelse når det gjelder EURODAC, avgrenser jeg pseudokoden til å 

omhandle kun Utl § 32 første ledd bokstav b. I pseudokoden jf. Avsnitt 4.4 er Utl § 32 

første ledd bokstav b kategorisert under prosessuelle regler.   

Kapitlet regulerer også kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjoner, opphør og 

tilbakekall av oppholdstillatelse og mye mer.   

I del 4.4 figur 18-19 har jeg forsøkt å pseudokode lovreglene om beskyttelse fra Utl. § 

28 første ledd bokstav a, § 29, § 30 og § 32. Utfordringen er å definere og 

kategorisere velbegrunnet frykt og forfølgelsesgrunnen opp mot opplysninger fra både 

søknader og Landinfo. Det å vurdere opplysningene er det mest utfordrende i 

saksbehandlingsprosessen ifølge informantene. 
112

  

For å kunne foreslå et beslutningsstøttesystem som kan behandle søknad om 

beskyttelse ved å sile saker etter innvilgelses- og avslagssaker, er jeg helt avhengig av 

å analysere de utvalgte lovreglene nevnt over. Jeg vil ikke ta for meg andre 

rettskildefaktorer som forarbeider, forskrifter eller tidligere rettsavgjørelser, men vil 

avgrense meg til å kun pseudokode lovreglene jf. Avsnitt 4.5. Ifølge informantene fra 

UDI er det utlendingsloven
113

 og flyktningkonvensjonen
114

 som er de sentrale 

rettskildene i behandlingen av søknad om beskyttelse.
115

 Jeg vil likevel kun forholde 
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meg til utlendingsloven, ettersom flyktningkonvensjonen er inkorporert i norsk lov. 

Utlendingsretten en fellesbetegnelse for lovreglen e innenfor et lands rett som gjelder 

utlendingers rettigheter og plikter, på samme måte som statsborgere har sine 

rettigheter og plikter regulert i andre lover.  

4.2.3 Utlendingsloven kapittel 12: Behandling av fingeravtrykk mv. Tvangsmidler og 

straff  

Utlendingslovens kapittel 12 er et omfattende kapittel som inneholder 18 lovregler 

som hovedsakelig regulerer innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon, 

behandling av fingeravtrykk i EURODAC, bruk av visuminformasjonssystemet VIS 

og generelt om bruk av tvangsmidler. Ettersom det er såpass mange lovregler i 

kapittel 12, har jeg gjort et utvalg av en lovregel som er direkte relevant for 

bearbeidelsen av pseudokoden min. Under gjør jeg rede for utvalget mitt.  

 

Figur 13: Lovregler i kapittel 12 behandling av fingeravtrykk mv., 

tvangsmidler
116

 

Både Utl §100 og §100 a går ut på biometrisk personinformasjon i form av 

ansiktsfoto og fingeravtrykk, samt innhenting og lagring av denne type informasjon. 

Hvis jeg kun tolker lovteksten, omhandler Utl § 100 identifisering og verifisering av 

identitet gjennom biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto og 

fingeravtrykk av en utlending i tilfeller som nevnt i bestemmelsen. Det betyr at 

lovregelen definerer personinformasjon jf. Utl § 100 første ledd. Hvis 
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beslutningsstøttesystemet som jeg foreslår til UDI skal kunne gi et forslag om 

avgjørelse på avslagssak eller avslag i form av ikke å realitetsbehandle søknaden om 

beskyttelse, jf. Dublin-samarbeidet, er det nødvendig å definere hvilke opplysninger 

som må innhentes av EURODAC. I følge Utl § 100 første ledd er dette fingeravtrykk 

eller ansiktsfoto. Siden EURODAC kun sammenligner fingeravtrykk for å avgjøre 

hvilket land som skal behandle søknaden om beskyttelse, vil fingeravtrykk være 

avgjørende. Jeg kommer tilbake til hvordan pseudokoden er satt opp i del 4.4.  

 

4.3 To metoder frem til pseudokode 

For å forslå et beslutningsstøttesystem som kan sile saker mellom innvilgelses- og 

avslagssaker skal jeg anvende metoden til Schartum «fra lovtekst til programkode». 

Erik Boe støtter også en slik ”mellomløsning” som han kaller det i artikkelen 

”Rettskildebildet i en IKT-verden”.
117

 Artikkelforfatteren diskuterer hvorvidt store og 

viktige valg, eller vedtak som bestemmer plikter og rettigheter ovenfor individer, blir 

erstattet av IKT-baserte systemløsninger. Store og viktige avgjørelser trenger 

nødvendigvis ikke å bli tatt av systemløsninger alene, men det bør finnes en 

mellomløsning i viktige avgjørelser.   

Det er ingen tvil om at en avgjørelse som bestemmer hvorvidt man får beskyttelse 

eller ikke er en viktig avgjørelse for enkeltindividet. Den endelige avgjørelsen burde 

derfor tas av et menneske. Derfor er en mellomløsning som Erik Boe drøfter et viktig 

perspektiv i min oppgave. Boe definerer mellomløsning med at deler av 

saksbehandlingsprosessen kan digitaliseres, mens realitetsbeslutninger fortsatt skal 

være manuelle. Med manuelle vedtak mener jeg at en saksbehandler vurderer og 

trekker slutninger fra rettskilder.  

Erik Boe skriver videre at han kan forestille seg at automatiseringen ikke skal gå 

lengre enn til å gi støtte til beslutningstakerne, fremfor til å gjøre avgjørelsesprosessen 

helautomatisert. Han nevner også at det er mulig å la deler være elektronisk styrt, 

mens andre deler løftes ut til individuell og manuell behandling. I følge mine 

informanter var det i 2015 og 2016 veldig mange søknader som var 
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innvilgelsessaker.
118

 Saksbehandlingstiden var likevel på seks måneder eller mer på 

grunn av manglene kapasitet til å vurdere sakene. Kanskje Erik Boes metode om 

”pling-juss” kan være del av beslutningsstøttesystemet, som gir en sjekkliste hvor 

saksbehandlere blir minnet på hva som må gjøres i ulike faser eller skritt i 

vurderingen. Eksempel på ”pling-juss” kan være at saksbehandlere får opp spørsmål 

på DUF når saken vurderes igjen av andre saksbehandlere: 

 ”Er du sikker på at lovteksten kan forstås slik?”,  

”Har du sjekket lovforarbeidene?”, 

 ”Har internasjonale domstoler sagt hvordan loven skal tolkes? Stemmer din tolkning 

med FNs konvensjoner?”
119

 

Slik ”pling-juss” krever imidlertid at lovregler forhåndsprogrammeres ved at utvalgte 

typer saker har kommet frem til bestemte utfall, samt at innhenting av opplysninger 

skjer digitalt jf. del 3.4. Gjennom forhåndsprogrammeringen vil sakene ”deles” inn i 

to kategorier: i) innvilgelses eller ii) avslagssaker, men selve avgjørelsen vil 

realitetsbehandles av saksbehandlere. På denne måten kan de forhåndsprogrammerte 

utfallene i systemet kvalitetssjekke om saksbehandlere har tolket rette rettskilder og 

trukket rette slutninger. Samtidig kvalitetssjekker saksbehandlere om systemet har 

rette forhåndsprogrammerte utfall til de ulike sakene som blir behandlet.   

Erik Boes perspektiv om mellomløsninger er i Dag Wiese Schartums forskning i Fra 

lovtekst til programkode, og i hans supplerende og nyere artikkel om automatisering 

av den nye Personvernsforordningen Intelligible data protection legislation: a 

procedural approach
120

 drøftet ved hvordan lovtekster bør skrives mer prosedyre-

orientert ved utvikling av mellomløsninger.  

Under skal jeg gjøre rede for Schartum sin metode i Fra lovtekst til programkode, 

med supplement av hans nyere artikkel og en annen metode som er basert på praksis i 

fra konsulentselskapet Decisive AS.  
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4.3.1 Schartums metode til pseudokode 

Metoden til Schartum opererer metoden slik som jussen gjør med 

betingelser/rettsfakta (hvis) på den ene siden og rettsvirkning (så) på den andre siden. 

I tillegg kan utrykkene ekspanderes ved å skille mellom formelle inngangskriterier og 

materielle inngangskriterier. Med formelle inngangskriterier menes formelle krav som 

må være oppfylt for at en forvaltningssak i det hele tatt kan tas til behandling.
121

Med 

materielle inngangskriterier menes de materielle kravene som må være oppfylt for at 

det skal kunne avgjøres om et vedtak er i samsvar med intensjonen bak saken. 
122

 Det 

er viktig å merke at rettsfaktum og rettsvirkning vil være formulert og strukturert på 

forskjellige måter avhengig av hvilken lov eller lovregel det gjelder. Schartum gir et 

konkret eksempel av på hvordan disse behandlingstrinnene er strukturert:  

HVIS formelle inngangskriterier er oppfylt OG 

materielle inngangskriterier er oppfylt 

SÅ kan/skal vedtaksbeskrivelsen skje.
123

  

Vedtaksbeskrivelse er resultatet av at både de formelle og materielle 

inngangskriteriene er oppfylt. Eksemplet over viser hvordan 

rettsfakta/rettsbetingelsene (HVIS) i dette tilfellet først krever at formelle 

inngangskriterier må være oppfylt før vurderingen av materiellet. Schartums nyere 

artikkel supplerer metoden fra 2013 ved å dele mellom hovedprosedyre og 

delprosedyre, hvorav førstnevnte gjerne inneholder for eksempel lovens formål, 

lovens saklig virkeområde og de juridiske kravene til beskyttelse. De juridiske 

kravene om beskyttelse kan igjen deles inn i delprosedyrer. I utlendingsretten er de 

juridiske kravene hovedsakelig regulert i kapittel 4 i loven, jf. del 4.2.2, samtidig som 

kravene for beskyttelse er splittet etter personelle, materielle og prosessuelle regler. 

Når kravene til beskyttelse er splittet på denne måten, betyr det også at alle kravene 

og lovreglene som gjelder beskyttelse ikke er regulert under et kapittel. Schartum 

deler derfor hovedprosedyrer inn i delprosedyrer slik at lovregelen blir tydeligere 

beskrevet. Med inndeling av formelle og materielle inngangskriterier, i tillegg til 

hoved- og delprosedyre vil ikke bare lovreglene og loven bli strukturert på en bedre 
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måte slik at mennesker uten juridisk kompetanse kan forstå sine plikter og rettigheter, 

men struktureringen vil også resultere i at det kan bli enklere å programmere 

lovteksten. I Schartums nyere artikkel strukturer han hoved- og delprosedyre ved å 

bruke kriteriet samtykke eksempel.  I den nye personvernsforordningen som trer i 

kraft i 2018
124

 kategoriseres samtykke etter:  

«Which data subjects have power to consent? »,
125

  

 «Who may consent on behalf of the data subject? », 

 «What are the conditions for valid consent?» 

 and «How must collection of consent be carried out? »  

Eksemplene fra hans artikkel er egentlig skrevet på engelsk, men jeg har tolket 

eksemplene i inndelingen av hoved- og delprosedyre er etter ”hvem, hva og hvordan”. 

Begge eksemplene kan trolig passe til flere tilfeller og jeg skal prøve å trekke inn 

elementer fra begge eksemplene i del 4.4.  

4.3.2 Decisives metode til pseudokode 

En annen metode er fra konsulentselskapet Decisive AS. Denne metoden strukturerer 

lovregler etter rettsvirkning (så) deretter rettsbetingelser (hvis). Den første 

vurderingen de tar før strukturering av lovreglene er en regel- og fakta- 

kompleksitetssjekk. Regel- og faktakompleksitet avgjør hvor stor grad av 

automatisering som er mulig. Hvis for eksempel faktakompleksitet er en utfordring i 

input i systemet, vil automatiseringsgraden være lav. Dette fordi det vil være 

vanskelig å forhåndsprogrammere utfallene mot lovreglene. Et helt konkret eksempel 

er fra UDI hvor en bestemt sak om søknad om beskyttelse fra Somalia tilsvarer både 

fakta – og regelkompleksitet. Dette fordi lovreglene alltid vil være det samme, men 

innholdet i de ulike søknadene om beskyttelse fra Somalia kan fortsatt være veldig 

forskjellig. Derfor går Decisive sin metode først og fremst ut på å ta en beslutning (så) 

først ut i fra det faktagrunnlaget som er tilgjengelig deretter finne frem 

rettsbetingelsene (hvis). 
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I deres presentasjon på Senter for rettsinformatikk høsten 2016
126

 viser de til en 

detaljert måte å komme frem til en beslutning på. Dette ved å kartlegge alle spørsmål 

saksbehandlerne får, også beskrevet som systemfortolkning.
127

 Neste steg er å utrede 

detaljer om beslutningene i q-chart/spørrekart, deretter identifisere alle mulige utfall 

og til slutt beslutningens vurderinger. Enkelte beslutninger kan også være særtilfeller 

og bør behandles individuelt. Etter at beslutningene er kartlagt struktureres språket, 

som beskriver reglene i en beslutningstabell etter hvis og så. 
128

 Det mest optimale er 

å beskrive alle beslutningene i beslutningstabeller. Har tabellen syv eller flere 

vurderinger anbefaler Decisive ikke å bruke beslutningstabeller, men å skrive 

beslutningene i strukturert tekst. For å strukturere reglene tar de i bruk systemet 

RuleSpeak, som strukturerer setninger etter subjekt, regelord, beskrivelse av subjekt 

og til slutt legger de til betingelsene. RuleSpeak er basert på en masteroppgave fra 

institutt for informatikk fra 2010.  

Et eksempel de brukte var fra caset om alderpensjon i Kommunal Landspensjonskasse 

hvor metoden ovenfor er brukt: 

En person 

Skal  

Anses som et tidligere medlem  

Gitt at personen helt har fratrådt sin medlemspliktige stilling uten å ha rett til straks 

begynnende pensjon.  

Med denne metoden forstår jeg at rettsfølgen (så) blir bestemt før rettsbetingelsen 

(hvis) ved at Decisive først kartlegger subjektet, rettsvirkningen – det at personen skal 

anses som et medlem, og til slutt rettsbetingelsene som må til for at beslutningen skal 

fattes. Først blir alle mulige utfall av rettsvirkninger kartlagt etter tilgjengelige fakta i 

en bestemt sak. Deretter kartlegges rettsbetingelsene etter rettsvirkningene som 

henger sammen med rettsbetingelsene. At fakta blir kartlagt først krever at man må ha 

en oversikt over de mest aktuelle utfallene. Det fult mulig å skulle ut de utfall som IT-

systemet kan behandle, og de andre utfall som må vurderes manuelt. Siden jeg ikke 
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har tilgang til fakta fra asyl-søknader, har begrenset meg til å kun bruke en liten del av 

metoden: Table Speak til Decisive. Jeg vil benytte metoden i del 4.5 for å belyse at 

det finnes andre måter å strukturere lovregler på. 

4.4 Pseudokode av utvalgte lovregler  

I del 4.2.1- 4.2.3 har jeg gjort et utvalg av andre lovregler i utlendingsloven som 

utfyller lovreglene om beskyttelse Utl. §§ 28-30 og §32. Her er det særlig Utl. § 5 om 

hvem loven gjelder, og Utl. § 101 som supplerer reglene om beskyttelse med hvordan 

opplysninger skal innhentes fra EURODAC, hvis det skal være mulig å sile saker 

mellom innvilgelses- og avslagssaker. Jeg bruker elementer fra Schartums metode til 

å pseudokode de utvalgte lovreglene mine. Først kommer jeg til å analysere 

hovedregelen for beskyttelse Utl. § 28 under i figur 14.  

 

 

Figur 14: Utl. § 28  

Min første bemerkning til lovregelen er at en utlending kan påberope seg beskyttelse 

etter to ulike grunner. Utl § 28 første ledd bokstav regulerer beskyttelsesstatus etter 

rettsbetingelsene ”velbegrunnet frykt for forfølgelse” og ”forfølgelsesgrunnene”, 

mens Utl § 28 første ledd bokstav b inneholder en annen rettsbetingelse, ”reell fare”. 

Pseudokoden forholder seg kun til bokstav a ettersom det er ”normalsaken” å 
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påberope beskyttelse etter rettsbetingelsene, ifølge informanten fra UDI.
129

 Utl. § 28 

første ledd bokstav a inneholder ikke kumulative vilkår, som betyr at alle 

forfølgelsesgrunne må være oppfylt for å påberope beskyttelse. Bestemmelsen 

inneholder det som i juridisk metode refereres til som alternative vilkår, fordi det står 

at ”velbegrunnet frykt for forfølgelse” på grunn av ”etnisitet” eller ”hudfarge” mv.
130

 

må være oppfylt for å påberope beskyttelsesstatus. De formelle inngangskriteriene i 

Utl. § 28 første ledd bokstav a er ”en utlending som er i riket eller på norsk grense” og 

at utlendingen ”skal etter søknad” anerkjennes som flyktning. Schartum beskriver i 

sin artikkel at rettsbetingelsene (hvis), i dette tilfellet formelle inngangskriterier, må 

oppfylles først for at rettsbetingelser om innholdet i saken skal vurderes videre. Når 

de formelle inngangskriteriene er oppfylt vurderes søknaden videre for de materielle 

inngangskriteriene. 

Figur 14-17 under dette avsnittet består av pseudokoder av kategoriseringene av 

formelle og materielle inngangskriterier. Samtidig er kategoriseringen av personelle 

og prosessuelle kriterier også inkludert for å kategorisere hvem beskyttelse kan 

omfatte og hvordan innhenting av opplysninger fra EURODAC kan foregå jf. del 

4.2.3. Personelle og prosessuelle kriterier er elementer hentet fra den tradisjonelle 

juridiske metoden hvor de personelle kriterier avgjør om sakens innhold kan 

behandles. Figurene under er strukturert etter de utvalgte bestemmelsene i HVIS og 

SÅ, hvor jeg har brukt elementer fra både Schartums metode i brukt i artiklene Fra 

lovtekst til programkode og Intelligible data protection legislation: a procedural 

approach.
131

 Figurene er bygget opp ut fra følgende spørsmål: ”Hva er 

inngangskriteriene for beskyttelse?”, ”Hvem kan anerkjennes som flyktning?”, ”Hva 

er materielle inngangskriteriene for å anerkjennes som flyktning” og ”Hva er de 

prosessuelle reglene for å behandle en søknad om beskyttelse?”. 

 

De formelle inngangskriteriene for å anerkjennes som flyktning 

                                                             
129

 Vedlegg 2, Intervjuobjekt 2,  del 8.2  
130

 Boe, Erik (2012) «Grunnleggende juridisk metode» s. 35 
131

 Schartum, (2017) ”Intelligible data protection legislation: a precedural approach” 

s. 55-57 



 60 

Pseudokoden under inneholder de formelle inngangskriteriene i Utl. §§ 28 første ledd 

bokstav a. Den første vurderingen det potensielle beslutningsstøttesystemet skal 

behandle, er om en utlending er i riket eller på norsk grense når søknaden blir 

fremsatt. Ett av de to kriteriene må være oppfylt, i tillegg til at en skriftlig søknad må 

fremsettes av utlendingen, før søknaden kan behandles for de materielle 

inngangskriteriene. I praksis registreres søknaden av PU i DUF, men det er 

utlendingen som må oppsøke en politistasjon for å få søknaden registrert. Når disse 

kriteriene er oppfylt går beslutningsstøttesystemet videre til å vurdere om søkeren er å 

regne som en utlending etter Utl. §5 første ledd.  

HVIS en utlending er i riket,  

ELLER på norsk grense, 

OG har fremsatt søknad uten ugrunnet opphold,  

SÅ har utlendingen krav på å få søknaden behandlet i Norge.  

Figur 14: De formelle inngangskriteriene for å få søknaden om beskyttelse 

behandlet Utl § 28 første ledd bokstav a
132

  

 

Hvem kan anerkjennes som flyktning? 

Pseudokoden under regulerer vurderingen av hvem som kan få beskyttelse. 

Pseudokoden inneholder kriteriene som følger av Utl. §§ 5 første ledd. I følge 

lovregelen  er en utlending definert som en person som ikke er norsk statsborger. Jeg 

tolker at det betyr at hvis en utlending ikke er norsk statsborger, men blir frykter å bli 

forfulgt kan utlendingen anerkjennes som flyktning i Norge. Anerkjennelsen som 

flyktning må videre vurderes og avgjøres av de materielle inngangskriteriene. Utl § 5 

første ledd definere bare hvem som defineres som utlending.  

HVIS en utlending ikke er norsk statsborger,  

SÅ skal utlending få søknaden om beskyttelse behandlet.  

Figur 15: Krav til å bli anerkjent som flyktning Utl § 5 første ledd
133
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Hva er de materielle inngangskriteriene for å anerkjennes som en flyktning? 

Utl. § 28 første ledd bokstav a består både av kumulative og alternative vilkår. Med 

kumulative menes at alle vilkårene må være oppfylt for at vedtaksbeskrivelsen skal 

inntre.
134

 Alternative vilkår betyr at kun ett av vilkårene må oppfylles. I Utl. § 28 

første ledd bokstav a må både en utlending oppfylle kriteriene om frykt for 

forfølgelse, velbegrunnet frykt, risikoen for forfølgelse skyldes og et av de alternative 

vilkårene som er etnisitet, eller avstamning, hudfarge, religion. Det betyr at etter Utl. 

§ 28 første ledd bokstav a må minst tre kriterier oppfylles for at en utlending kan 

anerkjennes som flyktning. I arbeidet med å sette opp HVIS og SÅ for de materielle 

vilkårene for beskyttelse er det viktig å klargjøre at ingen av forfølgelsesgrunnene i 

Utl. § 28 bokstav a og b er komplett uten å vurdere Utl. §§ 29 og 30. De to lovreglene 

supplerer Utl. § 28 med å beskrive handlinger som går under forfølgelse og hvem 

forfølgelsen kan være i en flukt situasjon, jf. Utl. § 29. Videre beskriver Utl. § 30 

forfølgelsesgrunnlaget. Forfølgelsesgrunnlaget er de alternative vilkårene nevnt over, 

som religion, nasjonalitet og medlemskap i en spesiell sosial som i denne lovregelen 

har utvidende forklaringer. Spørsmålet mitt blir derfor hvorvidt det er nødvendig å 

inkludere de to lovreglene i et beslutningsstøttesystem som skal ha som formål å sile 

saker i innvilgelsessaker- og avslagssaker, men hvor det er fortsatt en saksbehandler 

som vedtar den endelige avgjørelsen Min vurdering er at beslutningsstøttesystemet 

kan sile sakene etter kun først å vurdere Utl. § 28 første ledd bokstav a. Begrunnelsen 

er at Utl § 28 første ledd bokstav a gir nok kriterier til å innhente de relevante 

opplysningene fra Landinfo automatisk, mens Utl § 29 og 30 er de lovreglene 

saksbehandlere vurderer etter skjønn opp mot både kriteriene i lovreglene, men også 

opplysningene i saken. Selv om Utl § 28 første ledd bokstav a inneholder nok kriterier 

for å innhente og vurdere opplysninger fra Landinfo. Det vil likevel være utfordrende 

å kategorisere vilkårene i Utl § 28 første ledd bokstav a til å dekke alle opplysninger 

om for eksempel sikkerhetssituasjoner, forfølgelse av minoriteter og politisk 

motstand. Utfordringen er fordi det er ikke sikkert Landinfo kan være oppdatert på alt 

som skjer i verden. Dermed kan det føre til at opplysningene fra Landinfo 
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 Egen figur  
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 Jus leksikon https://jusleksikon.no/wiki/Kumulative_vilk%C3%A5r Lastet ned 
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kategoriseres vage og usikre til å verifisere de opplysningene som utlendingen gir fra 

seg hos PU. I del 4.5 kommer jeg tilbake til hvordan beslutningsstøttesystemet skal 

vurdere søknad om beskyttelse ut i fra det rettslige perspektivet.   

HVIS en utlending har frykt for forfølgelse  

OG frykten er velbegrunnet  

OG risikoen for forfølgelsen skyldes 

ENTEN etnisitet,  

ELLER avstamning,  

ELLER hudfarge,  

ELLER religion,  

ELLER nasjonalitet,  

ELLER politisk oppfatning,  

OG utlendingen kan ikke påberope seg sitt hjemlands beskyttelse 

OG det skyldes 

ENTEN frykt,  

ELLER at utlendingen er ute av stand til å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse  

SÅ skal en utlending anerkjennes som en flyktning 

Figur 16: De materielle inngangskriteriene for å anerkjennes som flyktning Utl § 

28 første ledd bokstav a
135
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 Egen figur  
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Hva er de prosessuelle kriteriene for å realitetsbehandle en søknad om 

beskyttelse? 

Figur 17 under inneholder pseudokoden for de prosessuelle kriteriene for å 

realitetsbehandle en søknad om beskyttelse i Norge. Pseudokoden forutser at 

utlendingen ikke har fremvist pass eller andre identifikasjonsdokumenter hos PU. 

Derfor tar pseudokoden utgangspunkt i utvalget som er gjort tidligere fra del 4.2.1- 

4.2.3 med lovreglene fra Utl § 32 første ledd bokstav b og § 100 første ledd.  For at 

søknaden ikke kan behandles må et av de alternative kriteriene i Utl § 32 oppfylles. 

Min avgrensning er på kriteriet første ledd bokstav b. For å avgjøre om utlendingen 

kan kreves mottatt av et annet Dublin-land er et av vilkårene i Dublin- avtalen at 

utlendingen allerede har søkt beskyttelse i et annet Dublin-land.
136

 Å avgjøre om 

utlendingen har søkt i et annet Dublin-land må utlendingen være registrert i 

EURODAC. Opplysningene fra EURODAC avgjør om søknaden blir 

realitetsbehandlet i Norge er enten ved fingeravtrykk eller ansiktsfoto.  

HVIS en utlending er registrert i EURODAC 

OG registrering er ved fingeravtrykk  

ELLER ansiktsfoto  

SÅ søknaden om beskyttelse nektes realitetsbehandlet i Norge  

Figur 17: Hva er de prosessuelle kriteriene for å realitetsbehandle en søknad om 

beskyttelse i Norge. Utl § 32 første ledd bokstav b og § 100 første ledd
137

  

 

4.5 Schartum vs Decisive?  

Figurene 14-17 inneholder pseudokoder hvor elementer fra begge artiklene til 

Schartum er anvendt, både kategoriseringen etter formelle eller materielle 

inngangskriterier og inndeling etter prosedyrer. Samtidig har jeg brukt elementer fra 

juridisk metode til å vurdere en lovregel etter personelle og prosessuelle kriterier. 

                                                             
136 UDI https://www.udi.no/ord-og-begreper/dublin-samarbeidet/ lastet ned 23.06.17 
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 Egen figur 
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Måten pseudokodene er inndelt på er hoved- og delprosedyrer etter ”beskyttelse”.
138

 

Inndelingen er gjort prossesvis etter hvordan søknaden skal behandles av 

beslutningsstøttesystemet. Først behandles søknaden etter formelle inngangskriterier, 

personelle kriterier, prosessuelle kriterier og tilslutt materielle inngangskriterier.
139

 I 

situasjoner der saken kun oppfyller formelle inngangskriterier og personelle kriterier, 

og hvor utlendingen for eksempel har søkt om beskyttelse i et annet Dublin-land, vil 

opplysninger fra EURODAC komme inn automatisk i vurderingen og klargjøre 

dette.
140

 Da skal ikke saken vurderes videre til de materielle inngangskriteriene, men 

havne i avslagsbunken i DUF. En saksbehandler vil gå igjennom saken en gang til slik 

at man forhindrer at sakene vurderes på feil grunnlag. Oppfyller saken ikke de 

prosessuelle kriteriene, vurderes saken videre etter de materielle inngangskriteriene 

hvor saken deretter havner i innvilgelse av beskyttelse-bunken i DUF. Søknaden 

vurderes grundigere etter de resterende og supplerende lovreglene om beskyttelse Utl. 

§§ 29-30. Den endelige avgjørelsen fattes av saksbehandleren som vurderer alle 

tilgjengelige opplysninger etter gjennomført asyl-intervju opp mot lovreglene, som 

nevnt over i kapittel 3 og i del 4.4.  

 

Figur 18: Beslutningsstøttesystem og lovregler 
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Figur 18 er en fortsettelse av figur 10 i del 3.4, som forslår innhenting og vurdering av 

opplysninger fra EURODAC og Landinfo. Forskjellen er at figur 18 inkluderer 

hvordan disse opplysningene skal vurderes opp mot de rettslige kriteriene som er 

lovreglene pseudokodet i del 4.4. Kombinasjonen av automatisk innhenting og 

vurdering av opplysninger oppgitt av utlending hos PU, vurdert opp mot de rettslige 

kriteriene Utl § 28 første ledd bokstav a, § 5 første ledd, § 32 første ledd bokstav b og 

§100 første ledd kan beslutningsstøttesystemet komme frem til et forslag om 

avgjørelse som enten er innvilgelse eller avslag om beskyttelse. Forslaget om 

avgjørelse kan være at søknaden ikke realitetsbehandles i Norge eller innvilgelse om 

beskyttelse, fordi opplysningene i søknaden verifiseres av opplysningene fra 

Landinfo. Dette forutsetter at opplysningene fra Landinfo kategoriserer opplysningene 

etter de kriteriene Utl § 28 første ledd bokstav a har regulert etter jf. del 4.2.2. 

Kategoriseringen av opplysningene er grunnen til den stiplede linjen mellom DUF og 

Landinfo i figuren. Etter at forslaget til avgjørelse er tatt av beslutningsstøttesystemet, 

behandler saksbehandlere saken etter opplysninger fra asyl-intervjuet og supplerende 

lovregler om beskyttelse. Dette med formål om å ivareta skjønnsvurderingen i en 

søknad om beskyttelse, noe beslutningsstøttesystemet ikke kan vurdere. Skjønnet 

vurderes etter at opplysningene gitt i asyl-intervjuet er sammenlignet med 

opplysningene innhentet fra og vurdert automatisk gjennom EURODAC og Landinfo. 

Dette vil resultere i at søknaden blir grundig og rettssikkert behandlet, samtidig at 

”normalsaker” behandles mer effektivt.  

Forslag til avgjørelse tatt av et beslutningsstøttesystem er et eksempel på Erik Boes 

«mellomløsninger» på å treffe vedtak ved støtte av automatisering. For å komme frem 

til en mellomløsning er det nødvendig å vurdere om lovgivningen kan struktureres på 

en logisk måte. Lovgivningen må kunne programmeres i et system, samtidig som 

input av opplysninger om utlendingen registrert hos PU sammenlignes automatisk av 

DUF, sammenholdt med opplysninger fra Landinfo og EURODAC.  

Strukturering av Utl. § 28 første ledd bokstav a, § 5, § 32 og §100 er en beskrivelse av 

lovreglene til et system som består av vanlig språk og syntaktiske strukturer tatt fra 

programmeringsspråk som inneholder «hvis», «og», «enten» og «så», også kalt 

pseudokode. Pseudokodene i figur 14-17 er strukturert etter rettsbetingelsene (hvis ) 

til rettsvirkningen (så). Resultatet jeg sitter igjen med er at utlendingsloven ikke 

nødvendigvis er vanskelig å strukturere, selv om loven er fragmentert. Dette ble 
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bekreftet av informantene mine fra UDI. De var enige om at loven ikke nødvendigvis 

er vanskelig å tolke, men opplysningene opp mot lovreglene er utfordrende å tolke. 

Begrunnelsen er at ”inputen” fra utlendingen i en søknad om beskyttelse er basert på 

veldig mange ulike faktagrunnlag. Dette er en av hovedgrunnene til at jeg i min 

oppgave har valgt å anvende Schartum sin metode. Hadde jeg valgt å anvende  

Likhetene mellom metodene er at de begge produserer pseudokode, men strukturer 

lovreglene ved bruk av forskjellige språklige begreper . Hovedforskjellene er at 

Decisive kartlegger utvalg av relevante beslutninger i bestemmelsene opp mot 

bestemte faktaene i en sak. Schartums metode fokuserer på struktureringene etter 

forutsette rettsvirkninger, se eksempel under. Det interessante når man sammenligner 

Schartums metode og en av tilnærmingene til Decisive RuleSpeak er at begge 

strukturerer lovteksten etter vilkårene i bestemmelsene, men sistnevnte fokuserer på 

rettsvirkningen og subjektet først. Jeg vil ta for meg pseudokoden jeg har laget i figur 

17 i avsnitt 4.4 og strukturere pseudokoden med Decisive RuleSpeak metode.  

Schartum  

HVIS en utlending ikke er norsk statsborger,  

SÅ skal utlending få søknaden om beskyttelse behandlet.  

 

RuleSpeak 

En utlending SKAL anerkjennes som flyktning, jf. hjemmel Utl. § 5 første ledd GITT 

AT alle følgende er sant:    

utlendingen ikke er norsk statsborger 

I eksemplet over er det tydelig at med RuleSpeak begynner med rettsvirkningen først, 

ved at ”en utlending SKAL anerkjennes som flyktning”. Etter rettsvirkningen er 

subjektet i saken kategorisert, fordi det er den vi ønsker å vite noe om. I dette tilfellet 

er subjektet utlendingen. Deretter setter de opp rettbetingelsene (hvis) som er 

utlendingen ikke er norsk statsborger. Det at pseudokoden starter med ”gitt at alle 

følgende er sant” innebærer at betingelsene er kumulative. Uansett hvilken metode 
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eller tilnærming som anvendes, er det muligheter for å strukturere lovregelen slik at 

det muliggjør støtte av automatisering.  

Pseudokoden er fortsatt et forsøk på å strukturere lovregelen på en måte som gjør det 

mulig å programmere i et system der også mennesker uten juridisk kompetanse har 

tilgang. Det som er sikkert er at desto tydeligere loven er strukturert av lovgiver, desto 

enklere vil det være å programmere lovteksten. Det som likevel vil være avgjørende 

for å ta i bruk pseudokoden er innhentingen av opplysninger fra EURODAC og 

Landinfo, som tidligere nevnt, for å kunne treffe forslag til avgjørelse som kan skille 

mellom innvilgelses- og avslagssaker.  

4.6 Oppsummering 

Kapitlet har hatt som formål å besvare på problemstillingen nummer 2: ”I hvor stor 

grad kan Utl. §§ 28-32 transformeres til programkode og hvordan kan dette gjøres?”. 

Jeg er enig med Boe om at det å anerkjenne en utlending som flyktning på grunn av 

behovet for beskyttelse er en meget stor avgjørelse for individet det gjelder. En slik 

avgjørelse vil være for alvorlig og for avgjørende hvis et system ene og alene skal 

treffe beslutningen.
142

 Derfor drøftet jeg en form for mellomløsning som Boe nevner i 

sin artikkel, hvor deler av vurderingen i en sak kan automatiseres, men at selve 

avgjørelsen treffes av en saksbehandler og ikke et system. En slik mellomløsning kan 

være et beslutningsstøttesystem. For å kunne komme frem til en slik mellomløsning 

undersøkte jeg hvordan utvalgte lovregler i utlendingsloven som regulerer 

vurderingen av en søknad om beskyttelse kan struktureres på en måte at et system 

uavhengig om den støtter saksbehandling eller treffer avgjørelser kan forstå lovreglen 

e. For å avgrense oppgaven har jeg begrenset lovreglene til Utl. § 28 første ledd 

bokstav a til, § 29, § 30 og §32. Likevel har jeg supplert pseudokodene med 

lovreglene fra andre utvalgte kapitler i Utlendingsloven, fordi det påvirker 

vurderingen av opplysningene i en søknad om beskyttelse. De supplerende lovreglene 

er Utl § 28 første ledd bokstav a, § 5 første ledd, §32 første ledd bokstav b og §100 

første ledd. De materielle vilkårene i en søknad om beskyttelse er kun først vurdert 

etter Utl § 28 første ledd bokstav a, fordi det holder kun å vurdere kriteriene opp mot 

opplysningene fra Landinfo. Den endelige avgjørelsen om en utlending kan innvilges 

beskyttelse skal tas av en saksbehandler som vurderer de supplerende lovreglene Utl § 
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29 og §30. Dette med formål om å ivareta skjønnsvurdering i en søknad om 

beskyttelse som inneholder en livsviktig avgjørelse. I forsøket om å pseudokode 

lovreglene frem mot en innvilgelse- eller avslagssak fant jeg at Schartums metode er 

mer anvendbar ettersom metoden ikke krevde at jeg måtte ha tilgang til fakta eller 

konkrete opplysninger fra søknader om beskyttelse.  

For å besvare problemstilling nummer 2 vil jeg konkludere med at strukturering av 

lovreglene fram mot forslag om avgjørelse til innvilgelse- eller avslagssak om 

beskyttelse er mulig. Utfordringen til beslutningsstøttesystemet er imidlertid å vurdere 

kriteriene opp mot opplysningene fra Landinfo, som per nå utgir opplysninger i 

skriftlig, tekstlig format i rapporter som beskrevet i del 3.4. For at 

beslutningsstøttesystemet foreslå at utfallet er en innvilgelsessak, må opplysningene 

fra Landinfo kategoriseres opp mot de kriteriene Utl § 28 første ledd bokstav a setter 

jf. del 3.4. Fra det forvaltningsinformatiske perspektivet kan det konkluderes med at 

lovreglene i vurderingen av søknad om beskyttelse er mulig å kategorisere for mulig 

støtte av automatisering, men det krever samhandling mellom kriteriene i lovreglene 

og de opplysningene de vurderes opp mot. Lovreglene alene kan ikke treffe 

avgjørelser uten fakta i saken.   
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5. Samlede drøftinger 

Formålet med kapitlet er å oppsummere hver av delproblemstillingene mine nummer 

1 og 2, før jeg gir en samlende drøfting av analysene gjort i kapittel 3 og 4 i 

oppgaven.  

5.1 Problemstilling nummer 1 og delspørsmål 1b 

Hovedformålet med kapittel 3 var å besvare problemstillingen ”Hvordan er den 

nåværende saksbehandlingsprosessen knyttet til søknad om beskyttelse?”, samt 

delspørsmål 1 b:” Hvilke opplysninger kan innhentes og behandles digitalt?”  

For å besvare problemstillingen og delspørsmålet gjennomførte jeg to intervjuer med 

saksbehandlere fra asylavdelingen i UDI med formål om å forstå prosessen i 

vurderingen av en søknad om beskyttelse og hvilket lovregler de traff avgjørelser 

med. Hovedfunnene fra intervjuene var at utlendingers første møte var med PU, hvor 

de de gjennomførte et kort intervju om beskyttelsesgrunnlaget og registrerte søknaden 

om beskyttelse på DUF, som hele utlendingsforvaltningen har tilgang til. Vurderingen 

av søknaden om beskyttelse hos UDI startet først med å gjennomføre et asyl-intervju. 

Etter intervjuet blir søknaden vurdert inne på DUF som er hovedverktøyet 

saksbehandlere jobber i hos UDI. Søknaden om beskyttelse vurderes både av første og 

annen instans, som betyr at en sak vurderes av to saksbehandlere. Annen instans er en 

erfaren saksbehandler som har jobbet i asyl-avdelingen lenge. Saksbehandlerne 

beskrev kommunikasjonen og samarbeidet med PU og andre saksbehandlere i samme 

avdeling som god, men det kunne være noen tekniske utfordringer med DUF for nye 

saksbehandlere. Ingen mer konkrete tekniske utfordringer ble nevnt. Under 

intervjuene ble jeg i tillegg informert om at ”normalsak”, som de definerte som en 

utlending som søker beskyttelse og kommer fra et land hvor frykten og 

forfølgelsesgrunnlaget kan bekreftes av opplysninger fra Landinfo. Oppfyllelse av 

kriteriene nevnt over er regulert etter Utl § 28 første ledd bokstav a, § 29, § 30. Hvis 

en sak hadde blitt registrert gjennom fingeravtrykk i et annet Dublin-land blir 

opplysningene om fingeravtrykk sammenlignet i EURODAC. Treff på like 

fingeravtrykk i EURODAC resulterer til avslagssak, som betyr at utlendingen ikke får 

realitetsbehandlet søknaden om beskyttelse i Norge. De to sakene beskrives som 

innvilgelses- og avslagssak, noe jeg baserer oppgaven på. Videre ble jeg opplyst om 

at under flyktningsituasjonen i 2015 var saksbehandlingstiden på innvilgelsessaker 

over 6 måneder, en unødvendig lang saksbehandlingstid. Informasjonen fra 
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saksbehandlere analyserte jeg opp mot organisasjonens mål og strategi i en SWOT-

analyse og kom frem til at deres mål om «forbedret saksflyt i 

utlendingsforvaltningen», som er mål nummer 1  i UDIs strategidokument, kan 

oppnås ved å utvikle et beslutningsstøttesystem. Dette kan behandle innvilgelses- og 

avslagssaker etter ”normalsaker” grundigere og mer effektivt.  

For å oppnå målet om ”forbedret saksflyt i utlendingsforvaltningen” med et 

beslutningsstøttesystem bør innhentingen og behandlingen av opplysninger i en 

søknad om beskyttelse skje automatisk. Frem til nå har dette skjedd manuelt av 

saksbehandlere ved at de må registrere fingeravtrykkene på DUF. Opplysningene fra 

Landinfo blir vurdert av saksbehandlere ved at de logger seg på nettsidene til 

Landinfo for å lese rapporter og trekke inn relevante opplysninger til søknaden om 

beskyttelse, for deretter å føre det opp på DUF.  Ved automatisk innhenting og 

vurdering av opplysningene fra EURODAC og Landinfo der slike opplysninger 

finnes kan saksbehandlere bruke ressurser på for eksempel sikkerhetssaker som de 

mente var utfordrende å behandle. Opplysningene om identitet gjennom fingeravtrykk 

og landets forhold fra Landinfo vil vurderes av beslutningsstøttesystemet. For at en 

slik vurdering skal være mulig er det nødvendig at aktørene EURODAC og Landinfo 

samhandler med DUF med lik teknisk og semantisk interopabilitet. Forslaget om 

beslutningsstøttesystemet under i figur 19 viser hvordan beslutningsstøttesystemet 

skal foreslå avgjørelse om innvilgelses- og avslagssaker gjennom automatisk 

innhenting og vurderinger av opplysninger fra EURODAC og Landinfo.  

 

Figur 19: Forslag til automatisk innhenting og behandling av opplysninger
143
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 Egen figur  
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Figur 19 viser hvordan en utlending registrer søknad om beskyttelse hos PU. 

Opplysninger blir registrert inne på DUF av ansatte hos PU og søknaden blir 

tilgjengelig for saksbehandlere. Før saksbehandlere vurderer saken, blir opplysninger 

om identitet sammenlignet med andre fingeravtrykk i EURODAC. Hvis utlendingen 

har søkt om beskyttelse i et annet Dublin-land blir saken silt i bunken for avslagssaker 

hvor saken ikke blir realitetsbehandlet i Norge. Forslag til avgjørelse blir registrert i 

DUF hvor saksbehandler tar den endelige avgjørelsen. Hvis fingeravtrykkene ikke blir 

funnet i EURODAC, går saken videre til å sammenligne opplysninger fra søknaden 

med opplysninger fra Landinfo. Er det slik at utlendingens opplysninger om 

begrunnelse for forfølgelse stemmer med forholdene til å innvilge beskyttelse fra 

Landinfo, kan søknaden siles til bunken med forslag til avgjørelse om innvilgelse. 

Grunnen til at figuren med innhenting og vurderinger av opplysninger fra Landinfo er 

illustrert med en stiplede linje er, fordi denne innhentingen og vurderingen automatisk 

forutsetter at opplysningene er kategorisert slik at systemet til Landinfo kan 

samhandle med DUF jf. semantisk interopabilitet. Samtidig vil det være utfordrende å 

kategorisere kriteriene i jf. Utl § 28 første ledd bokstav a på en tilstrekkelig måte som 

tar for seg alle forhold i verden. Dette kan resultere til at kategoriseringen av 

opplysningene fra Landinfo blir vage og usikre. Vage og usikre kategoriseringer av 

opplysninger kan igjen medføre til at forslag til avgjørelse som 

beslutningsstøttesystemet skal ta ikke er basert på verifisering av rette  opplysninger. 

Dette er hovedgrunnen til at jeg har forslått at saksbehandlere skal fortsatt vurdere 

saken opp mot de opplysningene de får fra asyl-intervjuet og opp mot å både vurdere 

opplysningene fra Landinfo igjen. Likevel kan normals saker som også er  

innvilgelsessaker behandles mer effektivt og grundigere, som kan resultere til at 

saksbehandlere har mer ressurser å bruke på kompliserte saker.  

 

5.2 Problemstilling nummer 2 

For å foreslå utviklingen av et beslutningsstøttesystem som skal sile mellom 

innvilgelses- og avslagssaker ved innhenting og behandling av opplysninger fra 

EURODAC og Landinfo undersøkte jeg om lovgivningen tillater et slikt 

beslutningsstøttesystem. Derfor analyserte jeg Utlendingsloven, et nærmere utvalg av 

Utl.§§ 28 første ledd bokstav a, § 29, § 30 og §32. I tillegg vurderte jeg om  
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lovreglene som påvirker tolkningen av hovedreglene om beskyttelse kan struktureres 

slik at programmering av et beslutningsstøttesystem er mulig.  

I pseudokoden ble struktureringen gjennomført etter den nåværende lovgivning uten 

noen endringer i regelverket. Jf. regelverksutvikling etter det forvaltningsinformatiske 

perspektivet jf. avsnitt 3.1. Ved bruk av Schartum sin metode fra 2012 Fra lovtekst til 

programkode og hans tilleggs artikkel fra 2016, strukturerte jeg Utl §5 første ledd, § 

28 første ledd bokstav a, § 32 første ledd bokstav b og § 100 første ledd i ulike 

prosedyrer etter formelle og materielle inngangskriterier, personelle og prosessuelle 

kriterier. Pseudokoden består av kategorisering prosessvis og den grunnleggende 

juridiske metoden. Vurderingene i pseudokoden er basert på rettsbetingelser (hvis) og 

rettsvirkningen (så). Schartums metode sammenlignet jeg videre med Decisive AS sin 

metode som er basert på å strukturere pseudokodene etter subjektet, rettsvirkningen 

og rettsbetingelsene til slutt. En slik strukturering krever at man har tilgang utvalg av 

mulige fakta og opplysninger i for eksempel søknad om beskyttelse. Dette hadde jeg 

ikke tilgang til i min oppgave, hvor Schartum sin metode var mer egnet til å løse min 

problemstilling. Mitt konkrete forslag til beslutningsstøttesystemet som skal foreslå 

avgjørelse om innvilgelses- eller avslag i vurderingen av en søknad om beskyttelse 

ved å pseudokode Utl § 28 første ledd bokstav a, § 5 første ledd, § 32 første ledd 

bokstav a og §100 første ledd. Vurderingen er illustrert i figuren under. 
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Figur 20: Forslag på beslutningsstøttesystem og vurdering av lovregler
144

  

Her forutsetter jeg at prosessen er den samme som før, nemlig at utlendingen 

registrerer seg hos PU som registrerer søknaden om beskyttelse i DUF. 

Opplysningene som registreres av PU kommer frem av deres korte samtale om 

”frykten” og ”forfølgelsesgrunnlaget” som er de rettslige kriteriene som 

sammenlignes opp mot opplysningene fra EURODAC og Landinfo. Et eksempel er at 

saken først blir vurdert etter de formelle inngangskriteriene (figur 14) som avgjør om 

saken kan vurderes i det hele tatt. Oppfyller saken de rettslige kriterier opp mot 

opplysningene om at søknaden er fremsatt i Norge, vurderes saken videre for de 

personelle og prosessuelle kriterier. De prosessuelle kriteriene avgjør om saken er en 

avslagssak i form av at saken kan realitetsbehandles i Norge. Hvis opplysningene om 

fingeravtrykk verifiseres av fingeravtrykk som tidligere har blitt registrert i et Dublin-

land gjennom EURODAC, forslåes det at saken ikke går videre for behandling av de 

materielle inngangskriteriene som er Utl § 28 første ledd bokstav a. Blir ikke 

opplysninger av fingeravtrykk eller ansiktsfoto funnet i EURODAC vurderes 

kriteriene opp mot opplysninger fra Landinfo. Denne siden bekrefter om 

opplysningene fra utlending stemmer med situasjonen i opprinnelseslandet, 

eksempelvis om utlendingen frykter forfølgelse på grunn av medlemskap i en bestemt 

sosial gruppe. Uansett om forslag til avgjørelse er innvilgelse eller avslag, om  

utlendingen har rett på beskyttelse eller at saken ikke realitetsbehandles i Norge, skal 

det tas en grundigere vurdering av Utl § 29 og § 30 som supplerer lovregelen Utl § 28 

                                                             
144

 Egen figur  
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første ledd bokstav a. Det er fordi alle lovreglene er basert på skjønn og skjønnet må 

vurderes av et menneske for å ivareta kravet om rettssikre avgjørelser. Skjønnet kan 

ikke vurderes eller prøves av et system. I mitt tilfellet er avgjørelsen også avgjørende 

for om et menneske får beskyttelsen de har behov for eller ikke jf. mellomløsning 

avsnitt 4.3. Når den endelige avgjørelsen er tatt registrerer saksbehandlere avgjørelsen 

på DUF jf. rød pil i figur 20. For at saken skal vurderes etter de materielle 

inngangskriteriene må de opplysningene fra Landinfo kategoriseres etter for eksempel 

kriteriene ”sosial gruppe”, ”etnisitet” eller ”politisk oppfatning”. Kriterier som 

inneholder opplysninger som stadig er i forandring ut i fra det politiske og 

diplomatiske forholdene i verden.   
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5.3 Problemstilling nummer 3 

Problemstilling nummer 3 besvares ved å trekke ut de viktigeste elementene fra 

analysen gjort i kapittel 3 og 4. Problemstillingen er ”hvilken del av saksbehandlingen 

ved søknad om beskyttelse vil være mulig å støtte med automatisering?”. Ut fra mine 

hovedfunn og forslag fra problemstilling nummer 1, delspørsmål 1b og 

problemstilling nummer 2 vil jeg konkludere med at saksbehandlingen om søknad om 

beskyttelse kan støttes av automatisering i vurderingen av avslagssaker. I mitt tilfelle 

betyr det at søknad om beskyttelse ikke realitetsbehandles i Norge. Forslag om avslag 

som beslutningsstøttesystemet skal avgjøre gjennomføres ved å innhente og vurdere 

opplysninger registrert av PU og sammenlignes opp mot opplysninger av 

fingeravtrykk fra EURODAC. Blir fingeravtrykk funnet i EURODAC er det ikke 

Norge som realitetsbehandler søknaden om beskyttelse, men et annet Dublin-land 

hvor utlendinger har blitt registrert tidligere. Forslaget er illustrert under i figur 21.  

 

Figur 21: Forslag til avgjørelse om avslagssaker fra beslutningsstøttesystem
145
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 Egen figur  



 76 

6. Konklusjon og refleksjoner 

Følgende kapittel vil inneholde en konkret konklusjon på hovedproblemstillingen og 

refleksjoner rundt mitt arbeid med masteroppgaven.  

6.1 Konklusjon 

Oppgaven innledet med spørsmålet om hvorvidt et system kan bestemme skjebnen til 

en flyktning. Dette med bakgrunn fra flyktningkrisen i slutten 2015 og starten av 

2016, men med referanser i den teknologiske verden vi lever i og hvor flere 

arbeidsoppgaver og avgjørelser utføres ved hjelp av teknologi. I løpet av en veldig 

lang prosess med masteroppgaven, som startet allerede våren 2016, kan jeg besvare 

dette spørsmålet med at et system ikke kan bestemme skjebnen til en flyktning. I alle 

fall ikke ved at et system ene og alene tar avgjørelsen. Dette fordi vurderingen av en 

søknad om beskyttelse som Utlendingsdirektoratet behandler krever vurderinger av 

både en lov som er basert på skjønnsvurdering som kun kan utføres av mennesker, 

men også innhenting og behandling av opplysninger som svært ulike og stadig i 

endringer på grunn av de politiske forholdene i verden. Selv om et system ene og 

alene ikke kan treffe avgjørelser i søknader om beskyttelse, er det fortsatt mulighet for 

at behandlingen av en søknad om beskyttelse kan støttes av automatisering ved et 

beslutningstøttesystem. Jeg har derfor foreslått at en utlendings første møte er hos PU, 

hvor søknad om beskyttelse blir registrert i DUF, men opplysninger som 

fingeravtrykk blir automatisk innhentet og vurdert med opplysninger fra EURODAC. 

Dette i stedet for at en saksbehandler sender inn opplysningene manuelt slik det gjøres 

i dag. Hvis fingeravtrykkene til utlendingen blir funnet i EURODAC vil 

opplysningene oppfylle kriteriene regulert i Utl § 32 første ledd bokstav b og § 100 

første ledd om at søknaden om beskyttelse ikke blir realitetsbehandlet i Norge, men i 

Dublin-landet fingeravtrykkene først ble registrert. Kriteriene i lovreglene lar seg 

pseudokode slik som jeg har illustrert i figur 17, samtidig som innhentingen og 

verifiseringen av opplysningene kan være mulig å overføre automatisk, fordi 

samhandlingen mellom DUF og EURODAC støttes av teknisk-, semantisk og 

organisatorisk interopabilitet. Den endelige avgjørelsen vil likevel tas av en 

saksbehandler, slik at det blir kvalitetsjekket om saken har blitt vurdert riktig. 

Vurderingen og den endelige avgjørelsen tatt av en saksbehandler vil derfor også 

ivareta kravet om at søknaden behandles  rettssikkert og effektivt.  
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6.2 Refleksjoner 

Prosessen med masteroppgaven startet våren 2016 hvor planene med oppgaven var 

store, og tiden jeg planla å bruke på problemstillingene mine var optimistiske. I løpet 

av fem år til sammen på både bachelorprogrammet demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet og masterstudiet forvaltningsinformatikk har det mest 

krevende vært å avveie forståelsen av tre ulike fagområdene juss, informatikk og 

samfunnsvitenskap. Jeg har brukt de forvaltningsinformatiske kunnskapene i løpet 

arbeidet med oppgaven. Det mest utfordrende har likevel vært å balansere hvor dypt 

jeg skulle dykke i å undersøke hvert enkelt fagområde ved å løse min 

hovedproblemstilling. Dette fordi problemstillingen har krevd en forståelse og analyse 

av alle de tre fagområdene nevnt over, men med hovedvekt særlig på to områder: det 

organisatoriske som går under det samfunnsvitenskapelige fagområdet og det 

juridiske med Utlendingsloven. Jeg brukte veldig lang tid på å forstå innholdet i de 

relevante lovreglen e som skulle inngå forslaget i beslutningsstøttesystemet, som har 

som formål om å sile saker mellom innvilgelse, - og avslag om beskyttelse. Tiden jeg 

brukte på å forstå innholdet i lovreglen e gikk ut over det å forstå sammenhengen 

mellom de tre fagområdene i starten av arbeidet med oppgaven. Samtidig var det å 

forstå innholdet i lovreglen e en viktig del av oppgaven for å kunne foreslå 

pseudokode. Det var ikke før i slutten av prosessen at det gikk opp for meg hva jeg 

kunne gjort annerledes. Det er særlig tre ting jeg ville fokusert mer på: 

1) Metode: Gjennomført intervjuene med saksbehandlere fra beskyttelses-

avdeling senere etter at jeg hadde satt meg godt nok inn i DUF. Da kunne jeg 

stilt flere spørsmål om spesifikke funksjoner, for eksempel om hvordan 

innhenting og vurdering av opplysninger fungerer mellom EURODAC og 

Landinfo. 

2) Større fokus på den organisatoriske delen av oppgaven jf. Kapittel 3, med 

fokus på samhandlingen mellom DUF, EURODAC og Landinfo.  

3) Hvis jeg kunne gått tilbake et år ville jeg gjort om problemstillingen til å 

handle om samhandlingen mellom DUF og Landinfo. Spesielt undersøke 

mulighetene for at Landinfo kan kategorisere opplysningene opp mot for 

eksempel Utl § 28 første ledd bokstav a.  
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8. Vedlegg 

Intervju 1 +2: Intervjuobjekt 1 og 2 (juni 2016) vedlegg 

8.1 Vedlegg 1: Intervjuobjekt 1  

Saksbehandler fra beskyttelses avdeling superbruker  

UDI-opptak 1 (29.juni 2016) 

Intervjuobjekt ønsker å være anonym.  

Intervjuobjekt 1: «Kan du fortelle litt først hva slags informasjon du har fått fra 

oss?» 

Drenusha: Nå er det sånn at jeg skal, eller min hovedproblemstilling er: «hvordan 

UDI helt/delvis kan automatisere saksbehandlingen av flyktninger/asylsøknader som 

ivaretar kravet om rettssikker og effektiv vedtak». De spørsmålene jeg kommer til å 

stille vil ikke være tilknyttet en spesifikk flyktning eller person. Det vil si at jeg 

kommer ikke til å samle inn noen personlige eller sensitive personopplysninger. Men 

det vil nok være spørsmål om UDI`s interne rutiner når det gjelder saksbehandling. 

Hvis det er noe du da føler du ikke kan svare på, så jobber jeg bare ut i fra den 

informasjonen jeg får samlet. Den informasjonen jeg har fått til nå er at det er et 

klarsignal på at jeg kan samle inn informasjon om rutinene og systemene for å 

behandle asylsøknader. Jeg sendte forespørsel i januar til Marius Mølmen som også er 

en forvaltningsinformatiker, dvs samme utdanningsbakgrunn som jeg har. Han har 

snakket både med asyl og IKT-avdelingen, hvor jeg har to kontaktpersoner. Siden 

problemstillingen min er knyttet til to fagområder så er det naturlig å ha kontakt med 

både asyl og IKT-avdelingen. Det er derfor  Ingrid har kontaktet deg. Men jeg vil at d 

skal føle deg komfortabel, så du må bare svare på det du føler du kan svare på.» 

Intervjuobjekt 1: «Men sa du at du hadde signert en taushetsplikt?»  

Drenusha: « Det har jeg. Jeg har også med erklæringen hvis du vil se?» 

Intervjuobjekt: «Jeg kan gjerne se den?» 

En liten pause hvor erklæringen blir undersøkt.  

Intervjuobjekt 1: «Ok, men jeg skal svare så godt jeg kan». 
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Drenusha: « Siden jeg allerede har presentert litt hva jeg har tenkt til å skrive om. Så 

tenker jeg at vi starter med noen oppvarming spørsmål. Hvor lenge har du jobbet i 

UDI?» 

Intervjuobjekt 1: «Siden mars 2015» 

Drenusha: «Hva er dine tidligere erfaringer med IKT og saksbehandling?» 

Intervjuobjekt 1: «Ingen..» 

Drenusha: «Da beveger vi oss mot spørsmål i hoveddelen.» 

Drenusha: «Kan du konkret beskrive dine arbeidsoppgaver?» 

Intervjuobjekt 1: «Jeg er jo saksbehandler. Så min oppgave er jo å behandle 

søknader om asyl. Ved siden av det har jeg valgt sideoppgave som superbruker. Som 

betyr at jeg er ansvarlig for fagsystemet vårt DUF på min enhet. At jeg bistår andre 

saksbehandlere med hjelp og hvis det er feil i system eller oppstår ting som man ikke 

helt forstår. Så er det jeg som tar det videre. Det vil si at alt må igjennom meg. Som 

superbruker har jeg også litt utvidende adganger i systemet, sammenlignet med andre 

saksbehandlere. Det er på grunn av sikkerhet, slik at alle ikke kan gå inn å slette eller 

redigere/endre ting. Så kan jeg også si at vi har litt ulike fagansvar. Som f.eks i min 

avdeling så er jeg ansvar for barne- saker. Slik at vi har folk med kompetanse som 

jobber med sakene.  

Drenusha: «Et oppfølgingsspørsmål på det: Betyr dette at dere møter hverandre og 

diskuterer forskjellige fagenheter?» 

Intervjuobjekt 1: «Det gjør vi også. I forbindelse med barne-saker så har vi et 

barnefaglig nettverk hvor det sitter en fra alle enhetene i fagavdelingen. Hvor vi 

møtes i jevne mellomrom for å diskutere helt konkrete problemstillinger eller for 

informasjonsprofil”. 

Drenusha: «En typisk dag med saksbehandling for deg?» 

Intervjuobjekt 1: «Eh ja, saksbehandlingen består av asylintervjuer og 

vedtaksfatting. Alle saksbehandlere gjør som regel begge deler. Så det er jo, eller for 

min del så er det vedtaksfattingen som består av hvorvidt saken faller inn under 

hvilket vilkår. Hvem vilkår som er oppfylt eller ikke oppfylt. Avslagssaker må 
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begrunnes godt. Så det er en del arbeid i det. For at rettsikkerheten skal ivaretas så må 

en avslagssak inneholde tilstrekkelige argumenter.» 

Drenusha: «Når ber jeg kun om ca-tall. Hvor mange timer bruker du på hver sak? 

Eller er det umulig å si noe om det». 

Intervjuobjekt 1: «Det er veldig vanskelig å anslå..» 

Drenusha:” Hvis du utelukker sikkerhetssaker, men fokuserer på normalsaker”.  

Intervjuobjekt 1: ”Det varierer fra land til land. Da jeg jobbet med Somalia. Var det 

en portofølge som har veldig kompliserte saker. Som utgangspunkt så har du f.eks 

intervjuet holdt på mandag og vedtaket fattet på tirsdag. Du vet vel kanskje også at vi 

har en annenhånds behandling. Hvor alle saker går igjennom to saksbehandlere, og nå 

som det er så mange nye på UDI så er annen hånd. Altså de som jobber i annen hånd 

på saker de mer erfarende. Sånn at  det er en sikkerhet. Som regel diskuterer man på 

forhånd første og annen hånd, og annen hånd kan gjerne bistå underveis i 

saksbehandlingen til første hånd. Så det vil jo også kunne.. altså gjennomsnittlig vil 

du kanskje sende fra deg saken også får du den tilbake.. litt avhengig av hva man har 

snakket sammen om på forhånd om man er enig om utfallet, hvis annen hånd mener at 

saken har et annen utfall enn første hånd. Så går jo saken videre. Det er jo 

sikringsmekanismer hele veien, for at man skal være sikker hele veien.” 

Drenusha: ” Er det annen hånd som ”trumfer” første hånd?” 

Intervjuobjekt 1:” Etter hva jeg har skjønt var det før litt mer hierarkisk system.. 

tidligere. Men så lenge jeg har vært her. Så er også.. som jeg som jobber som annen 

hånd men første konsulent. Jeg vet ikke helt om de nye-nye, vi har ikke så mange av 

de i min avdeling, men om de har begynt å ta annen hånds saker. Men skulle man da 

være veldig uenig, så vil kanskje saken gå videre til tredje hånd. Som er leder 

behandling. Vanligvis så.. vi har jo lovparagrafer og en sak med et faktum som skal 

vurderes. Så som regel så vil nok de fleste saksbehandlere være enig i utfallet.” 

Drenusha:” Hvilket digitale verktøy bruker du for å utføre dine arbeidsoppgaver?” 

Intervjuobjekt 1:” Vi jobber mest i DUF. Jeg skal ikke forklare hva det er..” 

Drenusha:” Jeg kjenner til  DUF ja” 
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Intervjuobjekt 1:”Også har vi.. det gjøres jo lydopptak av asylintervjuer. Da bruker 

vi enten diktafon eller programmet som heter Odasity. Også har vi et program for 

intervjubooking, som heter KOST. Så er det også selvfølgelig, vi jobber jo på 

datamaskiner med word og exel.” 

Drenusha:” Men slik jeg forstår det så er DUF et integrert system?” 

Intervjuobjekt 1:”Hvordan da tenker du på?” 

Drenusha:” Altså det er der dere har alle verktøyene dere skal bruke i løpet av en 

arbeidsdag. Men også systemet som hvor informasjonen ligger eller har blitt 

innhentet. Regner med at søknaden har vært i et annet stop før asylintervjuet f.eks?” 

Intervjuobjekt 1:” Ja, altså DUF er jo utlendingsforvaltningens system. Sånn at 

politiets utlendingsenhet, UNE og vi bruker det. Sånn at alt ligger der. Så lenge 

sakene er elektroniske så ligger de der. Tidligere var det jo mappesaker. Men slik er 

det jo ikke lenger. Så DUF er jo det viktigste verktøyet vi har. Det er der.. 

asylintervjuet gjennomføres i DUF. Vedtakene skrives i DUF. Det er det viktigste”. 

Drenusha: ”Du nevnte også et annen verktøy tidligere, før du svarte på dette?” 

Intervjuobjekt 1:” Ja, at vi har et eget system for intervjubooking og sånt”. 

Drenusha:” Ja, sant!” 

Intervjuobjekt 1:”Men den er ikke så relevant når det gjelder behandling av saker.” 

Drenusha:” Kan du beskrive prosessen en flyktning må igjennom for å søke asyl?” 

Intervjuobjekt 1:” Asyl må søkes fra riket. Som betyr at du ikke kan søke i utlandet. 

Da møter de opp hos politiets utlendingsenhet og ber om at du ønsker å søke asyl. Da 

gjør politiet en registrering også gjøres det da søk for å se om.. vi har jo Dublin-

avtalen sånn at hvis de allerede har søkt asyl i et annet land. Så er det landet som er 

pliktig til å behandle asyl søknaden deres. Men for en normal sak så registreres det av 

politiet. Da vil de etter hvert bli innkalt til asylintervju hos oss. Så etter at asyl 

intervjuet er gjennomført så vil det vurderes om det er nødvendig med å innhente 

andre opplysninger eller gjøre noen undersøkelser. Fordi det kan hende at det er 

nødvendig i noen saker. Men ut i fra opplysningene i asyl intervjuet vil det da fattes et 
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vedtak. I mellomtiden så bor asylsøkerne på mottak om de ønsker det. De har lov til å 

bo andre steder, men da mister de støtten.” 

Drenusha:” De mister støtten?” 

Intervjuobjekt 1: ”De mister støtten fordi, de får støtte når de bor på mottak.” 

Drenusha:” Kan du forklare nærmere hvordan dataene registreres/innsamles helt på 

starten av en asyl søknad?” 

Intervjuobjekt 1:” Ja, helt i begynnelsen av prosessen så er det hos politiet. Det tror 

jeg nesten du må spørre de om. Det jeg kan si er at.. alle asylsøkere blir tatt 

fingeravtrykk av. Også er det også en mal på politiregistrering som flyktningen fyller 

ut. I det er det selvfølgelig spørsmål om identitet. Også er det spørsmål om 

asylgrunnlag. Da er det en politimann eller en medarbeider i PU som gjennomfører en 

kort samtale med personen som søker om asyl. Så vil jo vi da stille utfyllende, altså vi 

vil gå grundigere til verks i asylgrunnlaget. Så det er en type registrering som gjøres 

hos politiet. Det vil si at PU oppretter en asylsak i DUF. Og personen får en DUF-

nummer”.  

Drenusha: ” Men når dere gjennomfører asylintervjuet. Tar dere notater eller skriver 

dere det inn forhånd eller skriver dere det inn i DUF?” 

Intervjuobjekt 1: ”Vi transkriberer hele intervjuet. Det tas også lydopptak. Så hvis de 

er uenig i hva som ble sagt. Så har vi båndopptak for å gå tilbake. DUF fungerer med 

arbeidsprosesser. Hvor det er en arbeidsprosess som heter gjennomføring av 

asylintervju. Også finnes det trinn som man klikker igjennom. Trinnet som er om 

asylintervjuet, åpner det seg et konsept i word. Fordi har behov for skrivestøtten som 

word, så vil den komme opp. Også skriver vi inn alt der. Og når konseptet ikke skal 

endres etter at asylsøkeren går, så retter vi skrivefeil i pausene. Vi har jo pauser under 

asylintervjuet. Tolkene har jo rett på pause i en time. Så da sitter vi å jobber. Så når 

konseptet låses etter intervjuet så lagres det som en PDF-fil.” 

Drenusha:” Oh, okey. Så den transkriberer på  en måte selv eller automatisk?” 

Intervjuobjekt 1:” Nei vi sitter å skriver. Så du lærer multi- tasking. Du skal jo være 

tilstede. Vi snakker jo om veldig personlige ting. Så for at de skal føle seg 
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komfortabel til å fortelle om ting så må det jo være en hvis tilstedeværelse. 

Spørsmålene som stilles da, er jo noe vi tenker på. Så skal vi skrive ned samtidig”. 

Drenusha:” Så da er dere flere saksbehandlere som gjennomfører asyl intervju?” 

Intervjuobjekt 1:”Det er en saksbehandler per sak og da interjvu. Så det er fordel å 

kunne touch.” 

Drenusha:” Det forstår jeg. Er det andre verktøy som brukes for å samle inn data? 

Bortsett fra det dere får fra politiet. Eller bruker dere andre verktøy for å sammenligne 

data. Som eks. Dublin hvis man har søkt et annet sted, så kan man på en måte se det. 

Eller har dere andre aktører som bidrar med data om asylsøkeren?” 

Intervjuobjekt 1:”Det gjøres noen ganger undersøkelser om identitet for eksempel. 

Men det er ikke type data…” 

Drenusha: ”Om spesifikk person?” 

Intervjuobjekt 1:”Jo, det går jo på personen. Men de undersøkelsene gjøres ikke her. 

De er ikke programmer, slik at jeg forstår det.” 

Drenusha: ”Støtter du på utfordringer under saksbehandlingen?” 

Intervjuobjekt 1:” I systemet tenker du på?.. Ja, noen ganger. Som alle datasystemer 

så kan de henge seg opp. Vi bruker også skype for busniess for å gjennomføre 

intervjuer noen ganger. Alt er jo. Elektronikk er jo sårbart. Så de kan jo henge seg 

opp. Men ikke sånn at jeg kan oppleve det som problem eller utfordring egentlig. Jeg 

syntes det fungerer ganske godt.” 

Drenusha:” Og Skype for business bruker dere for å gjennomføre asyl intervjuer eller 

interne samtaler/møter?” 

Intervjuobjekt 1:” Begge deler. Men vi bruker det for å sile intervjuer. Det er fortsatt 

veldig mange asylsøkere som kommer hit. Men det har blitt tatt i bruk i større grad det 

siste året”.  

Drenusha:” Du nevnte tidligere at du jobber som superbruker også. Hva består sånn 

konkret arbeidet som superbruker?” 
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Intervjuobjekt 1:” Ja, det betyr at jeg på min enhet har ansvar for, hvis det oppstår 

noe problemer med DUF da. Hjelpe saksbehandlere med dette. Særlig hvis det er nye 

som ikke helt forstår og trenger hjelp. Ikke fordi det nødvendigvis er feil, men fordi 

de gjør det for første gang eller andre gang. Eller kanskje de klikker på noe de ikke 

skulle ha klikket på. Så det er bistand til kollegaer. Også har vi også, vi tester nye 

funksjoner eller forbedringer i DUF. Så kjøres det tester i ulike miljøer da. Som vi da 

sitter å tester for å se om prosessene går som de skal. Hvis de ikke gjør det, så melder 

vi av med feil og de rettes. Så tester vi dem igjen før de settes i produksjon inni DUF. 

Også har vi møter inni mellom, hvor vi diskuterer problemstillinger eller får faglig 

påfyll. Eller diskuterer hvordan vi skal løse ulike ting.” 

 

Drenusha:” Med den hjelpen dere gir som superbruker så forstår jeg som mer hjelp 

DUF og hvordan de fungerer. Ikke saker i DUF eller begge deler?” 

Intervjuobjekt:” Nei, altså saksbehandlingen har ikke vi noe større ansvar for å bistå 

med. Men ofte er jo superbrukere mer erfarende saksbehandlere enn mange andre. Så 

på lik linje med andre bistår man med hjelp. Det er et veldig godt miljø her for å 

hjelpe hverandre med saker. Eller spørre om hjelp og diskutere saker. Det er ikke noe 

som faller inn under superbruker ansvaret.” 

Drenusha:” Tusen takk, måtte bare klargjøre det.” 

Drenusha:” Hva er typiske spørsmål eller problemstillinger dere må hjelpe brukerne 

med?” 

Intervjuobjekt 1:” Det er vel som regel nye eller ukjente prosesser vi skal igjennom. 

Det kan være at de ikke forstår hvordan funksjoner fungerer selv om de har gjort det 

før. DUF er jo ikke intuitivt. Sånn at man må jo lære seg hvordan systemet fungerer. 

Og det kan jo ta lengere tid for noen enn andre. Og da er det greit å ha noen som kan 

bistå med den hjelpen.” 

Drenusha:” Hvordan opplever de brukerne IKT-verktøyene som DUF?” 

Intervjuobjekt 1:” Tror det varierer fra person til person. Noen kan syntes det er 

vanskelig å forstå og bli frustrerte. Mens andre har aldri problemer med det. Og 

syntes det fungerer helt fint. Så tror det er veldig personavhengig. Jeg opplever det 
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som veldig komplisert og stort system. Sånn at det kan ta litt tid før man forstår 

hvordan det fungerer. Og det er jo nok individuelt hvor lang tid det tar. Men det er 

ganske mye å få oversikt over.” 

Drenusha:” Hvordan tror du dine eller brukernes utfordringer kan bli løst?” 

Intervjuobjekt 1:” Syntes det er litt vanskelig å si så mye om. Jeg tenker at vi hele 

tiden isolerer ting som kan forbedres. Det er kontinuerlig forbedrings arbeid. Så klart 

at det koster mye penger til å gjøre sånne endringer. De gjøres jo ikke på en gang. 

Men det er viktig at vi jobber kontinuerlig jobber med endre ting man kan endre på. 

Men det er nok vanskelig å si noe konkret om hvordan det kan løses. Jeg opplever det 

heller ikke som om vi har konkrete store problemer nødvendigvis. Men det er jo klart 

at jeg tenker at noen ting kunne blitt gjort enklere. Så særlig som saksbehandler tenker 

man kanskje ofte hvorfor er det sånn som det er. Så tenker jeg at folk på baksiden som 

lager dette sier at for at det skal være sånn så må det gjøres sånn.” 

Drenusha:” Du har jo jobbet som saksbehandler og super-bruker. Så du har jo vært i 

gjennom en del saksbehandling. Hvilket IKT-verktøy kan du ønske deg som kan 

hjelpe deg med å løse dine utfordringer med saksbehandlingen underveis?” 

Intervjuobjekt 1:” Et sånt hypotetisk IKT-verktøy?” 

Drenusha:” Ja.” 

Intervjuobjekt 1:” Oj, det har jeg ikke tenkt så mye på. Eller ikke tenkt på før.” 

Drenusha:” Du kan godt tenke på det også skrive det til meg på mail til meg i et 

senere tidspunkt?” 

Intervjuobjekt 1:”Det kan kanskje være nyttig.” 

Drenusha:” Det trenger heller ikke å være noe stort. Det kan være enkle funksjoner 

som gjør det litt enklere komme igjennom ting.” 

Intervjuobjekt 1:”Ja.. jeg skal tenke på det. Kan jo se mer på saksbehandlingen nå og 

tenke mer på hva jeg eventuelt savner.” 

Drenusha:” Før du begynte å jobbe med dette området. Var du kjent med 

lovgivningen fra før av?” 
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Intervjuobjekt 1:”Ja, jeg har spesialisering i internasjonal rett. Menneskerett og 

humanitærrett. Sånn at jeg hadde ikke hatt flyktningrett. Men som jurist når du spør 

om jeg er kjent med lovgivningen, så tenker jeg mer på at jeg vet mer enn at den 

eksisterer. Så hadde ikke dybde kunnskap om flyktningkonvensjonen før jeg begynte 

her. Jeg kjente jo litt mer til det enn et generelt grunnlag. Flyktningrett er jo 

internasjonalrett eller folkerett som jeg har jobbet med.” 

Drenusha:” Grunnen til at jeg spør er fordi det er jo mange ulike 

utdanningsbakgrunner hos UDI. Så i ditt tilfelle så var jo du kjent med det fra før av. ” 

Intervjuobjekt 1:” Jeg tror det er stor variasjon om man kjenner til spesifikt til 

utlendingsloven. Det er mange jurister som jobber her som har hatt utlendingsrett, 

men ikke alle. Nå vet jeg ikke hvordan det for andre fagbakgrunner. Men jeg kan bare 

snakke om meg selv. Så har vi jo rett juridisk metode på studiet, så vi har jo lært at det 

er greit å sette seg inn i nytt rettsområde. Så har vi jo også veldig grundig opplæring 

her som alle går igjennom.” 

Drenusha:” Det er jo godt å vite. Opplever du at det er vanskelig å fortolke 

lovgivningen i utlendingsretten under saksbehandlingen?” 

Intervjuobjekt 1:” Jeg syntes ikke det er vanskelig å tolke loven. Fordi vi har veldig 

mye praksis på de bestemte bestemmelsene vi bruker. Det kan være vanskelig å 

vurdere enkelt saker. Men det går jo mer ut på vilkårene i de enkelte saker som er 

utfordrende. Men jeg tenker at det er helt naturlig at det sånn, fordi alle mennesker er 

jo forskjellig. De kommer jo med sine egne historier og sine egne liv. Det er ikke alle 

saker som er vanskelige, men innimellom så er det. Det avhenger av hvilken 

portofølge man jobber med. Land med høy avslagsprosent krever jo, kan jo kreve 

andre vurderinger enn land med høy innvilgelsesprosent.” 

Drenusha:” Hvilket rettskilder i tillegg til lovteksten, eks forarbeider, dommer, 

rundskriv eller veiledninger bruker du for å løse dine saker?” 

Intervjuobjekt 1:”Lovteksten er jo primærkilden. Det er jo sånn 

flyktningkonvensjonen er inntatt i norsk lov. Sånn at flyktningkonvensjonen også 

benyttes. Forarbeider som du sa, rettspraksis og forvaltningspraksis. UNE praksis kan 

også være interessant. Rundskriv, internmeldinger og instrukser fra departementet kan 

også være interessant. Vi har jo, eller lik praksis er jo viktig. Derfor vil jo en del 
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dokumentasjoner og skriv på hvordan praksis skal være og instrukser viktig i 

behandlinger av saker.” 

Drenusha:” Det er særlig utlendingsloven §§ 28 til 30 som regulerer 

oppholdstillatelse etter beskyttelse. Hvordan vurderer dere de ulike kriteriene som 

stilles for beskyttelse? Eller avhenger det av.. eller hvordan vurderer dere de ut i fra 

rettskildene du har snakket om tidligere?” 

Intervjuobjekt 1:”eh… det er litt vanskelig å svare på. Jeg litt usikker på om jeg 

forstår spørsmålet.” 

Drenusha:” Jeg kan prøve å stille det på en litt annen måte. Det er jo særlig de to §§ 

som utfyller hverandre i forhold om man tilhører en sosial gruppe, om man er 

forfulgt, etnisitet, politisk gruppe er veldig vage. Så hvordan vurderer dere disse 

kriteriene konkret i en sak? Må dere bruke flere rettskilder for å forstå som menes 

med de ulike vilkårene?” 

Intervjuobjekt 1:” Det er disse paragrafene vi jobber med hele tiden. Så vi kjenner 

innholdet godt. Og terskelen godt. Terskelen kan jo justeres på i jevne mellomrom. 

Terskelen er jo ulike kategorier og land. For eksempel for barn så terskelen lavere, 

den følges av barnekonvensjonen som er noe vi forholder oss til. Så vi tolker ikke 

innholdet når vi ser på hver enkel sak. Fordi vi kjenner bestemmelsene og vilkårene 

godt. Vi vurderer om den konkrete saken oppfyller de vilkårene som bestemmelsene 

inneholder.  

Drenusha:” Grunnen til spørsmålet er å se om dere ser på hver sak individuelt og 

hvorvidt de oppfyller vilkårene. Mens i et system så vurderes det gjerne etter mer 

faste forhold, vurderinger og tolkninger. Det er mye mindre rom for skjønn. Men da 

forstår jeg det slik at er en individuell vurdering.” 

Intervjuobjekt 1:”Ja, det er vi helt nødt til å gjøre. Og det er klart at.. det kan være en 

litt mindre vurderinger i noen saker hvor det er høy innvilgelsesprosent. De tallene 

ligger tilgjengelige. Men etter § 28 1 a så må man alltid vurdere individuelt.” 

Drenusha:” Ja, tror du det ville vært mulig med et støttesystem som kan samle inn og 

vurdere et eller av vilkårene som er nevnt i § 28 1 a. Eller tror du ikke det?” 
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Intervjuobjekt 1:”Det er vanskelig å se det for seg. Men det er jo alltid mulighet for 

utvikling. Men det er jo en grunn til at vi gjør asyl intervjuer fordi vi trenger konkret 

informasjon/opplysninger for å gjøre konkrete vurderinger. Det å være flyktning 

innebærer at man har et spesielt vern, fordi man er forfulgt. Og det er vanskelig å 

systematisere. Det snakkes jo om at man har grundige systemer for unngå at systemet 

utnyttes. Mennesker som ikke har rett til beskyttelse skal ikke få flyktningstatus. Det 

kan være vanskeligere, hvis du setter det opp sånt som du gjør i sånne type systemer. 

Jeg tror de individuelle vurderingene som gjøres er nødvendige for hver sak, men om 

det er på en måte noen ting som kan systematiseres. Samfunnet digitaliseres hele 

tiden. Men syntes det er vanskelig å se for meg hva det kan være.” 

Drenusha:” Ut i fra det jeg har fått vite nå. Så ser jeg for meg at prosessen skal 

foregå slik den gjør nå. Men at man kanskje har et system som signaliserer rødt lys, 

om at denne personen kan få flyktningstatus eller ikke ut i fra tidligere rettspraksis. 

Hvor opplysningen fra søker blir sammenlignet med fortolkning av vilkårene og andre 

rettskilder.” 

Intervjuobjekt 1: ” Ja, jeg hører hva du tenker.” 

Drenusha:” Er det lav terskel for å be om hjelp til å vurdere saker? Og er det mest 

vanlig at første instans ber mer om hjelp i annen instans eller kan de også be om hjelp 

fra ledere?” 

Intervjuobjekt 1:” Det er veldig lav terskel for å be om hjelp her på UDI. Veldig 

open- door policy og diskutere saker. Det er klart at det ikke er like nødvendig i alle 

saker, men det er flat struktur på akkurat det. Hvis du har en helt konkret 

probemstilling så kan du gå til lederne som de kan ta stilling til. Det varierer også fra 

ledere om de ønsker å ta stilling til helt konkrete saker. Tidligere hvor jeg har vært, så 

har jeg hatt ledere som har ønsket å delta mer aktivt. Det er jo lov til å være uenig og 

diskutere seg til man blir enig.” 

Drenusha:” For å runde litt av er det noe mer du mener jeg bør vite som jeg ikke har 

spurt om allerede?” 

Intervjuobjekt 1:” Nei, altså.. jeg tenker at. Eller slik jeg har forstått det til nå så vil 

du ha informasjon om hvordan behandlingen foregår og hvordan den kan forbedres. 
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Men det har nok vært litt vanskelig for meg å se for meg ting som ikke eksisterer. Jeg 

kommer ikke på noe mer ellers som du burde vite mer om.” 

Drenusha:” Det har vært veldig lærerikt å få vite en del nytt. Det hjelper meg en del 

med å vite hvor jeg vil hen med masteroppgaven min og hva jeg undersøke videre. 

Tusen takk for bidraget ditt.” 

 

8.2 Vedlegg 2: Intervjuobjekt 2  

Saksbehandler beskyttelses-avdeling superbruker  

Transkribering av intervju nummer 2.  

 

Innledning: Presentasjon av masterprogrammet, oppgave og problemstilling (dette 

transkriberer jeg ikke)  

Oppvarming: 

Drenusha:” Hvor lenge har du jobbet på UDI? 

Intervjuobjekt 2:”Siden april i fjor. Litt over et år.” 

 

Drenusha:” Hva er dine tidligere erfaringer med IKT og saksbehandling fra før av?” 

Intervjuobjekt 2:” Jeg har vært på praksis hos politiet og vant til de systemene man 

bruker der. Så har jo på en måte brukt IKT-systemer før, men jeg hadde aldri vært 

bort i DUF før.” 

 

Drenusha:” Hva er dine arbeidsoppgaver?” 

Intervjuobjekt 2:” Vedtak støtting i asylsaker, intervju og gjøre vurdering etter 

utlendingsloven § 73 i utvisningssaker. Det vil si om det er trygt å returnere 

asylsøkere tilbake til hjemlandet. Så det er en del av mine deloppgaver som tar en del 

tid. I tillegg til det så er jeg superbruker. Det er de fire tingene jeg jobber mest med.” 
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Drenusha:” Beskriv en typisk dag med saksbehandling for deg?” 

Intervjuobjekt 2: ”Hvis det er saksbehandling og ikke intervju, det varierer veldig 

etter hvordan sak det er. Noen saker tar lengre tid andre saker tar kortere tid å 

behandle. Da er det viktig å ta meg god tid til å få oversikt over det som å gjøres i 

hver sak.” 

Drenusha:” Hvis du kan se for deg en sak. Har du en gjennomsnittstid på hver sak? 

Altså en normalsak. Det er det jeg skal fokusere mest på, ikke sikkerhetssaker.” 

Intervjuobjekt 2:” Skjønner, vel det varierer veldig om en det er en avslagssak eller 

innvilgelsessaker. I innvilgelsessaker er det ikke behov for begrunnelse så det tar mye 

kortere tid å fatte det, enn avslagssaker der må det gis begrunnelse og informasjon om 

hva som skjer videre. Likevel er man i tvil om innvilgelsessaker så vil det også ta 

lengre tid å fatte det etter man har diskutert saken med andre kollegaer. Jeg behandler 

flest avslagssaker, så kanskje jeg bruker rundt tre timer per sak. Disse tre timene går 

ut på å sette meg inn i saken, vurdere momentene, skrive det ut og sende det til annen 

hånd og andre i enheten. Så kommer det helt an på hvor mye kapasitet og tid de andre 

har for å gå igjennom saken før den blir sendt tilbake til meg med kommentarer og 

tilbakemeldinger. ” 

 

Drenusha:” Hvor lang tid tar det fra du sender det til annen hånd og til du får saken 

tilbake da? Eller avhenger det av deres kapasitet og kompleksitet i saken?” 

 

Intervjuobjekt 2: ”Som regel tar det ganske kort tid. Men det avhenger veldig av 

kapasitet i enheten. Kommer helt an på hvor mange intervjuer de andre har samtidig. 

Sånne ting. Men som regel kanskje et par dager. Det skal egentlig gå fortere, men vi 

er veldig mange nye på min enhet som begynte nå i januar. Og da går ting litt saktere. 

Det betyr at ideelt sett så skal det gå på en dag.” 

Drenusha:” Hvilket digitale verktøy tar du i bruk for å utføre dine arbeidsoppgaver?” 

Intervjuobjekt 2:” Jeg bruker i all hovedsak DUF.” 

Drenusha:” Så det er kun det verktøyet du bruker hele dagen til alt?” 
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Intervjuobjekt 2:”Jeg bruker stort sett ikke noen av de andre verktøyene enn DUF 

som arbeidsvertkøy.” 

Drenusha:” Men er det andre verktøy du kan bruke?” 

Intervjuobjekt 2:” Ja, du har på en måte. For eksempel de som jobber i 

ankomstkomiteen, de bruker et program som heter KOST. De som jobber i region- 

kontorene bruker et program som heter SESAM. Sånn at det avhenger av hvor du 

sitter hen. Men asyl-saksbehandlere bruker som regel kun DUF.” 

 

Drenusha:” Kan du beskrive prosessen en flyktning må igjennom for å søke asyl?” 

Intervjuobjekt 2:” Først må du befinne deg i Norge, oppsøke politiet for å registrere 

deg, registrere seg som asylsøker før var det plassert på Tøyen så på Råde i en periode 

og nå tror jeg de er tilbake på Tøyen igjen, gjøre et kort intervju med politiet og etter 

det rulleres flyktningen inn i systemet. Flyktningen blir satt i transitt, får et sted å bo 

altså transittmottak også etter det får flyktningen et fast sted å bo et eller annet sted i 

landet. Så flyktningen sitte  å vente til UDI kan innkalle flyktningen for 

gjennomføring av asyl-intervju, det kan ta kort tid eller det kan ta lang tid. Nå for 

tiden tar det lang tid. Kommer til asyl-intervju fremlegger grunnen for asyl, når 

flyktningen er ferdig med det, tas saken opp til behandling. Med mindre det er behov 

for mer informasjon, da må det gjøres et nytt intervju. Normalt sett holder det med ett 

intervju. Så tas saken til behandling. Det kan igjen ta kort tid eller lang tid. Så får du 

et svar på søknaden, blir det innvilgelse får du beskjed av politiet og du får et sted å 

bo. Kommer i gang med introduksjonskurs. Får du avslag får du informert om det av 

en advokat, flyktningen kan klage på vedtaket til UDI, UDI ser på saken på nytt, hvis 

vedtaket ikke endres går den videre til UNE. UNE vurderer den og etter det får 

flyktningen endelig svar. Om vedtaket ikke er akseptert igjen etter UNE så må det 

søkes om omgjøring av vedtaket. En prosess som kan ta flere år.” 

 

Drenusha:” Kan du forklare nærmere om hvordan dataen registreres eller innsamles 

helt på starten av prosessen? Du nevnte skjer som regel hos politiet?” 
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Intervjuobjekt 2: ”Hmm, ja nå har vi akkurat begynt med selvregistrering for å 

effektivisere. Når jeg var på Råde i oktober og november i fjor så var man registrerte 

man selv opplysningene om navn, statsborgerskap også etter det kommer flyktningen 

til en kort samtale med politiet. Hvor det i utgangspunktet tas en utvidende 

registrering. Der blir det gjerne spurt om familien deres, fluktruten, smuglere du har 

brukt, utdanning og asylgrunnlag. Politiet henter og registrerer tross alt det vi på UDI 

bruker som grunnlag på hvor saksbehandling. Med denne informasjonen er det også 

enklere for oss å sile saker. For eksempel er dette en typisk avslagssak, en 

innvilgelsessak, en sak som skal behandles etter dublin-ordningen, er det en 

sikkerhetssak. Så basert på den informasjonen politiet gir oss får vi muligheten til å 

sile saker, sånn at det ikke samler seg i en stor haug med mange forskjellige saker, 

men at vi kan få oversikt og prioritere hvordan organiseringen skal gå selv. Som regel 

pleier vi å prioritere avslagssaker. Men om vi får beskjed av IMDI at nå trenger vi 

flyktninger å bosette, fordi har mange steder å bosette men vi har ingen flyktninger.  

Så kan vi snu på organiseringen og prioriteringer av saker ved å behandle 

innvilgelsessaker først. Men det normale er at vi skal prioritere avslagssaker.” 

 

Drenusha:” Men DUF, er jo et system som hele utlendingsforvaltningen bruker, med 

all den informasjonen politiet sender inn og den silinga skjer i DUF da, eller?” 

Intervjuobjekt 2: ”Ehm, ja for politiet fyller. For eksempel land eller 

statsborgerskap. Med den informasjonen kan vi sile etter hvor flyktningen kommer 

fra, om det er trygt der eller utrygt. Sånne ting. Så politiet fyller alt inn i DUF.” 

 

Drenusha:” Da forstår jeg bedre. Videre er det andre aktører som hjelper til å 

kvalitetssikre informasjonen som politiet henter inn?” 

Intervjuobjekt 2:” Hmm, tenker du kanskje på for eksempel nasjonalt ID- senter?” 

Drenusha:” Ja, for eksempel når man trenger informasjon om identifikasjon.” 

Intervjuobjekt 2: ”Ja, om det er tvil på identifikasjon så bruker nasjonalt ID-senter 

på å bekrefte personer.” 
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Drenusha:” Eller aktører som bidrar med informasjon om land. Om det er trygt der 

eller ikke?” 

Intervjuobjekt 2: ”Ja, det vet vi allerede før intervjuet.” 

Drenusha:” Ok, så den informasjonen blir gitt før intervjuprosessen, i mens eller etter 

at intervjuet med flyktning er ferdig?” 

Intervjuobjekt 2: ”Det vet vi allerede fordi det henter politiet?” 

Drenusha:” Så det skjer før det kommer til dere?” 

Intervjuobjekt 2:” Ja, og på bakgrunn av det så kan vi sile. Så før flyktningen 

kommer på intervju hos oss saksbehandlere så vet vi ikke bare hvilket land 

flyktningen kommer fra, men by også. Det arbeidet politiet gjør er helt avgjørende for 

forberedelsene vi kan gjøre til intervjuet. På den måten så kan vi lettere finne ut av 

hvem som lyver eller ikke lyver om hvor de kommer fra. Når flyktninger ankommer 

mottak så kan de de bli tipset i hva de skal si eller ikke si om hvor de kommer fra. Vi 

kaller det for ”asylskolen”, så vi må få mest mulig informasjon før de har blitt 

påvirket i hva de skal si. Informasjonen før intervjuet er gull verdt, fordi særlig i høst 

så ble ikke disse registreringene gjort på en ordentlig måte. Fordi politiets 

utlendingsenhet hadde ikke kapasitet til å gjøre fullstendige registreringer på alle. 

Fordi de var for få og det var alt for mange flyktninger. Så de måtte bare sluse folk 

igjennom. Og da så vi at politiet registrerte et minimum av opplysninger.” 

 

Drenusha:” I tillegg så tok det vel lengere tid å gjennomføre asyl-intervjuene hos 

UDI?”.  

 

Intervjuobjekt 2:” Så innen vedkommende fra Irak rakk å komme til oss, så har han 

fått beskjed om at ikke si at du kommer fra nord-Irak men fra sør-Irak. Og da har vi 

ingen måte å sjekke dette ut på, fordi det ikke har blitt registrert. Hadde det så hadde 

vi spurt, men tidligere har du sagt at du kommer fra Nord-Irak for eksempel. Når vi 
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har minimum med informasjon så gir dem muligheten til å forberede hva de skal si 

når de kommer hit”. 

 

Drenusha:” Men var det ikke sånn at.. kanskje ikke så relevant. Men nysgjerrig. Var 

det ikke sånn at politiet fikk utvidende intervju for å registrere flere opplysninger, 

siden UDI ikke hadde kapasitet til å ta intervjuene deres på kort tid?” 

Intervjuobjekt 2:” Jo, men det utvidende intervjuet skjedde etter at det første 

registrerings intervjuet hadde blitt gjennomført.” 

Drenusha:” Da forstår jeg. Det er ikke alltid man blir opplyst riktig av mediene.” 

Intervjuobjekt 2:”Politiet var på sitt verste fra oktober til slutten av november så da 

var tusenvis av mennesker som kom seg igjennom uten ordentlig registering. Nå når 

politiet har hatt mindre å gjøre, så har de tatt de inn igjen for registrere dem ordentlig 

slik de skulle ha gjort i første omgang. Men da har jo flyktningene allerede vært på 

mottak i over et halvt år, så den informasjonen er ikke så nyttig for oss. Likevel som 

det er greit å ha det registrert. Det betyr at den informasjonen politiet registrerer er 

gull verdt for oss videre. Det er ikke alltid politiet har like stor forståelse for det. Det 

er gull verdt altså, både med tanke på at det blir enklere for oss å skille mellom de 

som skal ha asyl og de som ikke skal ha det.” 

Drenusha:” Hvor lang er saksbehandlingstiden for en normal sak? Du har vel 

allerede svart på dette spørsmålet.” 

Intervjuobjekt 2: ” Det varierer veldig fra sak til sak. Men for eksempel 

barnefamilier prioriteres, de sakene behandles først. Det varierer også fra land til land. 

Om det er innvilgelses eller avslagsland. Jeg jobber for eksempel med Somalia, i de 

sakene kan det noen ganger ta seks måneder før vi får intervjuet asyl-søkeren. Etter 

intervjuet skal det ideelt ta to uker før vedkommende før vedtaket. Men det kan også 

ta opp til åtte måneder, fordi vi må inn å hente flere opplysninger. Så det er veldig 

vanskelig å si noe helt konkret. ” 

Drenusha:” Støtter du på utfordringer i systemet under saksbehandlingen? I DUF?” 



 101 

Intervjuobjekt 2:” Jeg sleit litt i starten da jeg begynte på UDI. Men det er ikke det å 

ta feil i DUF som er et problem, men det å forstå hvordan den fungerer.” 

Drenusha:” Du nevnte at du jobber som super-bruker i enheten. Hva består arbeidet 

som super-bruker?” 

Intervjuobjekt 2: ” Bistå de andre på enheten, hvis de har problemer i DUF. Hjelpe 

til med å korrigere hvis de har gjort noe feil. Formidle beskjeder videre som har med 

IKT å gjøre. Melde videre feil som vi opplever på enheten.” 

Drenusha:” Men hvis det er noe feil med systemet, så er det IKT-avdelingen du 

melder til?” 

Intervjuobjekt 2: ”Ja..” 

 

Drenusha:” Greit.” 

Intervjuobjekt 2:” Det betyr system feil som vi super-brukere ikke kan rette i. Så 

hvis det for eksempel et avkrysning feil i dokumentene som påvirker vedtaket så er 

det super-brukere som håndterer det.” 

Drenusha:” Det betyr at du har utvidet tilgang i forhold til alle andre?” 

Intervjuobjekt 2:” Ja,” 

Drenusha:” Hva er det typiske problemstillinger brukerne trenger hjelp med?” 

Intervjuobjekt 2:” Det at de gjør feil i DUF. Rett å slett. De krysser feil et eller annet 

sted også har dem fatta vedtaket, men det er noen feil som må rettes opp i. Dem 

trenger også hjelp med en generell forståelse av DUF. DUF er ikke etter min mening 

så veldig intuitivt. Det tok lang tid før jeg skjønte DUF. Så jeg ser jo de nye sliter å 

lese systemet ordentlig. Så mye hjelp går i fortelle dem hva de skal trykke på.” 

Drenusha:” Hvordan tror du disse utfordringene kan bli løst?” 

 

Intervjuobjekt 2:” Bedre forståelse av DUF. Ting gjøres feil, fordi DUF noen ganger 

kan være litt utvetydig eller forvirrende. Hvis man fatter feil vedtak så er det ikke 
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nødvendigvis fordi du har gjort en feil vurdering. Det er fordi du har huket av på noe 

feil, eller misforstått systemet. Så jeg tror at nøkkelen er å forstå DUF bedre.” 

Drenusha:” Men finnes det noe type for litteratur eller ..?” 

 

Intervjuobjekt 2:” Vi har en del veiledninger på de vanlige prosessene, steg for 

steg.” 

Drenusha:” Er de bare tilgjengelige for dere? Eller ligger de ute på UDI regelverk sin 

sider?” 

 

Intervjuobjekt 2: ” Alt ligger på våre sentrale nettsider.” 

Drenusha:” Litt hypotetisk, men hvilket IKT-verktøy kan du ønske deg? Som kan 

hjelpe deg med å løse dine utfordringer under saksbehandlingen?” 

Intervjuobjekt 2:”Hmm.. godt spørsmål?” 

Drenusha:” Som jeg sa til min tidligere intervjuobjekt, så kan du også sende meg 

noen ideer på mail. Når du har tenkt litt over det. Eller kanskje du tenker noen 

funksjoner som kan gjøre hverdagen enklere for deg med saksbehandling?” 

Intervjuobjekt 2:” Hmm prøver å tenke litt. Jeg kommer ikke på noe i farten.” 

Drenusha:” Nei, men det går helt fint.” 

Intervjuobjekt 2:” Det eneste jeg kan kanskje ønske meg er .. det ligger kanskje litt 

utenfor UDI sitt mandat, men ligger i PU sitt mandat, enklere kontroll over 

identitetsopplysninger.” 

 

Intervjuobjekt 2:” Det er jo de som skal sjekke om pass er ekte.” 

Drenusha:” Du føler at det er det som er vanskelig å avklare?” 

Intervjuobjekt 2: ” Ja, og det er ofte sånn at mange ikke har pass. Nei, men er litt 

usikker altså.” 
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Drenusha:” Det er helt greit. Vi kan gå videre. Før du begynte å jobbe med dette 

området, var du kjent med lovgivningen for utlendingsret?” 

Intervjuobjekt 2:” Nei, jeg hadde ikke hatt utlendingsrett før. Så hadde null peiling.” 

Drenusha: ” Men opplever du at det vanskelig å tolke lovgivningen i 

saksbehandlingen?” 

Intervjuobjekt 2:” Ikke som jurist. Som jurist så har jeg på en måte de verktøyene 

jeg trenger for å forstå lovgivningen. Jeg opplever ikke det som et problem. Nå bruker 

ikke vi jussen så mye. Vi gjør ikke juridisk arbeid på samme måte, men jeg har ingen 

problem med å tolke utlendingsloven. Det er nok fordi jeg er jurist, men hadde du 

spurt en ..” 

Drenusha:” Hvilket rettskilder i tillegg til lovteksten  som rundskriv, veiledninger 

eller tidligere saker bruker du for å løse sakene dine?” 

Intervjuobjekt 2:” Jeg bruker særlig landinformasjon.” 

 

Drenusha:” Er det regjeringen eller utenriksdepartementet som har en egen side på 

det med info?” 

Intervjuobjekt 2:” Det er nok en egen side. Det er en egen etat i UDI som heter 

landinfo. De jobber kun med informasjon om ulike land, skriver rapporter og svare på 

spørsmål fra oss saksbehandlere. Eksempel på spørsmål fra oss: er det vanlig i det og 

det landet at det er sånn. Så finnes det sikkert en rapport som sier at det er eller ikke er 

vanlig. Når det gjelder rettskilder så bruker jeg stort sett de praksisnotatene vi har, 

hvor det står en del om praksisene til de og de landene eller de og de sakstypene, jeg 

bruker også internmeldinger. Det er gjerne interne dokumenter i UDI. Så jeg sitter 

ikke mye å kun analysere loven.”  

Drenusha:” Ja, fordi jeg har sett at dere har utvidende tilgang til disse interne 

meldingene. Men på den vanlige siden til udi regelverk sine sider så har de, hvordan 

regulerer opphold for det og det landet?” 
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Intervjuobjekt 2:” Ja, det er praksisnotater. Praksisnotatene bruker jeg når jeg litt 

usikker, men når du jobber mye med et land så kjenner du til det meste særlig på hva 

som gir opphold eller ikke gir opphold. Du vet hvordan vurdering du skal gjøre. Men 

nå har jeg begynt å jobbe med et nytt land, Iran og da bruker jeg praksisnotater for å 

få vite hvor lista ligger. Jeg har også en bok i utlendingsrett som jeg bruker…” 

Drenusha:” Hvilken bok er det?” 

Intervjuobjekt 2:” Han som underviser i utlendingsrett, tror jeg?” 

 

Drenusha:” Heter han Øyvind.. noe? Er det en grønn bok, kanskje?” 

Intervjuobjekt 2: ” Jepp, jeg kjøpte den da jeg fikk jobb på UDI og leste den før jeg 

begynte. Så bruker den sånn innimellom, men..” 

Drenusha:” Ja, den er jo fra 2013 så den er jo ikke så gammel” 

Intervjuobjekt 2:” Ja, den er fin den…” 

Drenusha:” Sikkert veldig fin å bruke for å få oversikt..?” 

Intervjuobjekt 2:” Ja. Vi er jo på et så detaljnivå at. Men jeg syntes den boka er 

veldig nyttig for å finne ut av.. særlig da jeg hadde en sak er det å bli lenka fast, 

umenneskelig behandling? Eller er det tortur? Da var det veldig nyttig å bruke mer 

sånn der overordna litteratur..” 

 

Drenusha:” Ja, juridisk teori?” 

Intervjuobjekt 2: ” Ja, så innimellom er det veldig nyttig å bruke det som 

oversiktsbilde, men bruker den dessverre veldig sjeldent.” 

Drenusha:” Men du sa du brukte landinfo og praksisnotater noen ganger, betyr det at 

du føler at loven alene er enklere å tolke?” 

Intervjuobjekt 2: ”Ja, fordi loven er som regel ikke uklar. Sånn helt overordnet så 

har alle de som er forfulgt rett på opphold. Men da må man se grunnen til at 

vedkommende forfulgt. For eksempel er forfulgt på grunn av politisk oppfatning. Da 



 105 

går du til loven tolker hva politisk oppfatning her og sjekker om det betyr det samme i 

det landet du jobber med. Du går i detalj nivå på praksisnotatet. Fordi detaljer 

reguleres i praksis og er umulig å regulere i lov.  ” 

 

Drenusha:” Så du må se på momenter og tidligere saker?” 

Intervjuobjekt 2: ”Ja.” 

Drenusha:” Det er særlig som du vet, utlendingsloven § 28- 30 som regulerer 

oppholdstillatelse etter beskyttelse. Hvordan vurderer du de indre kriteriene som 

stilles for beskyttelse ”? 

Intervjuobjekt 2:” Jeg vurderer først utlendingsloven § 28 1 a om forfølgelse i 

forbindelse med kommisjonsskriv. Hvis nei, så går jeg videre til utlendingsloven § 28 

1 e som tilsier …….?” 

  

Drenusha: Over fikk jeg ikke med meg hele setningen i transkriberingen, fordi vi satt 

på en kafe da vi gjennomførte intervjuet. Og akkurat her var det veldig høye lyder i 

bakgrunnen at jeg ikke hører hva som blir sagt. 

 

Drenusha:” Hvordan tolker du som saksbehandler utlendingsloven § 28 bokstav a om 

velbegrunnet frykt? Eller forfølgelse? Jeg prøver å kartlegge hvor mange momenter 

det er å vurdere. ” 

Intervjuobjekt 2:” Så generelt så er det fem vurderinger i alle asylsaker. Den første 

er om identiteten din er riktig, det andre er om det du forteller er troverdig, den tredje 

er om det er en risiko, den fjerde er om det er mulig å gi beskyttelse i en annen del av 

landet som internflukt og den femte er om du kan få beskyttelse av myndighetene. Så 

alle de fem vurderingene uansett om det er utlendingsloven § 28 1 a, b eller..”. 

Drenusha:” Er disse vilkårene er kumulative? Eller holder det om bare et av de er 

oppfylte?” 
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Intervjuobjekt 2:” hehe, det var et godt spørsmål. Som regel er det om identiteten 

din er ok, troverdighet ok, risiko og at du ikke har mulighet til å få beskyttelse av 

myndighetene hvor du kommer fra. Så er det som regel opphold. Men du kan være 

troverdig som bare det, men hvis det for eksempel ikke er noe risiko for tortur eller 

forfølgelse så holder det ikke for å få opphold.” 

Drenusha:” Så da betyr det at de er kumulative.” 

Drenusha:” Tror du det vil vært mulig med et støttesystem som kan samle inn og 

vurdere en eller flere av disse kriteriene som du har allerede nevnt?” 

Intervjuobjekt 2:” Jeg tror ikke det. Nei.. fordi det er så individuelle vurderinger i 

hver sak. Og de er så forskjellige. Det går så mye på skjønn, som et fagsystem ikke 

kan forstå ikke sant. For eksempel på risiko, for et fagsystem så kan risiko i det og det 

landet ikke være en risiko. Men kanskje for akkurat den individuelle personen så vil 

det være risiko. Den eneste som jeg tror kan behandles av et støttesystem er 

myndighetsbeskyttelse. For eksempel i dette landet kan du få myndighetsbeskyttelse 

eller i det landet kan du ikke. Men det har vi på en måte allerede, fordi at i det landet 

hvor det ikke kan gis myndighetsbeskyttelse så siles det. Mens i alle de andre 

vurderingene så er det veldig individuelt og basert på skjønn. Vurdering av det du sier 

og landinformasjon. Jeg har tenkt mye på det der, fordi det er jo mye som 

automatiseres. Og jo mer effektivt blir det. Men jeg tror ikke det lønner seg å ta 

snarveier.” 

Drenusha:” Også går det jo veldig mye på rettsikkerheten. Fordi det er såpass mye 

skjønn at det kanskje ikke lar seg kategorisere. Du har et poeng.” 

Intervjuobjekt 2:” Jeg mener det i alle fall at det ikke lønner seg. En ting er at det er 

brudd på rettsikkerhet. For å ivareta rettsikkerhet så man kanskje endre på terskelen 

vår. Og da kan man ende opp med å gi innvilgelse på opphold til en del  som ikke har 

behov for det. Det kan hende at det fører til at en hel haug med saker som vedtas 

uriktig. For å få riktige avgjørelser så må det vurderes av en saksbehandler. I alle fire 

av de fem vurderingene jeg nevnte ovenfor må vurderes av en saksbehandler. Fordi at, 

hvis ikke så kan man ende opp med en haug med uriktige resultater som kan være i 

favør av asylsøkeren. Og på den måten mister UDI litt kontroll. Som er veldig 

uheldig.”. 
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Drenusha:” Får du hjelp til å løse uklarheter i  dine saker?” 

 

Intervjuobjekt 2:” Ja, det er veldig lav terskel hos UDI for å be om hjelp. Veldig lav 

terskel.” 

Drenusha:” Okei, er det andre saksbehandlere?” 

Intervjuobjekt 2:” Andre saksbehandlere stort sett, er det litt mer prinsipielle 

problemstillinger så har vi en fagstab som jobber mer med de faglige spørsmålene. Så 

de kan du til i en mer uklar så når vi ikke har praksis på det. Men som regler hjelper 

det bare å spørre de andre saksbehandlerne. Fordi de andre har på en eller annen 

tidspunkt har vært bort i det samme. Å i mine øyne så er det veldig mange nye så det 

er en grense på hvem man kan spørre. Men det er noen som har lang erfaring. 

Erfaring med saksbehandling eller DUF, lang er erfaring med landkunnskap. Så det er 

veldig lav terskel for å spørre om hjelp. Som er veldig greit når man er ny i UDI.” 

Drenusha:” Og når det er så mye skjønn. Og det er jo snakk om et menneskeliv.” 

Intervjuobjekt 2:” Nettopp, det du gjør har et stort utfall hvis du gjør feil. Så vi er 

veldig opptatt av å gjøre grundige vurderinger.” 

 

Drenusha:” Et spørsmål som jeg kom på nå. Har du noen tips til hvor jeg kan finne 

mer informasjon om praksisnotater..?” 

 

Intervjuobjekt 2:” Jeg vet ikke hvor god tilgang.. jeg mener at du kan sjekke en del 

på UDI regelverk. Men en del er også unntatt offentlighet, det er kun fordi i UDI 

internt for å vite akkurat hva vi skal vurdere.” 

 

Drenusha:” Det går jo på sikkerhet?” 

Intervjuobjekt 2:” Ja, ikke sant. Men største delen av praksisnotatene er tilgjengelig 

for offentligheten. Veldig lite informasjon som er unntatt offentligheten. ” 
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Drenusha:” Da begynner jeg å runde av litt. Så jeg lurer på om det noe mer du mener 

jeg bør vite om saksbehandling, organisering, lovverk eller vurderinger av søknader, 

som jeg ikke har spurt om”. 

 

Intervjuobjekt 2:” Nei, jeg tenker at det vi har snakket om nå er jo automatisering 

helt i starten av saksbehandling som navn og registrering er et veldig bra tiltak som 

ikke vil ha så store konsekvenser. Men jeg vet ikke på en måte.. eller jeg vet ikke hvor 

man kan spare inn tid. Rett og slett.” 

 

Drenusha:” Samtidig, eller nå vet ikke jeg helt enda. Jeg er jo helt i starten av 

oppgaven min. Så jeg vet ikke hvor jeg havner hen tilslutt.” 

 

Intervjuobjekt 2:” Hehe, kjenner til den.” 

 

Drenusha:” Men jeg ser jo at, at det er vanskelig å hel- automatisere. Og formålet er 

jo ikke å effektivisere, fordi i noen digitaliseringsprosjekter så er jo spare penger det 

som er hovedmålet. Men i dette tilfellet vil det jo være mer det å ikke la saker ligge 

for lenge å vente.  

Intervjuobjekt 2:” Ja, fordi det er jo det jeg også tenker. At det skal gå fortere.” 

Drenusha:” Og tid koster jo penger hehe. Men det går jo…også utover deres 

rettsikkerhet. Det er jo det idealet vi vil leve opp til. Så ja, det hypotetiske systemet 

eller støtte-systemet jeg tenker på nå vil jeg  skal være effektivt, men grundig også. 

Men det blir spennende å se.”  

Intervjuobjekt 2:”Ja, det blir kjempe spennende å se hva du klarer å få til.” 

Drenusha:” Ja, ikke sant. Men det var det. Slår av her nå. Tusen takk for all hjelp og 

informasjon.” 
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8.3 Vedlegg 3: Epost korrespondanse 24.mai 

Spørsmål til beskyttelses-avdeling kontaktperson 

1) Hvis dere er i tvil om identitet hos en utlending, hvordan klargjøres dette? 

Bidrar andre aktører med opplysninger, og i så fall hvordan blir opplysninger 

utvekslet, digitalt eller manuelt?  

Søkerens ID opplyses stort sett gjennom PUs registrering og dokumentundersøkelse, 

vårt intervju og eventuelle søk i åpne kilder.  

I tillegg kan vi be utenriksstasjonene be verifisere enkelte  opplysninger for oss. I 

hvor stor grad vi kan gjøre dette, varierer nok fra land til land. Kommunikasjonen her 

skjer i DUF.  

2) Blir opplysninger om landets situasjon (via? utenriksstasjoner) registrert 

digitalt i DUF via Landinfo? Eller må saksbehandlere kontakte 

utenriksstasjoner i vanlige saker, men også saker med tvil? 

All informasjon som ligger i DUF er knyttet til en sak på en person, det ligger derfor 

ikke generell landinformasjon i DUF. Som regel vil saksbehandler hente informasjon 

fra Landinfos nettsider. Da tror jeg det er vanlig at vi henviser til den aktuelle 

rapporten i vedtaket, uten å lagre den i saken, iom at informasjonen er offentlig 

tilgjengelig. Av og til ber vi Landinfo svare på konkrete spørsmål som vi ikke finner 

svar på nettsidene deres. Denne kommunikasjonen foregår på epost eller telefon. 

Eposten eller telefonnotat skal da dokumentføres på saken hvor opplysningene blir 

brukt i tillegg til at det registreres i udisak (som er et systemet vi produserer og 

arkiverer korrespondanser som ikke er tilknyttet enkeltsaker).  

3) Hvordan blir tvil om alder eller familierelasjoner (DNA) kartlagt i bestemte 

saker? Hvem bidrar med opplysninger og hvordan får dere tilgang til 

opplysningene? Skjer dette digitalt eller manuelt? 

Har forhørt meg med barnefaglig-enhet, sender deg et oppdatert svar når jeg får 

tilbakemelding. 

4) Får dere dere fingeravtrykk og ansiktsfoto digitalt gjennom EURODAC og 

Dublinsamarbeidet?  
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EURODAC: når vi søker i EURODAC sender vi fingeravtrykkene vi har tatt inn til en 

felles database. I retur får vi beskjed om fingeravtrykkene ligger i databasen fra før og 

hvilken informasjon som er knyttet til dem. Informasjonen som er knyttet til vil være 

hvor fingeravtrykkene er registrert, personalia og om det for eksempel er søkt om 

asyl. Alt dette kommer inn elektronisk i egne tekstfelt. Si ifra hvis du har behov for en 

komplett oversikt over informasjonen vi får, så skal jeg undersøke dette nærmere. 

Akkurat hvordan tekstfeltene fungerer har jeg heller ikke oversikt over, for 

saksbehandlerne ser det  ut som en rapport. 

DUBLIN: Dublinenheten sender og mottar både fingeravtrykk og bilder digitalt. Dette 

skjer utenfor DUF. Vi oppbevarer fingeravtrykkene så lenge vi trenger dem i saken, 

etter det lagres de hos KRIPOS. Det blir ikke lagret fingeravtrykk i DUF. 

5) Hvordan foregår kommunikasjonen mellom  saksbehandlere i vanlige saker 

og kompliserte saker? Skjer det via  DUF eller ved direkte fysisk 

kommunikasjon?  

Dette varierer nok noe, jeg vil tro flere kommuniserer  muntlig angående 

kompliserte/vanskelige saker. Men, til alle vedtak vi fatter har vi mulighet til å skrive 

interne merknader. I innvilgelsessaker vil både 1. og 2. hånd skrive inn momentene de 

mener er avgjørende for saken og hvordan de vektlegger dem. I avslagssaker skal alle 

vurderingene fremkomme av selve vedtaket. 
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8.4 Vedlegg 4: Desicive presentasjon Tirsdagskaffeseminar ved Senter for 

Rettsinformatikk.  
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