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Invitasjon til forslagstillere - nye nemndmedlemmer til UNE 2021-2024
Justis- og beredskapsdepartementet inviterer herved fylkesmennene, Norges
Juristforbund, Samfunnsviterne og humanitære organisasjoner til å foreslå
nemndmedlemmer, inkludert stornemndmedlemmer, til Utlendingsnemnda (UNE) for
perioden 1. januar 2021–31. desember 2024.
Frist
Forslag bes sendt departementet innen tirsdag 15. september 2020. Utfylt
egenerklæringsskjema må vedlegges for alle de foreslåtte kandidatene.
Egenerklæringen skal fylles ut av kandidatene selv, men vi ber om at forslagene inkl. de
skannede egenerklæringsskjemaene sendes til postmottak@jd.dep.no av forslagsstiller.
Alternativt kan forslagene med vedlegg sendes til:
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep,
0030 Oslo
Bakgrunn
UNE behandler klager over avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). UNEs avgjørelser
tas i nemndmøte (i noen tilfelle stornemndmøte), av én nemndleder etter forberedelse
av sekretariatet, eller av sekretariatet, jf. utlendingsloven § 78. En nemnd består av én
nemndleder (ansatt medarbeider med dommerkompetanse) og to nemndmedlemmer
(lekfolk oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra
fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og humanitære
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organisasjoner). Stornemnd består av tre nemndledere og fire stornemndmedlemmer
(lekfolk). Se www.une.no, under fanen Nemndmøte, for utfyllende informasjon.
Det tas sikte på å oppnevne om lag 320 nemndmedlemmer for den kommende
perioden, herav 20 stornemndmedlemmer. Antallet nemndmedlemmer fordeles likt
mellom dem som er oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Norges Juristforbund og
Samfunnsviterne, og de som er oppnevnt av de humanitære organisasjonene. En
tilsvarende lik fordeling gjennomføres ved utvelgelsen av nemndmedlemmer i den
enkelte sak for nemnda.
Organisasjoner som har forslagsrett må oppfylle kravet i utlendingsforskriften § 16-3
om at de arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet.
Dersom andre organisasjoner enn de som mottar dette invitasjonsbrevet ønsker å
foreslå nemndmedlemmer, kan de henvende seg til Justis- og
beredskapsdepartementet. Organisasjonen må dokumentere at den oppfyller kravene i
utlendingsforskriften § 16-3.
Antallet nemndmedlemmer
I henhold til utlendingsloven § 78 skal ei nemnd alltid bestå av ett nemndmedlem
foreslått av humanitære organisasjoner, og ett medlem foreslått av
fylkesmennene/Norges Juristforbund/Samfunnsviterne. For stornemnder skal to
medlemmer være foreslått av hhv. humanitære organisasjoner og
fylkesmennene/Norges Juristforbund/Samfunnsviterne.
For å få oppnevnt tilstrekkelig antall nemndmedlemmer, gir Justis- og
beredskapsdepartementet nedenfor veiledende tall på hvor mange kandidater
departementet ønsker foreslått fra hver organisasjon/etat. Nemndmedlemmene i UNE
oppnevnes for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes én gang, jf. utlendingsloven
§ 77 fjerde ledd. Inneværende periode utløper 31. desember 2020.
Vi oppfordrer i utgangspunktet til at nåværende medlemmer som kun har sittet i en fireårsperiode, blir spurt om de vil gjenoppnevnes. Se vedlagte oversikt over
nemndmedlemmer som kun har vært oppnevnt én gang, og som i vesentlig grad har
kunnet delta når de har blitt innkalt. Samtidig minner vi om at det er viktig å få inn
forslag til nye kandidater.
Ved forslag til personer som skal oppnevnes, må det tas hensyn til krav til
representasjon på 40 prosent av hvert kjønn i offentlige utvalg, jf. likestillingsloven § 13
fjerde ledd. Instansene bes også spesielt se hen til at det bør være geografisk spredning
blant nemndmedlemmene som foreslås.
En liste over de foreslåtte kandidatene vil bli lagt ut for alminnelig ettersyn, tilsvarende
ordningen i forbindelse med oppnevning av lekdommere til domstolene.
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Organisasjon/etat

Veiledende antall forslag
som ønskes

Fylkesmennene

65-90 (minimum 3-12
kandidater fra hvert fylke)

Norges Juristforbund

65-90

Ønsket antall forslag
som
stornemndmedlemmer
4 (gjelder fylkene som
spiller inn forslag til
nemndmedlemmer)
4

Samfunnsviterne

65-90

4

Humanitære
organisasjoner

10-20 personer per
organisasjon, avhengig av
organisasjonens størrelse

1-2 personer per
organisasjon, avhengig av
organisasjonens størrelse

Krav til nemndmedlemmene
Det stilles følgende valgbarhetskriterier til nemndmedlemmene etter utlendingsloven
§ 77 femte ledd:








Nemndmedlemmene må være norske statsborgere og bosatt i Norge.
Nemndmedlemmene må være mellom 18 og 70 år på oppnevningstidspunktet.
Nemndmedlemmene må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller
konkursbehandling eller i konkurskarantene.
Nemndmedlemmene må fylle kravene til vandel i domstolloven § 72. Dvs. ikke
være idømt betinget frihetsstraff i løpet av de siste fem år forut for
oppnevningsperiodens begynnelse, eller være løslatt fra en frihetsstraff mindre
enn ti år forut for oppnevningsperiodens begynnelse.
Nemndmedlemmene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper.
Nemndmedlemmene må være personlig egnet til oppgaven.

Nemndmedlemmer kan ikke være ansatt i et departementet, være praktiserende
advokat eller advokatfullmektig. Nemndmedlemmene må ha sagt seg villige til å påta
seg vervet.
De som foreslås som nemndmedlemmer av instansene, må selv skrive under en
egenerklæring på at de fyller vilkårene som nemndmedlem.
Nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktør som har
foreslått dem. Beslutninger skal treffes på selvstendig grunnlag, på bakgrunn av
omstendighetene i den konkrete sak. Nemndmedlemmene har taushetsplikt og må
skrive under på en taushetserklæring før tiltredelse i vervet som nemndmedlem. For
øvrig gjelder forvaltningslovens regler om habilitet (nøytralitet) for
nemndmedlemmene/stornemndmedlemmene i UNE.
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I henhold til utlendingsloven § 77 kan departementet løse et nemndmedlem fra vervet
dersom nemndmedlemmet ikke lenger fyller valgbarhetskriteriene i § 77 femte ledd (jf.
over), ikke har overholdt sin taushetsplikt, grovt har krenket andre plikter som følger
av vervet eller selv ber om å løses fra vervet.
Kort om vervet
Normalt utgjør en nemndsamling tre virkedager i strekk. Før nemndmøtene får
nemndmedlemmene alltid anledning til å sette seg inn i den saken eller de sakene som
det skal treffes avgjørelse i. Nemndas sekretariat er ansvarlig for å forberede saken og å
legge den frem for nemnda. Nemndmedlemmene vil ofte få tilsendt utvalgt
landinformasjon før nemndsamlingen. I en del saker vil klageren selv, ev. sammen med
advokat og tolk, ha rett til å være til stede under møtet. Er klageren til stede, vil
nemndleder, nemndmedlemmer og advokat ha anledning til å stille spørsmål i
tilknytning til saken. Nemndmøtene holdes for lukkede dører. Klageren og advokaten
er ikke til stede under nemndas rådslagning. I etterkant av møtet skriver nemndlederen
vedtaket der ev. dissenser også skal fremgå.
Godtgjørelse, dekning av utgifter til reise og opphold mv.
Følgende honorarsatser for nemndmedlemmer er for tiden gjeldende:
Normal dag (0-8 timer) kr 1.800
Lang dag (over 8 timer) kr 2.150
Det utbetales ikke honorar for reisetid. Ved dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan
det utbetales honorar inntil det dobbelte av gjeldende satser.
UNE har lokaler sentralt i Oslo. Reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket etter satsene i
Statens reiseregulativ. Det forutsettes at nemndmedlemmene møter i UNE mellom 6 og
12 dager i året. Antall møtedager kan imidlertid variere, bl.a. ut i fra saksmengde. Det
forutsettes at de som sier seg villige til å påta et verv som nemndmedlem har mulighet
til å møte i minst to nemndsamlinger i året. Antall nemndsamlinger vil kun variere
avhengig av antall aktuelle saker.
Spørsmål om oppnevningsprosessen kan rettes til seniorrådgiver Kirsti Sveen Torjesen
tlf. 22 24 53 97, e-post kirstisveen.torjesen@jd.dep.no.

Med hilsen
Heidi Heggenes e.f.
departementsråd
Nina E. D. Mørk
fung. ekspedisjonssjef
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur
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Adresseliste:
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Norges Juristforbund
Samfunnsviterne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter (ARS)
Caritas Norge
Flyktninghjelpen
Født Fri
Human Rights Service (HRS)
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
LIM – likestilling, integrering, mangfold
Mellomkirkelig råd
Minotenk – minoritetspolitisk tenketank
Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk
Norsk Folkehjelp
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Redd Barna
Stefanusalliansen
Stiftelsen Fargespill
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