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Spørsmål nr 849 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Roy Steffensen       

 

Spørsmål:  

NRK kunne tidligere i år melde at det i 2016 ble tvangsreturnert 8078 personer som oppholdt 

seg ulovlig i Norge. Av disse var 28 % kriminelle, altså omlag 2250 personer. Er det mulig å 

få en årlig oversikt over antall tvangsreturer, og andel kriminelle, fra 2005 og til og med 

2016? 

 

Svar: 

Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som har innhentet statistikk fra Politiets 

utlendingsenhet (PU). PU har dessverre ikke tilgjengelige tall for uttransporterte personer 

ilagt straffereaksjon før 2009.  

 

For å gi en mest mulig korrekt og oppdatert oversikt over resultatene i perioden 2005 - 2016, 

er tallene i tabellen basert på et nytt, helhetlig datauttrekk fra PUs datasystem. Tabellen er 

altså ikke basert på tidligere innrapportert måloppnåelse. Dette kan medføre at det er noen 

mindre avvik mellom tallene i tabellen og tidligere statistikkrapporteringer i for eksempel 

måneds- og årsrapporter.  

 

Årsaken til dette er i hovedsak at enkelte uttransporter etterregistreres i systemet etter at 

politiet har rapportert inn måloppnåelsen til Justis- og beredskapsdepartementet, og 

måloppnåelsen(tallene) er offentliggjort. Dersom man sammenligner tidligere  
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innrapportert måloppnåelse med denne tabellen, vil man derfor finne en liten differanse 

mellom resultatene. Det skal iverksettes et arbeid for å finne en metode for å redusere antall 

etterregistreringer og dermed stabilisere statistikken.  

 
 

Oversikt over antall uttransporter og andel personer med straffereaksjon fordelt per år: 
 

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per Sandberg  

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antall uttransporter 2951 2355 2187 2326 3343 4614 4761 4902 5976 7259 7884 8089

Hvorav straffede 604 678 1032 1361 2235 2809 2599 2275

%-andel 18 % 15 % 22 % 28 % 37 % 39 % 33 % 28 %


