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11FORORD

FORORD

Jeg ønsker med dette velkommen til vår åttende årbok om menneske-
rettigheter i Norge. Rammen for årboken er de internasjonalt vedtatte 
menneskerettighetene og hva norske myndigheter i 2011 har foretatt 
seg, eller unnlatt å foreta seg, for å sikre vernet av disse rettighetene. 
Årboken er det viktigste enkeltstående arbeid Norsk senter for men-
neskerettigheter (SMR) presenterer hvert år forankret i sitt mandat 
som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

I tillegg til en generell oversikt over feltet trekker årboken frem enkelte 
problemområder som har stått sentralt i året som gikk, og angir sente-
rets anbefalinger til oppfølging fra myndighetenes side. Årets utgave 
peker blant annet på enkelte menneskerettslige spørsmål som reises i 
lys av terrorsaken etter 22. juli, om hensynet til barnets beste i utvis-
ningssaker og om behovet for overordnet tilsyn i forbindelse med fri-
hetsberøvelse. På et mer overordnet plan berøres det generelle klima 
for menneskerettighetsvern i Norge, menneskerettighetenes plass i 
Grunnloven og behovet for re-etablering av Norges nasjonale institu-
sjon for menneskerettigheter, en rolle som i dag tilligger SMR.

Det generelle klima for menneskerettighetsvernet i Norge har vært et 
tilbakevendende tema i årboken de senere år. Vi har sett en økende 
skepsis i regjeringsapparatet, og blant enkelte politikere, til at Norge 
skal opprettholde en fremskutt posisjon internasjonalt for et mer for-
pliktende menneskerettighetsvern - med de konsekvenser det har for 
gjennomføring i vårt eget land. At tilslutning til nye internasjonale for-
pliktelser fordrer utredning av rettslige, organisatoriske og økonomiske 
konsekvenser bør ingen ha noe i mot. Men regjeringen har vist påfal-
lende passivitet i arbeidet med disse og andre menneskerettslige spørs-
mål. At Norge ikke lenger utvilsomt fremstår som et foregangsland på 
menneskerettighetsområdet overrasker mange, både nasjonalt og inter-
nasjonalt.

2012 blir et svært spennende år med muligheter for en positiv utvikling 
for menneskerettighetenes stilling i Norge. Det gjelder særlig oppføl-
gingen av rapporten fra Stortingets menneskerettighetsutvalg med for-
slag om at sentrale menneskerettigheter skal tas inn i Grunnloven. Det 
kan være ulike oppfatninger om hvordan menneskerettighetene best 
kan styrkes i Grunnloven, men debatten i politiske organer og i sam-
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funnet for øvrig bør bidra til å løfte bevissthetsnivået om det grunnleg-
gende spørsmålet: Hvordan skal menneskerettighetene best forankres i 
det norske politiske systemet? Terroranslaget 22. juli 2011, som nett-
opp rettet seg mot grunnverdier i vårt politiske system, gir dette spørs-
målet aktualitet og tyngde.

En annen mulighet for positiv utvikling i 2012 gjelder styrking av  Norges 
nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Et utvalg nedsatt av 
Utenriksdepartementet foreslo i mars 2011 opprettelse av en mennes-
kerettighetskommisjon forankret i lov, og i samsvar med FNs Paris-
prinsipper for etablering av nasjonale institusjoner for menneskeret-
tigheter. Dette innebærer at funksjonen som nasjonal institusjon 
avvikles ved senteret og Universitetet i Oslo. SMR støtter en slik av-
vikling ut fra behov for en klarere rollefordeling mellom forsknings-
rollen og den rollen en nasjonal institusjon skal ha som overvåker og 
pådriver i menneskerettighetsspørsmål.

Det er senterets håp at årboken kan tjene som et nyttig oppslagsverk, 
og at den gir et tilstrekkelig dekkende bilde av menneskerettighetenes 
plass i Norge. Det er også senterets håp at boken vil være til inspira-
sjon, både for dem som søker å realisere sine rettigheter, og for dem på 
myndighetenes side som står ansvarlige for gjennomføringen av rettig-
hetene.

Nils A. Butenschøn
Direktør
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IN NLEDNING

Norsk senter for menneskerettigheter har siden 2004 utgitt en årbok 
om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Boken gir en oversikt over 
utviklingen i Norge i 2011 når det gjelder de mest sentrale rettighets-
områdene som de internasjonale menneskerettighetene dekker. I den 
første delen av årboken behandles noen av de menneskerettslige utford-
ringene som senteret mener har stått særlig sentralt i Norge i året som 
har gått. Senteret gir i denne delen en analyse av de faktiske forhold og 
kommer med anbefalinger til norske myndigheter. I den andre delen av 
årboken følger en oversikt over nye traktater, pågående ratifiserings-
prosesser, internasjonal overvåking av Norge samt uttalelser fra inter-
nasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot Norge i 2011. Den 
tredje og siste delen gir en beskrivende omtale av sentral utvikling i 
2011 når det gjelder beskyttelsen av menneskerettigheter i Norge. Om-
talen er basert på et utvalg kilder sortert etter sivile og politiske rettig-
heter, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, forbudet mot dis-
kriminering, vern om særskilte grupper og næringslivets samfunnsansvar.

Norsk senter for menneskerettigheter har status som Norges nasjonale 
institusjon for menneskerettigheter i henhold til kongelig resolusjon av 
21. september 2001.1 En sentral del av mandatet som nasjonal institu-
sjon er å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årbok om 
menneskerettigheter i Norge er et viktig ledd i dette overvåkings-
arbeidet.

Elin Saga Kjørholt har ledet arbeidet med årboken hvor hun og funge-
rende leder for Nasjonal institusjon, Kristin Høgdahl, er redaktører for 
kapittelet om utvalgte problemområder. Ilia Utmelidze har lagt grunn-
laget for sammenstilling av informasjon i faktadelen hvor Magnus For-
berg Andersen, Johannes F. Nilsen og de vitenskapelige assistentene 
Kirsten Kvalø og Stine Langlete har vært sentrale bidragsytere. I tillegg 
har fagpersoner ved SMR kommet med bidrag og innspill til arbeidet. 
SMR retter en stor takk til en rekke personer innen offentlig sektor, 
ombudene, Sametinget, frivillige organisasjoner og universitetet for 
 øvrig som har kommet med nyttige innspill og grunnlagsinformasjon til 
årboken.

1 Kongelig resolusjon av 21. september 2001 er tilgjengelig i Vedlegg 1 bakerst i årboken.
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KILDER

Norsk senter for menneskerettigheters virksomhet bygger på de inter-
nasjonalt vedtatte menneskerettighetsnormene. Menneskerettighets-
konvensjonene og praksis fra tilsynsorganer opprettet i medhold av 
disse, er derfor utgangspunkt for hvilke saker som tas opp i årboken. 
Også Den norske grunnloven, som står over annen norsk lovgivning, 
verner enkelte menneskerettigheter. Derfor er også Grunnlovens men-
neskerettighetsvern grunnlag for saker som omtales i årboken.

Årboken baserer seg på etterprøvbare kilder. Det er et begrenset antall 
kilder som er benyttet. Likevel er det et omfattende materiale. I det 
følgende presenteres de kilder årboken baserer seg på.

1.	Ny	lovgivning
En vesentlig del av norske myndigheters gjennomføring av menneske-
rettsforpliktelser skjer gjennom ny lovgivning. En kartlegging av nye 
lover er vesentlig for årboken. Årboken gir en oversikt over lovgivning 
som er endelig vedtatt av Stortinget, samt forslag til ny lovgivning. Inn-
spill fra høringsuttalelsene tas med der dette anses relevant.

2.	Nye	traktatforpliktelser
Det skjer en kontinuerlig regelutvikling på det internasjonale planet. 
Nye menneskerettighetsforpliktelser vedtas innenfor rammene av inter-
nasjonale organisasjoner som FN og Europarådet. Norske myndig-
heters tilslutning til nye internasjonale forpliktelser får betydning for 
menneskerettighetssituasjonen i Norge. Årboken gir derfor en oversikt 
over eventuelle nye menneskerettighetsforpliktelser i form av traktater 
Norge har sluttet seg til, eller som det er aktuelt for Norge å slutte seg 
til.

3.	Domstolspraksis
Domstolspraksis kan fortelle mye om myndighetenes oppfølging av 
menneskerettighetene. Boken tar derfor for seg avgjørelser fra Høyeste-
rett der menneskerettighetene har blitt påberopt og/eller anvendt. 
 Avgjørelsene illustrerer ofte hvordan norske domstoler forholder seg til 
menneskerettslige normer når de tar stilling til tvister mellom privat-
personer og offentlige myndigheter, og viser menneskerettighetenes 
gjennomslagskraft. Dessuten er avgjørelsene et uttrykk for domstolenes 
syn på menneskerettighetene.
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4.	Uttalelser	fra	Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen er gjennom lov gitt et særskilt mandat til å  vurdere 
hvordan menneskerettighetene ivaretas i forvaltningens praksis. Sivil-
ombudsmannens uttalelser blir generelt tillagt stor vekt av myndig-
hetene. Derfor bygger årboken også på uttalelser fra Sivilombudsmannen 
der internasjonale menneskerettighetsnormer eller Grunnlovens rettig-
hetsbestemmelser er behandlet.

5.	Praksis	fra	andre	statlige	ombud	og	klageorganer
I Norge har vi flere ulike ombuds- og klageordninger. Enkelte av disse 
har relativt ofte befatning med forhold knyttet til etterlevelse av men-
neskerettighetene. Dette gjelder i første rekke Barneombudet, Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskriminerings-
nemnda. Årboken bygger derfor også på uttalelser og vedtak fra disse 
organene.

6.	Rapportering	til	internasjonale	overvåkingsorganer
De sentrale FN-konvensjonene om menneskerettigheter etablerer 
 komiteer for å overvåke statenes oppfyllelse av konvensjonene, og på-
legger samtidig statene en rapporteringsplikt til komiteene. Rapporter-
ingene gir omfattende og viktig informasjon om statens oppfyllelse av 
konvensjonene, og de viktigste dokumentene i prosessene er derfor 
omtalt i årboken. Statens egne rapporter gir omfattende informasjon 
om hvordan myndighetene oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. De 
supplerende rapportene fra sivilt samfunn, for eksempel ombudene, NI 
og frivillige organisasjoner, bidrar med tilleggsinformasjon og peker på 
forhold som ikke er tatt opp av staten selv. Komiteenes avsluttende 
merknader til det enkelte land er en  viktig kilde fordi de inneholder 
komiteens egne synspunkter på statens oppfyllelse av de menneske-
rettslige forpliktelsene som følger av konven sjonen. Merknadene gir 
også anbefalinger om hvilke skritt staten bør ta for ytterligere å sikre 
håndhevelse av de menneskerettighetsforplikt elser som følger av den 
aktuelle konvensjonen.

Europarådet og ILO har liknende systemer for oppfølging av sine kon-
vensjoner på menneskerettighetsfeltet. Årboken omtaler rapporter fra 
Europarådets ministerkomité, torturkomité, sosialrettskomité og kom-
misjonen mot rasisme og intoleranse. Observasjonsuttalelser og direkte 
forespørsler fra ILOs komité for anvendelse av konvensjoner og re-
kommandasjoner omtales i den grad de anses å ha vesentlig betydning 
for oppfyllelsen av menneskerettighetene.

I tillegg er Norge forpliktet til å rapportere til FNs menneskerettighets-
råd i forbindelse med den universelle periodiske landgjennomgangen 
(UPR). Denne ordningen for regelmessige granskninger av menneske-
rettighetssituasjonen i samtlige av FNs medlemsland var en nyvinning 
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ved opprettelsen av menneskerettighetsrådet i 2006. Alle medlemssta-
tene er med dette underlagt en plikt til hvert fjerde år å rapportere og la 
seg eksaminere av de andre statene om gjennomføringen av det enkelte 
lands menneskerettighetsforpliktelser. Ved UPR-gjennomgangen omta-
ler årboken statsrapporten, de supplerende rapportene, FNs dokumen-
tasjon om Norge, anbefalingene fra MR-rådet til Norge og Norges 
midtveisevaluering.

Se årbokens Vedlegg 2 for en oversikt over Norges rapporteringsfor-
pliktelser.

7.	Uttalelser	fra	internasjonale	tilsynsorganer		
i	individklagesaker
En annen form for sikring av offentlige myndigheters menneskerettig-
hetsforpliktelser er internasjonale klageordninger for behandling av 
klager fra enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner som opplever 
brudd på sine menneskerettigheter. Flere av menneskerettighetskon-
vensjonene har opprettet slike klageordninger.

Dommer og avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdom-
stolen er folkerettslig bindende for Norge, og utgjør en viktig kilde i 
årboken. Uttalelser fra de øvrige internasjonale tilsynsorganene er ikke 
rettslig bindende. Uttalelsene er likevel viktige fordi norske myndig-
heter ofte føler seg forpliktet til å justere seg etter de signalene som er 
gitt av de internasjonale tvisteløsningsorganene.

Årboken omtaler avgjørelser i klagesaker fremmet mot Norge for 
 følgende internasjonale klageorganer: Den europeiske menneskerettig-
hetsdomstol, Europarådets sosialrettskomité, FNs menneskerettighets-
komité, FNs torturkomité, FNs kvinnediskrimineringskomité og FNs 
rasediskrimineringskomité.

8.	Generelle	uttalelser	om	menneskerettigheter	fra	FN	og	
Europarådet
Komiteene som overvåker FNs menneskerettighetskonvensjoner avgir 
også generelle kommentarer om hvordan konvensjonens bestemmelser 
bør forstås. Komiteenes uttalelser om hvordan konvensjonene tolkes 
har stor autoritet, og kan være viktige kilder til forståelse av menneske-
rettighetene. Nye generelle kommentarer omtales der de gir viktig vei-
ledning for tolkning av konvensjonen og dermed reglenes rekkevidde. 

Boken omtaler også enkelte rapporter eller uttalelser fra FNs spesial-
prosedyrer for menneskerettigheter. Spesialprosedyrene er FN-syste-
mets mer spesialiserte, men mindre formelle organer for oppfølging av 
menneskerettighetene. Disse består av uavhengige eksperter og  grupper 
(som spesialrapportører, spesialrepresentanter og arbeidsgrupper) som 
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arbeider med menneskerettighetsvernet for særlige grupper eller innen-
for særlige rettighetsområder. Deres uttalelser er som regel rettet mot et 
avgrenset tema eller en spesifikk gruppe. Fordi disse personene utpekes 
i personlig og uavhengig egenskap og er framstående eksperter på men-
neskerettigheter, kan de gi viktige bidrag til forståelsen av menneske-
rettighetsutfordringer i flere land, også i Norge. Årboken omtaler en-
kelte uttalelser som anses særlig relevante.

I tillegg omtales utvalgte generelle rapporter og uttalelser fra Europa-
rådets overvåkingsorganer der disse beskriver problemområder av 
 særlig relevans for Norge.

9.	Medieoppslag
Medienes kontrollfunksjon er viktig innenfor menneskerettighetsfeltet. 
Mye av den debatten som føres om menneskerettighetenes stilling i 
Norge, finner sitt uttrykk gjennom mediene. Årbokens kildegrunnlag 
åpner opp for å omtale et lite utvalg presseklipp, dersom de belyser 
viktige menneskerettslige problemstillinger.

10.	Forskning,	utredninger	og	lignende
Offentlig tilgjengelig materiale i form av publiserte utredninger, forsk-
ning, rapporter, notater og lignende fra ikke-statlige organisasjoner, 
forskningsinstitusjoner, offentlige ombud og departementer kan også 
være en informasjonskilde til årboken. 
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I 	 EN KELTE	PROBLEMOMRÅDER	I 	2011

I analysedelen av årboken behandles noen av de menneskerettslige ut-
fordringene som senteret mener har stått særlig sentralt i Norge i året 
som har gått. Senteret gir i denne delen en analyse av de faktiske for-
hold og kommer med anbefalinger til norske myndigheter. Behandlin-
gen omfatter følgende tema: Det generelle klima for menneskerettighe-
ter i Norge (1), Grunnlovens menneskerettighetsvern (2), Utviklingen 
av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter (3), Ytringsfrihet 
i lys av hendelsene 22. juli (4), Utvisning og hensynet til barnets beste 
(5), Utfordringer ved frihetsberøvelse – behovet for styrket tilsyn (6) og 
Retten til helsehjelp for «papirløse» innvandrere (7).

1.			 Det	generelle	klima	for	menneskerettigheter	i	Norge

Det eksisterer en noe uventet, men etter hvert markant skepsis til økte 
menneskerettslige forpliktelser i regjeringsapparatet. Vi har de senere 
årene sett flere indikasjoner på dette: regjeringen bruker svært lang tid 
i arbeidet med ratifisering av ulike internasjonale menneskerettighets-
avtaler, den har meddelt Stortinget at man er skeptisk til å åpne for at 
barn og andre kan fremme en internasjonal klagesak i henhold til to av 
de sentrale konvensjonene Norge allerede har ratifisert, og den har av-
vist forslag om å utarbeide en ny nasjonal handlingsplan for menneske-
rettigheter. I en pågående debatt om nødvendige reformer av Den 
 europeiske menneskerettighetsdomstolen, har regjeringen en ambivalent 
holdning til enkelte kontroversielle forslag som vil begrense individers 
klageadgang. En indikasjon av nyere dato er den blandede mottakelsen 
politikere fra regjeringspartiene har gitt til Stortingets egen utredning, 
og forslaget om styrking av menneskerettighetenes stilling i den norske 
grunnloven.

Dette må sees i sammenheng med en fragmentert offentlig debatt om 
menneskerettighetenes stilling i Norge, hvor politiske stemmer i stor 
grad er fraværende. Meningsbrytningen skjer primært blant akademi-
kere og profilerte jurister i og utenfor statsapparatet. Det er symptoma-
tisk at flere frivillige organisasjoner har uttrykt bekymring for mang-
lende åpenhet, og sitter med et inntrykk av at beslutninger blir tatt bak 
lukkede dører. Internasjonalt uttrykkes det undring, og spørsmål stilles 
nå med stadig større tyngde: Er Norge i ferd med å svikte sin fram tred-
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ende rolle på dette området?  Til sammen bidrar dette til usikkerhet og 
bekymring for hvordan de mer konkrete indikasjonene skal forstås. Det 
er dette vi her beskriver som et bekymringsfullt klima for menneske-
rettigheter i Norge.

Oppbyggingen av et forpliktende internasjonalt rammeverk for men-
neskerettigheter er det store globale sivilisasjonsprosjektet etter annen 
verdenskrig. Det er statene selv som gjennom FN har utviklet standar-
dene og ordningene for gjennomføring, herunder internasjonal over-
våking og rapportering, fortolkning av standardene og individklageord-
ninger. Dette er de sentrale elementene i det internasjonale prosjektet 
som har utviklet seg fra utforming av normene til realisering av dem. 
Gjennomføring av rettighetene er et nasjonalt ansvar og de internasjo-
nale ordningene overvåker og støtter slik gjennomføring. Viljen til gjen-
nomføring i en stat øker ved at alle andre stater har påtatt seg de  samme 
forpliktelsene.

Norge har tradisjonelt vært en pådriver for utviklingen av et internasjo-
nalt menneskerettighetsvern. Dette engasjementet er et hovedelement i 
Norges internasjonale profil. Menneskerettsloven av 1999 gir sentrale 
menneskerettighetskonvensjoner forrang framfor annen norsk lov, og 
regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter av samme år, var et 
ambisiøst dokument som synliggjorde både nasjonale og internasjonale 
tiltak.

Hva ligger bak det dårlige klimaet for styrking av det internasjonale 
vernet av menneskerettigheter i Norge? Politisk og juridisk er det ingen 
stemmer som argumenterer mot menneskerettighetene som sådan. De 
framholdes fortsatt som grunnleggende verdier i det norske samfunn og 
i norsk utenrikspolitikk. Problemet framstår i den nasjonale debatten å 
være den overprøvelsesmakt man gir til både nasjonale og internasjo-
nale organer til å fortolke standardene og avgi uttalelser overfor staten 
i individuelle klager. Skeptikerne framhever særlig to forhold:

For det første pekes det på norsk suverenitetsforsvar og nasjonalt hand-
lingsrom, ofte referert til som «demokratihensynet». Menneskeretts-
loven gir de inkorporerte konvensjonsbestemmelsene, slik disse for-
tolkes av de internasjonale overvåkingsorganene (i første rekke Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD), forrang framfor 
 andre norske lover ved eventuell motstrid. Dette oppfattes som en ut-
fordring av norsk suverenitet. 

Her avgir Norge fortolkningsmyndighet til EMD uten demokratisk 
kontroll over hvor vidtrekkende den medfølgende suverenitetsavstå-
elsen kan vise seg å bli. Ingen vet hvor langt dommerne i EMD vil gå i 
sin dynamiske tolkning av konvensjonen.

I ENKELTE PROBLEMOMRÅDER I 2011
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For det andre knyttes det an til betegnelsen «rettsliggjøring», som ble 
framtredende som et negativt ladet begrep med Maktutredningen i 
2003. Her uttrykkes det bekymring for stadig større grad av domstols-
prøving av forhold som bør forbeholdes politiske beslutninger, særlig 
på områder som angår ressursfordelingen i samfunnet. Utvidet dom-
stolsprøving kan undergrave demokratiet både gjennom internasjonal 
og nasjonal prøving. Argumentet blir særlig brukt mot norsk tilslutning 
til tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om sosiale, økonomiske og 
kulturelle rettigheter (ØSK), som hevdes å kunne legge store føringer 
på prioriteringer innen velferdsstaten – avgjørelser som ligger innenfor 
norsk politisk handlingsrom.

Det er flere motargumenter som kan fremmes til disse synspunktene. Et 
helt sentralt punkt synes å være en underliggende oppfatning av at 
overvåkningsordninger begrenser det politiske handlingsrommet i 
uforholdsmessig stor grad. Denne oppfatningen målbærer en negativ 
holdning både til internasjonale organer og nasjonale domstoler hvis 
legitime rolle er å fortolke rettsreglene og avgjøre individuelle saker. 
Skepsisen til nasjonal prøving indikerer at den underliggende bekym-
ringen ikke synes å være suverenitetsavståelse til internasjonale ord-
ninger, men mer generelle inngrep i den utøvende statsmakts legitime 
maktutøvelse. 

Denne skepsisen er noe underlig gitt vår snart 200-årige tradisjon som 
rettsstat med tilhørende maktfordeling. Rettsstaten forutsetter rettslig-
gjøring i positiv forstand. En demokratisk stat hviler på prinsippet om 
maktfordeling hvilket innebærer at Stortinget vedtar lover, utøvende 
myndigheter gjennomfører, og domstolen etterprøver. Folkevalgte poli-
tikere styrer gjennom lover og forklarende forarbeider. Domstolen, som 
er politisk uavhengig, ansees å være mer objektiv i sin fortolkning, 
 særlig i kontroversielle spørsmål. På den måten gir den legitimitet til 
det demokratiske systemet i sin helhet.

Demokratiargumentet slår også inn på det internasjonale nivået gjen-
nom kritikk av internasjonale organer som udemokratiske i sin struk-
tur og praksis. Det er et ubestridt behov for forbedringer, men i hoved-
sak etableres slike organer i tråd med konvensjonsbestemte prosedyrer 
som statene selv har utarbeidet. 

Man kan også spørre hvorfor menneskerettigheter settes i en særstilling 
når det gjelder forpliktende internasjonalt samarbeid.2 Norges interes-
ser som en liten stat i en globalisert verden, er avhengig av internasjo-
nal regulering. Dette reflekteres på mange områder, herunder handel, 

2 Det skal sies at Makt- og demokratiutredningen rettet sin bekymring om «rettslig-
gjøring», vel så mye mot EØS-avtalen som mot menneskerettslige forpliktelser. 
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sikkerhet, europeisk samarbeid, miljø og havrett. Internasjonale avtaler 
på alle disse områdene har langt større politiske og finansielle implika-
sjoner enn det som gjør seg gjeldende på menneskerettighetsområdet.

I debatten om rettsliggjøring ser vi en til dels unyansert argumentasjon 
om den makten internasjonale organer og domstoler faktisk har til å 
fortolke rettighetene. Menneskerettigheter er ikke absolutte og staten 
tilkjennes et relativt stort handlingsrom innenfor etablerte rammer. 
Staten har bl.a. stor skjønnsmargin for å tilpasse gjennomføringen til 
den nasjonale konteksten. I tillegg er det ordninger som åpner for å 
begrense rettighetene på grunnlag av hensynet til nasjonal sikkerhet og 
andre tungtveiende allmenne nasjonale interesser. Samtidig må rettig-
hetene vernes mot kortvarige politiske strømninger.

Det har vært spesiell bekymring med hensyn til fortolkning av økono-
miske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse oppfattes å være vage for-
pliktelser som kan innebære store ressursmessige konsekvenser og der-
for egner seg spesielt dårlig til både internasjonal og nasjonal fortolkning 
og prøving. Også her har vi sett en til dels unyansert diskusjon. Vi av-
grenser oss her til å påpeke at det er utviklet noe, om enn begrenset, 
internasjonal rettspraksis på dette området på samme måte som for 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og Den 
 internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP). 
Dertil vektlegger disse forpliktelsene fravær av urettmessig forskjells-
behandling, foreskriver en gradvis gjennomføring og gir staten videre 
skjønnsmargin enn tilfellet er for øvrige rettigheter.

Den kommende debatten om innføringen av en menneskerettighets-
katalog i Grunnloven i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, kan 
forhåpentligvis bli et vendepunkt som markerer en sterk nasjonal for-
ankring av menneskerettighetene og bekrefter Norges aktive deltakelse 
i utbyggingen av det internasjonale menneskerettighetsvernet.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler: 
•	 Myndighetene bør innta en mer åpen og helhetlig tilnærming til 

menneskerettslige forpliktelser i tråd med Norges tradisjoner og er-
klærte målsettinger som et foregangsland på menneskerettighets-
området.

•	 Norske myndigheters arbeid med å ratifisere internasjonalt ved tatte 
menneskerettighetskonvensjoner og tilleggsprotokoller bør kon-
kluderes så snart som mulig. Arbeidet bør omfatte konsekvensut-
redninger, basert på faglig kompetanse og diskusjon gjennom en 
åpen diskusjon.
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2.			 Grunnlovens	menneskerettighetsvern

Norge har Europas eldste grunnlov. Selv om Grunnloven har blitt 
 endret flere ganger i tråd med samfunnsutviklingen, kan Grunnlovens 
vern om menneskerettighetene sies å være fragmentert og mangelfullt. 
Stortingets presidentskap etablerte derfor i 2009 Stortingets menneske-
rettighetsutvalg. Utvalgets mandat er å styrke menneskerettighetenes 
stilling i Norges grunnlov ved å foreslå grunnlovsfesting av sentrale 
menneskerettigheter. Intensjonen var å vedta et styrket grunnlovsvern 
i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014. I 2011 har for-
ventningene til utvalgets arbeid og Stortingets behandling av grunn-
lovsforslaget økt i takt med at fristen for overlevering av rapporten på 
nyåret 2012 har nærmet seg. 

Menneskerettighetsutvalgets arbeid er viktig av flere grunner. Fra et 
overordnet synspunkt kan grunnlovsfesting av menneskerettighetene 
sees som et viktig skritt for å styrke demokrati, rettsstat og individets 
rettigheter. Det vil hindre at statens maktmonopol blir brukt mot den 
enkelte borger i strid med de grunnleggende menneskerettighetene, ved 
å forankre menneskerettighetene i nasjonale lovverk og demokratiske 
politiske prosesser. Den moderne forståelsen av demokrati innebærer 
at flertallets makt er begrenset av grunnleggende rettigheter som skal 
ivareta hensynet til mindretallet og den enkelte borger. Det politiske 
systemets legitimitet er betinget av at menneskerettighetene over holdes.

En grunnlovsfesting av sentrale rettigheter vil framheve og styrke men-
neskerettighetene som allmennrettslige normer og viktige verdier i vårt 
samfunn og vår kultur. Det vil kunne sikre et sterkt vern av individer og 
grupper mot framtidig maktutøvelse og overgrep fra statens side. Dette 
er i tråd med Grunnlovens hensikt og tradisjon. Videre vil en mennes-
kerettighetskatalog i Grunnloven gi tydelige og tilgjengelige rettigheter. 
Fastsettelse i Grunnloven vil gi rettighetene ekstra synlighet og dermed 
bidra til større bevissthet hos både lovgiver, rettsanvendere og offentlig-
heten. I sum kan dette bidra til å forhindre krenkelser av menneske-
rettighetene i Norge.

Grunnloven hjemler allerede i dag flere rettigheter som likner de vi 
 finner i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene. Det gjelder 
f.eks. forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i § 97 og retten til 
arbeid i § 110. Grunnloven § 110c pålegger myndighetene en generell 
plikt til å respektere og sikre menneskerettighetene. Det å inkludere en 
mer omfattende katalog av rettigheter vil ikke innebære noen radikal 
endring av Grunnloven, men kan tvert imot ansees å være i tråd med 
Grunnlovens ånd og prinsipper. 
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Norge har vært en aktiv pådriver i utviklingen av rettslig bindende kon-
vensjoner til vern for individets grunnleggende rettigheter, og har bun-
det seg til en rekke av de internasjonale menneskerettighetskonvensjo-
nene. Enkelte sentrale konvensjoner er i tillegg gitt forrang foran annen 
norsk lov gjennom menneskerettsloven. Denne loven kan imidlertid 
oppheves av Stortinget ved et vanlig lovvedtak. I Grunnloven vil rettig-
hetene være vernet ved at denne bare kan endres med to tredjedels 
flertall i Stortinget, etter behandling i to påfølgende stortingsperioder. I 
tillegg er Grunnloven rettssystemets øverste rettskilde, og lover som 
strider mot Grunnloven, kan settes til side ved prøving i domstolene. 
En grunnlovsfesting vil ikke innebære at Norge tar på seg nye rettslige 
forpliktelser. Innlemming av rettighetene i Grunnloven vil derimot 
  sikre et robust vern av grunnleggende verdier i vår kultur, og sikre disse 
mot skiftende politiske strømninger.

En sterkere nasjonal forankring av menneskerettighetene i ulike land 
vil kunne redusere trykket på internasjonale overvåkingsorganer. 
 Norges arbeid med å styrke Grunnlovens menneskerettighetsvern ble i 
2011 ønsket velkommen av både FNs rasediskrimineringskomité og 
FNs menneskerettighetskomité. De internasjonale menneskerettighets-
konvensjonene forutsetter at rettighetene først og fremst skal gjennom-
føres og håndheves på nasjonalt plan. En grunnlovsfesting vil bidra til 
en politisk utforming og forankring av rettighetene, og gjennom dette 
skape økt nasjonal legitimitet og etterlevelse av de internasjonale be-
stemmelsene. Den nasjonale utformingen og anvendelsen av rettig-
hetene kan også virke som rollemodell for det internasjonale vernet, 
som kun setter en minstestandard.

Denne vekselvirkningen mellom det nasjonale og internasjonale har 
lange tradisjoner. Opplysningstidens konstitusjoner, som den norske, 
bygger på ideer om likhet og frihet som har hatt stor betydning for ut-
viklingen av de internasjonale menneskerettighetene. Etter annen 
verdens krig fikk menneskerettighetene et tydelig uttrykk i både FNs 
verdenserklæring om menneskerettighetene og med tiden også i en 
rekke internasjonale, rettslig bindende konvensjoner utarbeidet i regi 
av blant annet FN og Europarådet. I de konstitusjonene som så dagens 
lys i etterkrigstiden og i forbindelse med kolonienes frigjøring, ble det 
vanlig å inkludere menneskerettighetsnormer. Trenden med et sterkt 
konstitusjonelt vern om menneskerettighetene ble videreført i Øst- 
Europa på 1990-tallet ved vedtakelsen av nye grunnlover i kjølvannet 
av de omveltningene som fulgte Berlin-murens og jernteppets fall. Sam-
tidig initierte en rekke land grunnlovsrevisjoner for å modernisere sine 
grunnlover i tråd med internasjonale standarder, blant annet for å  styrke 
menneskerettighetenes stilling. Finland, Island og Sverige har nylig re-
vidert og styrket vernet om menneskerettighetene i sine grunnlover. 
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Også EU har nå fått et eget rettslig forpliktende menneskerettighets-
charter, og i tillegg forberedes organisasjonens tiltredelse til EMK. På 
denne bakgrunn kan man trygt si at internasjonalt er det i dag vanlig at 
menneskerettslige normer grunnlovsfestes. Norge har tradisjonelt vært 
en forkjemper for menneskerettigheter internasjonalt. Nå er det Norge 
som har sakket akterut og som bør lære av andre land.

Kirkeforliket i 2008 innebar at samtlige partier på Stortinget ble enige 
om å endre Grunnloven § 2 til en ny formålsparagraf hvoretter Grunn-
loven «skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne». 
Dette forslaget skal ventelig vedtas under Stortingets vårsesjon 2012 og 
bærer bud om en felles politisk forpliktelse til å sikre menneskerettig-
hetene på grunnlovsnivå. Å styrke vernet om menneskeverdet og 
grunnleggende rettigheter er en naturlig oppfølging av en ny formålspa-
ragraf, og en verdig sak for Stortinget i anledning Grunnlovens 200-års 
jubileum. Dette er en historisk anledning til å bekrefte våre grunnleg-
gende demokratiske verdier på et tidspunkt da disse verdiene har vært 
utsatt for et nådeløst angrep. Tiden etter 22. juli har gitt ord som «åpen-
het», «mangfold» og «demokrati» ny kraft. Av hensyn til kommende 
generasjoner, må vi alle bidra til at denne kraften forankres i forplik-
tende tiltak. Fastsettelse av disse verdiene i Grunnloven vil være et 
viktig skritt for å sikre dem for framtidige generasjoner.

Stortingets menneskerettighetsutvalg overleverte sin rapport til presi-
dentskapet på nyåret i 2012. Et grunnlovsforslag må framsettes innen 
stortingssesjonen formelt avsluttes i september 2012, for at forslaget så 
skal kunne vedtas av et nytt Storting etter stortingsvalget i 2013. Norsk 
senter for menneskerettigheter forventer at Stortingets presidentskap 
legger til rette for en grundig og målrettet behandling i Stortinget som 
også sikrer deltakelse og innspill fra det sivile samfunn i bred forstand. 
En åpen og bred debatt er nødvendig for å gi Grunnlovens menneske-
rettighetsvern en nasjonal forankring og legitimitet. Senteret oppfor-
drer stortingsrepresentantene til å engasjere seg ved å ta et aktivt an-
svar for å fremme og ta stilling til forslag om et styrket menneskeret-
tighetsvern i Grunnloven før stortingsvalget i 2013, slik at velgerne kan 
ta hensyn til dette ved stemmeurnene. Uansett bør behandlingen av 
utvalgets rapport munne ut i et grunnlovsvedtak som er representativt 
for Norge som en ledende demokratisk velferdsstat med en langvarig 
og sterk politisk tradisjon i kampen for menneskerettigheter. 

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Grunnlovens menneskerettighetsvern bør styrkes.
•	 Stortingsrepresentantene oppfordres til aktivt å engasjere seg i  denne 

prosessen ved å ta ansvar for å fremme og ta stilling til grunnlovs-
forslag.
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•	 Stortinget bør legge til rette for en bred og åpen debatt med invol-
vering av det sivile samfunn.

•	 Stortinget bør sørge for en målrettet og effektiv prosess slik at et 
styrket grunnlovsvern om menneskerettighetene kan vedtas ved 
Grunnlovens jubileum i 2014.

3.			 Utvikling	av	en	ny	nasjonal	institusjon	for		
	 	 menneskerettigheter

Nasjonal gjennomføring av internasjonale menneskerettsforpliktelser 
har kommet stadig høyere på FNs agenda ettersom stater har vist at de 
ikke følger opp sine forpliktelser i tilstrekkelig grad. Internasjonal over-
våking spiller en viktig rolle, men nasjonal handling er avgjørende. FN 
oppfordrer derfor alle medlemsland til å etablere en nasjonal institu-
sjon for menneskerettigheter (heretter nasjonal institusjon eller NI) 
med ansvar for å bidra til å fremme gjennomføring i eget land. Det skal 
være en institusjonell stemme som har kunnskap og blir lyttet til. FN 
krever derfor at en nasjonal institusjon skal ha et formelt mandat fra 
myndighetene til å utøve sitt ansvar uavhengig av de samme myndig-
hetene. Dette er nærmere beskrevet i FNs Paris-prinsipper, som inne-
holder standarder alle nasjonale institusjoner vurderes opp mot når de 
hvert femte år er gjenstand for en internasjonal vurdering.3 Norsk sen-
ter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo har inne-
hatt  rollen som Norges nasjonale institusjon siden 2001.4 En ekstern 
gjennom gåelse i regi av Utenriksdepartementet i mars 2011 konklu-
derte med at «en universitetsenhet ikke kan tjene som en effektiv na-
sjonal institusjon, heller ikke noen av Norges ombudsinstitusjoner. Det 
er derfor behov for en ny struktur».5  SMR ser behov for en styrket 
nasjonal institusjon, og har varslet avvikling av rollen som Nasjonal 
institusjon innen utgangen av 2012. 

Etter internasjonal gjennomgåelse av SMR i oktober 2011, var tilbake-
meldingen at «SMR i sin nåværende form ikke fullt ut oppfyller Paris-
prinsippene». Det ble samtidig varslet en degradering av Norges nasjo-
nale institusjon i oktober 2012 dersom ikke nødvendige endringer er 
foretatt.6 Det er nå et politisk ansvar å se nærmere på behovet for en 

3 Paris-prinsippene ble vedtatt av FNs Generalforsamling ved resolusjon 48/134, 1993, se 
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm.

4 SMR ble etablert som Norges nasjonale institusjon ved Kongelig resolusjon av 21. 
september 2001, se http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/mandat-
ved-kongelig-resolusjon.html.

5 Sluttrapport fra Utenriksdepartementets eksterne utredning av SMR som NI, mars 2011, 
s. 6, se http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/docs/NINorwayFi-
nalUD-14.03.11.pdf.

6 Brev av 4. november 2011 fra FNs Høykommissariat som sekretariat for den inter-
nasjonale koordineringskomiteen for nettverket av nasjonale institusjoner (ICC).

http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/mandat-ved-kongelig-resolusjon.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/mandat-ved-kongelig-resolusjon.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/docs/NINorwayFinalUD-14.03.11.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/docs/NINorwayFinalUD-14.03.11.pdf
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nasjonal institusjon og den framtidige organiseringen i tråd med Paris-
prinsippene.

Den viktigste grunnen til å ha en nasjonal institusjon er å belyse de 
menneskerettslige utfordringene vi har i Norge. I tråd med økt interna-
sjonalt fokus på nasjonal gjennomføring siden 1990-tallet, har menneske-
rettigheter blitt et nasjonalt anliggende også i Norge. Av positive effek-
ter har menneskerettsloven av 1999 gitt internasjonale standarder og 
rettspraksis større gjennomslag ved norske domstoler. Norges første 
(og hittil eneste) handlingsplan for menneskerettigheter 2000–2004 
omfattet både nasjonale og internasjonale tiltak og trakk derved ulike, 
tradisjonelt innenrikspolitiske, departementer inn i et arbeid som rela-
tivt entydig hadde ligget hos Utenriksdepartementet. De mer problema-
tiske aspektene kan sees i lys av det dårlige klima for menneskerettig-
heter som er beskrevet tidligere. En nasjonal institusjon har en viktig 
rolle å spille blant annet i den pågående debatten om tilslutning til nye 
internasjonale konvensjoner og klageordninger, og om styrking av 
menneskerettighetenes stilling i den norske grunnloven. I tillegg er det 
utfordringer på en rekke mer spesifikke områder som framgår av SMRs 
årbøker om menneskerettigheter i Norge. Blant de utfordringene som 
er nevnt av internasjonale overvåkningsorganer, kan nevnes diskrimi-
nering på etnisk grunnlag, situasjonen for nasjonale minoriteter, om-
skjæring av kvinner, behandlingspraksis innenfor psykiatrien, forhold 
knyttet til asylsøkere, religionsfrihet og menneskehandel. Den nasjo-
nale institusjonen skal utrede slike temaer, og være en kunnskapsbasert 
rådgiver og pådriver overfor nasjonale myndigheter. 

En annen viktig arena for en nasjonal institusjon er samspillet med de 
internasjonale overvåkningsordningene når de diskuterer menneske-
rettslige utfordringer i Norge. Nasjonale institusjoner har over tid fått 
en særegen tilgang internasjonalt som premissleverandør til de forskjel-
lige tilsynsordningene. Alle menneskerettslige temaer som ikke følges 
opp i tilstrekkelig grad nasjonalt, vil kunne være gjenstand for disku-
sjon i ulike internasjonale fora med påfølgende anbefalinger til norske 
myndigheter. En nasjonal institusjon vil også her være en kunnskaps-
basert bidragsyter som supplement til myndighetenes egen rapportering 
til internasjonale overvåkningsorganer, og derved gi et kvalitativt bedre 
grunnlag for internasjonale anbefalinger. 

En tredje grunn til å ha en norsk nasjonal institusjon, er å bruke eksem-
pelets makt for å bidra til gjennomføring av menneskerettighetene i 
andre land. Dette er et utadrettet argument som har lang tradisjon i 
Norge – og som fortsatt står seg godt. Blant nasjonale institusjoner er 
det mange som ser til Norge og forventer en nasjonal institusjon med 
tyngde både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Man etterspør aktiv 
deltakelse i det internasjonale nettverket og bistand til etablering og 
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utvikling av nasjonale institusjoner i andre land. Norge har i dag en av 
verdens minste nasjonale institusjoner med en bemanning på fem per-
soner, og påtar seg ingen internasjonale verv eller oppgaver. De få res-
sursene som finnes, prioriteres strengt til menneskerettighetssituasjo-
nen i Norge.

Paris-prinsippene legger avgjørende vekt på den nasjonale institusjo-
nens uavhengighet fra politiske myndigheter. Som verdens eneste NI 
som har vært tilknyttet et universitet, kan vi føye til at nasjonal institu-
sjon også må være uavhengig av ethvert avvikende overordnet mandat 
– mest sannsynlig også av sideordnede og potensielt konkurrerende 
mandater. Tilknytningen til universitetet som har prinsippet om forsk-
ningens frihet som fundament, har begrenset nasjonal institusjons 
mulig het til utvikling, synliggjøring og oppfølging av institusjonelle 
standpunkt. Valget av SMR som nasjonal institusjon framsto som 
natur lig gitt at det var landets eneste menneskerettighetssenter, som 
hadde et relevant mandat, relevant fagkompetanse, forsknings- og 
under visningsoppgaver. En nasjonal institusjons oppgaver og mandat 
har imidlertid vokst fra den eksisterende modellen.

Hvis vi forutsetter at Norges nasjonale institusjon har en viktig rolle å 
spille og at myndighetene beslutter å få på plass en «effektiv, uavhengig 
og pluralistisk nasjonal institusjon», blir spørsmålet hvordan man kan 
sikre at Norges nasjonale institusjon reetableres i tråd med FNs krav.7 
Det helt avgjørende er at man tar FNs retningslinjer, dvs. Paris-prinsip-
pene, på alvor og aksepterer at det er gode grunner til at de er utformet 
som de er. En av Paris-prinsippenes sterkeste føringer er at en nasjonal 
institusjon skal forankres i lov, fortrinnsvis i grunnlov. Dette sikrer den 
brede konsultasjonsprosessen som gir legitimitet og den nødvendige 
forankringen i forhold til parlamentet som er uttrykt i Paris-prinsippene. 

Så lenge loven oppfyller Paris-prinsippene, har nasjonalstaten hand-
lingsrom med hensyn til valg av overordnet organisasjonsmodell og 
kapasitet for en nasjonal institusjon. Internasjonalt er det grovt sett fire 
hovedmodeller som er akseptert: kommisjon, ombud, senter eller 
 blandet modell.8 Av disse fire synes to modeller mest aktuelle i norsk 
sammenheng. 

Hovedforslaget, som framsatt i den eksterne utredningen, er en men-
neskerettighetskommisjon bestående av tre personer oppnevnt av Stor-
tinget, hvorav én representant for samer eller nasjonale minoriteter. Et 
alternativ forslag skissert av SMR, er en blandingsmodell hvor en dag-

7 Enstemmig vedtak i FNs Menneskerettighetsråd i juni 2011. Norge var en av forslags-
stillerne til vedtaket. 

8 De fire alternativene er presentert sammen med hovedelementer til en lov om Nasjonal 
institusjon, i notat til Utenriksdepartementet av 5.1.12.
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lig NI-leder utnevnt av Stortinget, sammen med representanter fra to 
eller flere eksisterende institusjoner (Sivilombudsmannen og Norsk 
senter for menneskerettigheter er foreslått), utgjør NIs styrende organ. 
Hovedhensynet er å få på plass en uavhengig, velfungerende, effektiv 
og pluralistisk nasjonal institusjon uavhengig av modellvalg.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Det er viktig at regjeringen så snart som mulig iverksetter en forma-

lisert prosess forankret i flere departementer, som får et tydelig og 
forhåpentligvis ambisiøst mandat med klare tidsfrister. Siktemålet 
må være å fremme forslag til regjering og Storting om snarlig re-
etablering av Norges nasjonale institusjon som en juridisk enhet 
utenfor av Universitetet i Oslo.

•	 Arbeidet må gjennomføres på en måte som ivaretar de internasjo-
nale anbefalingene gitt i oktober 2011, herunder en konsultativ og 
inkluderende prosess, utarbeiding av lovhjemmel og nær konsulta-
sjon med SMR som har ansvar for kontinuiteten i NIs virksomhet 
fram til en reetablert NI er på plass. 

•	 Regjeringen må være eksplisitt i sitt uttrykte ønske om at Norge 
skal ha en fullverdig (A-status) nasjonal institusjon som oppfyller 
Paris-prinsippene, og involvere Stortinget i arbeidet med en slik re-
etablering på et dertil egnet tidspunkt.

4.			 Ytringsfrihet	i	lys	av	hendelsene	22.	juli

Bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og drapene på Utøya 22. juli 
2011 forårsaket en bred offentlig debatt om forskjellige sider ved 
ytringsfriheten. Et sentralt tema i denne debatten har vært om fram-
veksten av hatefulle ytringer i det offentlige rom direkte eller indirekte 
bidrar til et samfunnsklima som motiverer eller tilskynder politiske, re-
ligiøse, ideologiske eller andre ekstremister til å begå terrorhandlinger 
eller andre voldshandlinger. 

Dette er en sammensatt debatt, men grovt sett kan to motstående 
standpunkter identifiseres. På den ene siden står de som mener at 
 ekstreme meninger må få fremmes i offentligheten, slik at de kan be-
kjempes med motargumenter. Terrorhandlingene 22. juli må besvares 
med «mer demokrati og mer åpenhet», som det gjerne har blitt uttrykt. 
På den andre siden av debatten står de som mener at ytringsfriheten 
verken er eller bør være ubegrenset, at visse hatefulle ytringer ikke er 
moralsk eller juridisk akseptable, og at de derfor ikke bør få komme til 
uttrykk i offentligheten. Som ledd i denne debatten har det blant annet 
vært diskutert om KRIPOS eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i 
større grad bør overvåke diskusjoner som føres i åpne eller lukkede 
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rom på internett, og om nettstedredaktører i større grad bør sensurere 
ytringer som gjøres på sine nettsteder. 

En annen viktig side av debatten har vært om ytringsfriheten må sup-
pleres med et «ytringsansvar». Dette er i seg selv ikke noe nytt begrep, 
da det har vært brukt i norsk offentlighet i hvert fall siden midten av 
1990-tallet, men etter 22. juli har bruken av begrepet økt betydelig. Det 
er viktig å understreke at det er et skille mellom et moralsk og et juri-
disk ansvar. De fleste vil være enige i at det er strammere moralske 
skranker på hva folk bør si, enn de juridiske skrankene som staten bør 
håndheve. Debatten har vist at begrepet «ytringsansvar» har (minst) to 
tolkninger: for det første tales det om et ansvar for ikke å fremme kren-
kende ytringer og om å ta ansvaret for følgene av sine ytringer, og for 
det annet tales det om et ansvar for selv å ta til motmæle mot andres 
krenkende ytringer. Den førstnevnte tolkningen er omstridt siden den 
forutsetter at ytringsfriheten har relativt omfattende begrensninger. Det 
er heller ikke selvsagt at den enkelte skal ha et ansvar for å ta til mot-
mæle, men denne tolkningen har ikke blitt debattert i samme grad, og 
ble også fremmet av statsminister Jens Stoltenberg i hans nyttårstale 
1. januar 2012.

Framstillingen i det følgende har fokus på å se denne debatten i lys av 
de rettslige grensene for hatefulle og diskriminerende ytringer. Debat-
ten berører velkjente rettslige spørsmål om grensene for ytringsfriheten, 
eller om forholdet mellom ytringsfriheten og andre beskyttelsesverdige 
interesser, herunder andre menneskerettigheter. Ytringsfriheten er be-
skyttet i Grunnloven § 100, som foreslås videreført uendret av Stor-
tingets menneskerettighetsutvalg. Grunnloven § 100 angir også de 
gene relle grensene for ytringsfriheten, og fastslår blant annet at ingen 
kan holdes rettslig ansvarlig for ytringer med mindre «det lader sig for-
svare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, 
Demokrati og Individets frie Meningsdannelse». En slik begrensning av 
ytringsfriheten må fastsettes i lov. Av særlig relevans for debatten etter 
22. juli er straffeloven § 135a, som rammer den «som forsettlig eller 
grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull 
ytring». Bestemmelsen sier uttrykkelig at den rammer ytringer som «er 
satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer», og den 
definerer uttrykket «diskriminerende eller hatefull ytring» som det «å 
true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt 
overfor noen» på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske 
opprinnelse, deres religion eller livssyn, eller deres homofile legning, 
leveform eller orientering. Bestemmelsens ordlyd ble endret i forbin-
delse med vedtakelsen av diskrimineringsloven av 2005, og endringe-
nes formål var «å gi utsatte grupper et bedre og mer omfattende vern 
mot grove rasistiske og visse andre kvalifisert krenkende ytringer», jf. 
Ot.prp. nr. 33 (2004–2005) s. 214. Endringen utvidet skyldkravet til 
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også å omfatte grov uaktsomhet, hevet strafferammen og foretok visse 
presiseringer av hvilke ytringer som rammes. Det framgår imidlertid 
uttrykkelig av lovforarbeidene at tidligere rettspraksis fortsatt vil være 
av betydning, og at det ikke var meningen å endre selve terskelen for 
hvor krenkende en ytring må være for å rammes. 

Særlig tre avgjørelser fra Høyesterett, som alle omhandler uttalelser fra 
nynazistiske miljøer, er sentrale for å forstå rekkevidden av § 135a: 
Kjuus-saken fra 1997, Boot Boys-saken fra 2002, og Vigrid-saken fra 
2007.9 Det er klarlagt gjennom disse avgjørelsene at rekkevidden av 
§  135a må bestemmes ut fra en avveining av hensynet til beskyttelse 
mot diskriminering opp mot hensynet til ytringsfriheten, og at denne 
avveiningen generelt innebærer at bare grove forhold rammes. I Vigrid-
kjennelsen uttales det også blant annet (i avsnitt 37) at «selv om tole-
ransen for ytringer som gir uttrykk for holdninger som for de fleste vil 
være uakseptable, skal være vid, er det en grense for hvor grove krenk-
elser samfunnet skal tolerere i det offentlige rom». Av relevans for 
 debatten etter 22. juli er det også at avgjørelsene klargjør at utsagn som 
oppfordrer eller gir tilslutning til «integritetskrenkelser», herunder 
voldshandlinger, kan være av en slik karakter at terskelen for «grove 
krenkelser» nås. Offentlig oppfordring til vold rammes for øvrig alle-
rede av straffeloven § 140. Dette må bety at forbudet mot ulovlige ytrin-
ger etter § 135a også dekker diskriminerende ytringer som ikke direkte 
oppfordrer til voldshandlinger.

Vigrid-saken ble vurdert etter den gamle § 135a, og Høyesterett har 
foreløpig ikke avsagt dommer som drøfter tolkningen av den nye ord-
lyden i straffeloven § 135a. Det er heller ikke avsagt dommer etter 
22. juli 2011 om tolkningen av verken den eldre eller den nye ordlyden 
i bestemmelsen. I Lovdatas baser er det heller ikke publisert dommer 
som vedrører § 135a fra underordnede domstoler etter 22. juli. Det er 
derfor umulig å si noe sikkert om hvorvidt terrorhandlingene og den 
etterfølgende debatten vil føre til en endring av terskelen for hvilke 
 ytringer som rammes av § 135a.

Avveiningen mellom ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer i 
Norge ble vurdert av FNs rasediskrimineringskomité i april 2011.10 
 Komiteen uttrykte bekymring blant annet over ytringen av rasistiske 
synspunkter i norsk offentlighet. I sine avsluttende kommentarer til 
Norge uttalte komiteen at den er «bekymret over rasistiske uttalelser 
fra ekstremistgrupper, noen representanter for politiske partier, i media, 
herunder Internett, som består av hatefulle ytringer og kan lede til fiendt-

9 Hhv. Plenumskjennelse inntatt i Rt. 1997 s. 1821, plenumsdom inntatt i Rt. 2002 s. 1618, 
kjennelse inntatt i Rt. 2007 s. 1807.

10 Se årbokens del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering.
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ligsinnede handlinger overfor enkelte minoritetsgrupper og over tilstede-
værelsen av foreninger som er innblandet i slike aktiviteter». Komiteen 
anbefalte at Norge «utarbeider en klar og transparent definisjon av 
hate fulle ytringer og hatefulle forbrytelser med sikte på å sikre en 
 balanse mellom retten til å uttrykke seg fritt og begrense uttrykk for 
rasistiske synspunkter i henhold til artikkel 4, og forbyr organisasjoner 
som fremmer rasisme og rasistisk diskriminering». Den anbefalte også 
utvikling av en strategi for å ta opp rasisme i den offentlige diskurs på 
en mer effektiv måte. Ansvaret for å følge opp komiteens anbefalinger 
ligger hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har 
varslet at det tas sikte på å legge fram en statusrapport våren 2012 om 
oppfølgingen av anbefalingene. 

Det framgår ikke klart om anbefaling fra Rasediskrimineringskomiteen 
bare påpeker mulige svakheter ved lovverket, eller også angår avvei-
ningen mellom ytringsfrihet og vernet mot hatefulle ytringer foretatt i 
rettspraksis. Det er derfor uklart om komiteens anbefaling må forstås 
slik at den mener Høyesterett har oppstilt en for høy terskel for å anse 
hatefulle ytringer for å rammes av straffeloven § 135a. Komiteen har 
tidligere uttalt seg i denne retningen. Komiteen uttalte i 2005 at Høyeste-
retts frifinnende dom i Boot Boys-saken medførte en krenkelse av RDK 
artikkel 4, og den anbefalte at Norge burde «take measures to ensure 
that statements such as those made by Mr. Sjolie in the course of his 
speech are not protected by the right to freedom of speech under 
 Norwegian law.»11 I Vigrid-saken i 2007 lot Høyesterett for øvrig ut-
trykkelig være å vurdere hvilken rettskildemessig betydning denne 
 komitéuttalelsen hadde. I Boot Boys-saken i 2002 hadde Høyesterett 
derimot understreket at § 135a må tolkes i samsvar med RDK, og for at 
en slik uttalelse skal ha noen realitet, må det antas at man legger til 
grunn Rasediskrimineringskomiteens tolkning av konvensjonen. Dette 
vil være best i samsvar med den holdningen Høyesterett har gitt ut-
trykk for i de senere årene, ved at det har blitt lagt til grunn at uttalelser 
fra de ulike menneskerettighetskomiteene skal tillegges betydelig vekt. 

I sine avsluttende merknader til Norge i 2011 uttrykte komiteen for 
øvrig også bekymring over «mangelen på domstolstatistikk om antallet 
klager, etterforskninger, tiltaler og domfellelser når det gjelder rasistis-
ke handlinger», og den ba Norge om å framlegge slik statistikk. Dette 
berører til en viss grad en litt annen side av debatten i Norge som har 
blitt aktualisert etter hendelsene 22. juli, nemlig at det hevdes at det 
kommer opp for få saker etter § 135a. Dersom rammene for avvei-
ningen mellom ytringsfriheten og vernet mot hatefulle ytringer skal klar-
gjøres nærmere, forutsetter det en større vilje i påtalemyndigheten til å 
ta ut tiltale etter bestemmelsen. Man kunne tenke seg at hendelsene 

11 CERD/C/67/D/30/2003
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22. juli og den etterfølgende debatten kunne ha en slik konsekvens, 
men også dette gjenstår å se. Mye kan tyde på at det i praksis nå er slik 
at hatefulle ytringer bare straffeforfølges hvis ytringene antas å kunne 
føre til handling. Et sentralt spørsmål er om det vil skje en utvikling i 
retning av at hatefulle ytringer i større grad straffeforfølges i seg selv, 
uten hensyn til hvilke konsekvenser ytringene kan tenkes å ha.

Også FNs menneskerettskomité har vurdert spørsmålet om grensene 
for hatefulle og diskriminerende ytringer i den norske offentligheten, og 
den har gitt anbefalinger som trekker i samme retning som rasediskri-
mineringskomiteens anbefalinger. I sine avsluttende merknader til 
Norge 2011 uttrykte komiteen bekymring for the «persistence of hate 
speech against the Sami people, as well as xenophobic, anti-Semitic 
and Islamophobic statements», og komiteen anbefalte Norge blant 
 annet å «continue and intensify its efforts to raise awareness to pro-
mote tolerance and diversity in society».12 Komiteen pekte også uttryk-
kelig på at polititjenestemenn og andre som deltar i rettshåndhevelsen, 
må gis trening i å oppdage og forfølge rettsstridige hatefulle ytringer. 

Hendelsene 22. juli er fortsatt for nært i tid til å kunne identifisere en 
bestemt utvikling i praksis. I et menneskerettslig perspektiv er det også 
vanskelig å gi generelle, sikre anbefalinger om hvilken utvikling som 
bør finne sted. Det er ikke til komme bort fra at debatten berører helt 
sentrale menneskerettigheter som potensielt står i et motsetningsfor-
hold til hverandre. Et klart premiss må imidlertid være at målet om 
«mer åpenhet» ikke nødvendigvis betyr at flest mulig ytringer må ak-
septeres.  I et innlegg i Stortinget 27. oktober 2011 besvarte statsminis-
ter Jens Stoltenberg et spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei 
Grande om hva han legger i ordene «enda mer demokrati, enda mer 
åpenhet,» og statsministeren fokuserte i stor grad på viktigheten av en 
åpen meningsbrytning. Likevel uttalte han også blant annet at «[m]ålet 
om mer åpenhet og demokrati henger derfor nøye sammen med vår 
evne til å skape inkluderende fellesskap på tvers av religiøse, etniske og 
andre skiller». Statsministerens uttalelse er en påminnelse om at et ekte 
inkluderende fellesskap forutsetter at religiøse, etniske og andre mino-
riteter gis et vern mot hat og hån, og det har vært anført i debatten at 
oppfølgning av rasediskrimineringskomiteens anbefalinger nettopp vil 
være et skritt i retning av et mer åpent samfunn.

Det er uansett grunn til å håpe at norske myndigheter på sikt vil ta 
grensedragningen mellom ytringsfriheten og beskyttelsen mot hatefulle 
ytringer opp til ny vurdering, og at det vil oppstilles klarere kriterier for 
denne avveiningen. Rasediskrimineringskomiteen har også anbefalt at 
RDK inntas i menneskerettsloven som én av konvensjonene som ved 

12 Se årbokens del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering.
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motstrid går foran annen lovgivning. SMR ser det som en svakhet at 
konvensjonen ikke er inkorporert i menneskerettsloven, og det er 
grunn til å håpe at hendelsene 22. juli, særlig når de ses i sammenheng 
med rasediskrimineringskomiteens anbefalinger, kan føre til økt press i 
retning av en endring her.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Myndighetene må i kjølvannet av 22. juli ta grensedragningen mel-

lom ytringsfriheten og beskyttelsen mot hatefulle ytringer opp til ny 
debatt. 

•	 Påtalemyndigheten bør fremme flere saker etter straffeloven § 135a 
for domstolene for å klargjøre hvilke ytringer som rammes av be-
stemmelsen, utover oppfordringer om vold som allerede rammes av 
§ 140.

•	 Norge bør på nytt ta opp debatten om RDK skal inkorporeres i 
menneskerettsloven for å sikre den styrken og symbolverdien det 
har at konvensjonen da gis forrang foran annen norsk lovgivning.

5.		 	 Utvisning	og	hensynet	til	barnets	beste
Utvisning er en streng reaksjon som myndighetene kan bruke mot 
utenlandske borgere som enten har brutt utlendingsloven eller gjort 
noe straffbart. Det innebærer at en person må forlate Norge og mister 
muligheten til å komme tilbake til landet i en viss periode eller for all-
tid. I 2010 ble 3426 personer utvist fra Norge. Det er mer enn en dob-
ling siden 2008.13 

Utvisning er et svært inngripende tiltak, men kan utfra samfunnshen-
syn være legitimt. I saker der utlendingen har barn i Norge, som i stor 
grad vil påvirkes av at forelderen utvises fra landet, er situasjonen helt 
spesiell. Her må det foretas en balansert avveining mellom hensynet til 
samfunnets interesser og hensynet til individets interesser – i disse til-
fellene hensynet til barnets beste.

Problemstillingen er høyst relevant, og betydningen av barnets beste i 
utvisningssaker har stadig blitt vurdert av domstolene.14 Også Barne-
ombudet har i flere år mottatt mange henvendelser om hvordan utvis-
ningssaker rammer barn. På bakgrunn av dette hadde ombudet i 2011 
en ekspertgruppe med barn som har erfaring med utvisning for å få 
fram deres erfaringer. Rapporten fra arbeidet viser at det oppleves som 
svært inngripende for barna å miste en forelder på ubestemt tid.15

13 UDIs årsrapport 2010.
14 Se blant annet Rt. 2000 s. 591, Rt. 2005 s. 229, Rt. 2009 s. 534, HR-2010-02033-A og 

HR-2011-1268-A.
15 Rapporten er tilgjengelig på www.barneombudet.no 

http://www.barneombudet.no
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Etter folkeretten har en stat rett til å nekte adgang til riket og til å sende 
ut personer uten lovlig tilknytning til riket. Hjemlene for utvisning fin-
nes i utlendingsloven kapittel 8 og utlendingsforskriften kapittel 14. 
 Loven omfatter en rekke ulike vilkår for utvisning, for eksempel at man 
har oppgitt falsk identitet, hatt ulovlig opphold eller arbeid i riket eller 
har begått en straffbar handling. Disse reglene skal ivareta hensynet til 
samfunnets interesser.

Barnets interesser ivaretas av retten til familieliv fastsatt i EMK artikkel 
8 og barnets særlige rett til familieliv i BK artikkel 16, samt retten til 
ikke å adskilles fra sine foreldre med mindre det er til det beste for 
 barnet etter BK artikkel 9. Det er særlig hensynet til barnets beste som 
skal vurderes, jf. BK artikkel 3 som bestemmer at hensynet til barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som angår barnet. 
Disse bestemmelsene er inkorporert i menneskerettsloven med forrang, 
hvilket betyr at de går foran annen norsk lovgivning ved motstrid. 

Der utlendingen har barn med opphold i Norge, skal utvisningsvedta-
ket alltid veies opp mot barnets interesser. Det skal foretas en konkret 
vurdering av barnets beste og hvilken vekt dette bør ha i saken. Sentralt 
i vurderingen står alvorligheten i overtredelsene veid opp mot de nega-
tive virkningene utvisningen vil ha for barnet, og om utvisningen på 
dette grunnlag må anses å være et uforholdsmessig tiltak overfor utlen-
dingens barn.

Det ble i 2011 avsagt to interessante dommer på feltet. Den ene er 
EMDs dom i Nunez mot Norge, og den andre er Kashtanjeva-dommen 
fra Høyesterett.16 I Nunez-dommen konstaterte EMD at Utlendings-
nemndas vedtak om utvisning av moren til to mindreårige barn var i 
strid med retten til familieliv etter EMK artikkel 8. Saken gjaldt over-
tredelser av utlendingsloven ved brudd på innreiseforbudet, uriktige 
opplysninger om identitet samt ulovlig opphold og arbeid. I tillegg var 
hun straffet for tyveri. Forut for avgjørelsen i EMD var Høyesteretts 
dom i saken fra 2009, der Høyesterett under dissens 3-2 kom til at ut-
visningsvedtaket var gyldig.17 Professor Karl Harald Søvig har gjort en 
grundig analyse av Høyesteretts og EMDs argumentasjon i Nunez- 
saken.18 Denne viser at EMDs vurderinger i stor grad var på linje med 
dem fra Høyesteretts mindretall. EMD henviste i premissene til BK 
artikkel 3, som slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende 
hensyn. Både Høyesteretts mindretall og EMD viste videre til FNs barne-
komités Generelle kommentar nr. 7 om gjennomføring av rettigheter  i 

16 Application no. 55597/09, HR-2011-01280-A, publisert i Rt. 2011 s. 948, se årbokens 
del III, kapittel 9 for nærmere omtale.

17 Høyesteretts dom, publisert i Rt. 2009 s. 534.
18 Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 4 2011 s. 281.
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tidlig barndom. Avgjørende for EMD var barnas langvarige og sterke 
bånd til moren, stresset barna ble utsatt for i løpet av prosessen der de 
også opplevde et samlivsbrudd og ble flyttet til sin far, og de negative 
konsekvensene den langvarige saksbehandlingstiden førte til for barna. 
Alt dette dannet grunnlag for vurderingen av barnas sårbarhet og der-
med belastningen utvisningsvedtaket ville påføre dem.

I Kashtanjeva-dommen ble UNEs utvisningsvedtak opphevet av Høyeste-
rett. Her var saken at utlendingen hadde fortsatt å arbeide etter at 
 arbeidstillatelsen var utløpt, samt hadde oppholdt seg ulovlig i riket i 
kortere perioder. Høyesterett karakteriserte overtredelsene av utlen-
dingsloven som mindre alvorlige og fant at dette måtte ha betydning for 
vurderingen opp mot barnets beste. Tidligere rettspraksis kunne ikke 
forstås slik at utvisning bare var uforholdsmessig overfor barna dersom 
de ble utsatt for «uvanlig stor belastning», slik lagmannsretten hadde 
kommet fram til. Retten mente det ville være særlig aktuelt å gi hen-
synet til barnas interesser forrang uten at de var utsatt for «uvanlig stor 
belastning» i saker der utlendingens handlinger måtte anses som  mindre 
grove. Høyesterett lot da hensynet til barna føre til at utvisningsvedtaket 
ble opphevet.

Rettsutviklingen viser en endring i hvilken vekt som tillegges barnets 
beste i forhold til andre hensyn. I Nunez-dommen legger EMD avgjø-
rende vekt på hensynet til barna og viser i en vurdering av barnas sår-
barhet til den totale belastningen barna er utsatt for. Dommen viser i 
tillegg at EMD aktivt bruker barnekonvensjonens prinsipp om barnets 
beste i sin argumentasjon, og henviser også til uttalelsene fra FNs barne-
komité. I Kashtanjeva-dommen fastslår Høyesterett at samfunnets 
 interesser tillegges mindre vekt i forhold til barnets beste, der overtre-
delsene av utlendingsloven ikke anses å være alvorlige.

Etter Nunez- og Kashtanjeva-dommene framla Utlendingsdirektoratet 
en praksisforeleggelse for Justisdepartementet hvor de vurderte dagens 
praksis i lys av de nye avgjørelsene.19 UDI mente at regelverk og prak-
sis var endret slik at sakene i dag ville blitt avgjort i tråd med dommene, 
men ønsket likevel en justering av praksis. UDI foreslo i notatet en 
klarere fastsettelse av praksis for å klargjøre vekten av momentene fra 
Nunez-dommen; barnets tilknytning til den utviste, tidligere belastning 
for barna og lang saksbehandlingstid. I saker der utlendingen hadde 
barn under åtte år i Norge med oppholdsgrunnlag, anbefalte UDI at 
utvisningssaken skulle henlegges dersom disse konkrete momentene 
gjorde seg gjeldende. Justisdepartementet ønsket imidlertid ikke å følge 
UDIs råd i denne saken, og mente at det i alle saker heller skulle gjen-
nomføres en konkret og helhetlig vurdering. I sin instruks av november 

19 Brev fra Utlendingsdirektoratet til Justisdepartementet 14. juli 2011.
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2011 redegjorde de for momentene som skal vurderes i den enkelte 
sak.20 Her ble vurderingen av hensynet til barnets beste tonet ned sam-
menliknet med i forslaget fra UDI, og departementet mente at momen-
tet om tidligere belastning for barna kun skulle kunne gjøres gjeldende 
i «særskilte tilfelle». 

SMR mener UDIs forslag i større grad reflekterer den utviklingen vi ser 
i rettspraksis, og mener Justisdepartementets instruks i større grad 
 burde lagt vekt på denne utviklingen i sin oppfølging av Nunez- og 
Kashtanjeva-dommene. Det er en klar tendens til at barnets beste kan 
være et avgjørende moment i utvisningssaken, og at barnets sårbarhet 
gjøres til en viktig del av vurderingen. Dette skaper grunnlag for å syn-
liggjøre betydningen av momenter som barnets alder og sårbarhet, til-
knytning til utlendingen og den totale belastningen barnet er utsatt for, 
herunder saksbehandlingstiden. Behovet for en oppmykning av praksis 
understøttes også av FNs barnekomités Generelle kommentar nummer 
7 om gjennomføring av barnets rettigheter i tidlig barndom, som både 
EMD og Høyesteretts mindretall viste til i Nunez-saken. Komiteen un-
derstreker her at «partene er forpliktet til ikke å skille barna fra deres 
foreldre, med mindre dette er til det beste for barna (artikkel 9).»  Ko-
miteen uttaler videre: «Små barn er særlig sårbare for de negative føl-
gene av en slik atskillelse, på grunn av sin fysiske avhengighet av og 
følelsesmessige tilknytning til sine foreldre/primære omsorgspersoner. 
De har også dårligere forutsetninger for å forstå omstendighetene rundt 
en slik atskillelse.»

Sakene om utvisning og barnets beste reiser også en helt sentral pro-
blemstilling om hvordan barnets beste skal kartlegges. En vesentlig del 
av kartleggingen av barnets beste er å høre barnet selv. Barnekonven-
sjonens artikkel 12 bestemmer at barn har rett til å bli hørt i alle saker 
som angår det. Selv om barnet ikke selv er part i saken, kan det ikke 
være tvil om at et utvisningsvedtak overfor en av foreldrene i stor grad 
angår barnet. Likevel viser praksis at barnet sjelden blir hørt i disse 
sakene.21 Dette er en praksis som må justeres. Av praksis kan man også 
se at retten ofte har få opplysninger om hvordan barnet påvirkes av 
utvisningssaken. Særlig gjelder dette når saken pågår i lang tid og for 
flere rettsinstanser. Tidsaspektet blir da en viktig faktor i vurderingen 
av barnets beste. Dette var tilfelle i Nunez-saken, der både flertallet og 
mindretallet konstaterte at det var framlagt lite informasjon om barnas 
situasjon, uten å gjøre dette til et poeng i saken. Det kan hevdes at bar-
nets beste her er en offentlig interesse, jf. Tvistemålsloven § 11-4, og at 

20 GI 14/2011 Instruks om utøving av skjønn etter utlendingslova § 70 – vurdering av 
forholdsmessigheit i utvisingssakar som råkar barn.

21 Å høre barn i utlendingssaker, rapport fra Institutt for samfunnsforskning, 2008, s. 188.
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retten derfor bør ta et selvstendig ansvar for å sikre et forsvarlig avgjø-
relsesgrunnlag, jf. Tvistemålsloven § 21-3.

Den rettsutviklingen vi har sett når det gjelder utvisning og barnets 
beste, gjelder kun for brudd på utlendingsloven. Spørsmålet er om hen-
synet til barnets beste også bør tillegges større vekt ved utvisning på 
bakgrunn av mindre alvorlige overtredelser av straffeloven. Barn påvir-
kes i like sterk grad av en utvisning uansett utvisningsgrunnlag, så hen-
synet til barnets beste vil være det samme. Det ser ikke ut til å være 
politisk vilje til å myke opp regelverket på dette området. En rettsutvik-
ling kan likevel finne sted dersom domstolene får til behandling saker 
der det vurderes at samfunnets interesser bør vike til fordel for barnets 
beste. Det er imidlertid svært få saker om utvisning på grunnlag av 
straffeloven som føres for retten. En mulig grunn til dette kan være at 
man bare unntaksvis vil ha krav på fri rettshjelp. 

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Norske myndigheter bør i større grad synliggjøre rettsutviklingen 

med sterkere fokus på barnets beste. Dette kan gjøres ved at utlen-
dingsmyndighetene instrueres om at alle vedtak om utvisning der 
barn er involvert, som del av begrunnelsen, skal omfatte en full 
vurdering av barnets beste, herunder barnets sårbarhet, alder og 
tidsperspektivet, barnets tilknytning til forelderen, hvordan barnet 
vil påvirkes av en utvisning, og om et vedtak om utvisning av forel-
deren ut fra dette kan anses forholdsmessig. 

•	 Norske utlendingsmyndigheter må sikre at alle barn som ønsker 
det, blir hørt i utvisningssaker. Justisdepartementet bør utferdige en 
instruks med en klar forventning om at det skal legges til rette for 
høring av barn i alle utvisningssaker som påvirker barn. 

•	 Praksis i utlendingsmyndighetene og i domstolene må sikre det vik-
tige prinsippet om sakens opplysning ved at man etterspør ytterli-
gere informasjon der det er mangelfulle opplysninger om barnets 
situasjon.

6.			 Utfordringer	ved	frihetsberøvelse		
	 	 –	behovet	for	styrket	tilsyn

Frihetsberøvelse er et svært alvorlig inngrep i individets frihet. Fordi 
det er begrenset med offentlig innsyn bak lukkede dører, kan det være 
vanskelig å vite sikkert hva slags leveforhold og sanksjoner de frihets-
berøvede utsettes for. Personer som holdes innesperret, er derfor særlig 
utsatt for overgrep og krenkelser som innebærer menneskerettighets-
brudd. Norge blir jevnlig gjenstand for til dels skarp kritikk for behand-
lingen av frihetsberøvede personer. Kritikken omfatter forvaringssteder 
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som politiarrester, fengsler, psykiatriske institusjoner, barnevernsinstitu-
sjoner, sykehjem og utlendingsinternat.

Personer er vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse i EMK artikkel 5 og 
SP artikkel 9. Disse bestemmelsene regulerer lovlige grunnlag for fri-
hetsberøvelse, men i liten grad forholdene under selve frihetsberøvel-
sen. Alle mennesker har ifølge EMK artikkel 3 og SP artikkel 7 og ar-
tikkel 10 nr. 1 en ufravikelig rett til ikke å bli utsatt for tortur eller 
annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ret-
tigheten er utdypet i FNs torturkonvensjon, særlig artikkel 1, 2, 3 og 16. 
Barn er gitt særskilt vern i BK artikkel 37 (a) og 39. Myndighetenes 
plikt til å verne individer mot tortur og andre alvorlige integritetskrenk-
elser er særlig aktuelt for frihetsberøvede personer. Frihetsberøvedes 
personlige integritet er også vernet etter EMK artikkel 8 og SP artikkel 
17.

Bruken av politiarrest i Norge har siden begynnelsen av 90-tallet vært 
gjenstand for vedvarende og kraftig kritikk, blant annet fra FNs men-
neskerettighetskomité, FNs torturkomité og Europarådets torturfore-
byggelseskomité (CPT).22 Kritikken er rettet både mot de uholdbare 
forholdene i cellene, den utstrakte bruken av dem og manglende over-
sikt over omfanget. Selv om det er en fastsatt grense for sittetid i politi-
arrest på to døgn, brytes fristen systematisk. Fristoverskridelsene anses 
særlig bekymringsfulle fordi politiarrest innebærer bruk av glattceller 
som er strippet for interiør, bortsett fra en madrass og et toalett i et 
hjørne. Bruken av glattceller blir særlig kritisert overfor barn og unge. 

Videre har Norge i lengre tid blitt kritisert av internasjonale overvå-
kingsorganer for bruken av isolasjon under varetektsfengsling, og i for-
bindelse med soning av fengselsstraff.23 Fangene tilbringer 23 timer i 
døgnet på cella, med minimal sosial kontakt. De skadelige effektene av 
isolasjon er velkjent, og inngrepet kan knyttes til økt selvmordsrisiko 
og alvorlige nedsatte kognitive evner – forskere har likestilt langvarig 
isolasjon med fysisk tortur. Flere, også SMR, har uttrykt sterk bekym-
ring for denne praksisen som foregår uten at omfanget er offentlig 
kjent, for at grunnlaget for bruken er flere svært skjønnsmessige hjem-
ler og for at isolasjon ilegges for lange perioder av gangen og under 
mangelfullt tilsyn.24

22 Årbok om menneskerettigheter 2010, side 21–25.
23 Bl.a. FNs menneskerettighetskomités anbefalinger fra november 2011 (CCPR/C/NOR/

CO/6), avsnitt 11; FNs torturkomités anbefalinger fra 2007 (CAT/C/NOR/CO/5), 
avsnitt 8, og CPTs anbefalinger til Norge desember (CPT (2011) 70), avsnitt 71–85.    

24 Bl.a. NGO forums skyggerapport til Norges sjette statsrapport (2011), sidene 32–33 og 
41–44. 
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Et annet problem er at frihetsberøvede personer i Norge ikke får grunn-
leggende helsehjelp på lik linje med andre. Senest i desember 2011 
påpekte CPT mangelfull helsehjelp under frihetsberøvelse.25 Komiteen 
noterte seg særlig problemene med å få overført fanger med alvorlige 
psykiske lidelser til psykiatrisk institusjon. CPT anbefalte også at myn-
dighetene sikrer medisinsk oppfølging for nyinnsatte utlendinger ved 
Utlendingsinternatet på Trandum. En Fafo-rapport fra 2011 avdekket 
også at personer med funksjonsnedsettelser får mangelfull medisinsk 
behandling og dårlig tilrettelagt soning i fengsel.26 Rapporten avdekket 
enkelte åpenbart uholdbare forhold, for eksempel hadde en fange etter 
egne opplysninger ikke fått dusje på seks måneder, mens en annen ikke 
hadde fått skiftet kateter på flere måneder.

FNs menneskerettighetskomité uttrykte i 2011 sterk bekymring for 
bruken av tvang i norsk psykiatri.27 Sammenliknet med andre euro-
peiske land benyttes det mye tvang i Norge. Det er også påvist svært 
varierende mengde tvangsbruk mellom forskjellige behandlingssteder.28 

Variasjonene peker i retning av at mange behandlingssteder bruker 
tvang på en vilkårlig og uforholdsmessig måte, og dermed bryter både 
nasjonalt lovverk og grunnleggende menneskerettigheter. Pasienter 
som blir underlagt tvungent psykisk helsevern, er i en uhyre sårbar si-
tuasjon. Frihetsberøvede pasienter risikerer å bli behandlet med be-
vissthetsendrende medikamenter mot sin vilje, lagt i remmer eller utsatt 
for «elektrosjokk» (ECT). Slike tiltak oppleves ofte som et dypt kren-
kende inngrep i muligheten til å bestemme over sitt eget liv. Dessuten 
blir det store flertallet av de tvangsinnlagte lagt inn av hensyn til sitt 
eget beste, med hjemmel i det omdiskuterte «behandlingsvilkåret». 
 Flere menneskerettsaktører, inkludert SMR, har uttrykt tvil om så 
 alvorlige inngrep overhodet kan rettferdiggjøres overfor personer som 
ikke vurderes som farlige. Betenkelighetene er særlig tungtveiende i lys 
av usikre prognoser for effekt av medisiner og risiko for alvorlige 
 skade virkninger, blant annet permanent hjerneskade.29 Et lovutvalg 
foreslo i 2011 endringer med det formål å redusere tvangsbruken, men 
uten å foreslå oppheving av behandlingsvilkåret.30 

Menneskerettighetsvernet for frihetsberøvede utlendinger er under sta-
dig press, som et resultat av et strengt innvandringspolitisk klima.31 I 
2011 vedtok regjeringen en lovendring om utvidelse av adgangen til å 

25 CPTs anbefalinger til Norge desember (CPT (2011) 70), særlig avsnittene 63–70.
26 Hilde Haualand, Straffet og isolert, Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler, 

Fafo-rapport 2011:01. 
27 FNs menneskerettighetskomités anbefalinger fra november 2011, (CCPR/C/NOR/

CO/6), avsnitt 10. 
28 Se nærmere Årbok om menneskerettigheter 2010, side 29–33.
29 NOU  2011:9, kap. 9. 
30 Se Del V, kap. 7 om funksjonshemmedes rettigheter for omtale av lovforslagene.  
31 Se nærmere Årbok om menneskerettigheter 2010, side 26–29.
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frihetsberøve utlendinger som var i en utsendelsesprosess. Lovendrin-
gen ble vedtatt, til tross for innvendinger fra flere høringsinstanser, in-
kludert SMR. Regelendringene innebar blant annet en reduksjon i be-
viskravene for frihetsberøvelse ved identitetstvil eller unndragelsesfare. 
Dette innebærer at strafferettens grunnleggende beviskrav for pågri-
pelse og fengsling fravikes, og gjør det enklere å frihetsberøve utlendin-
ger enn andre personer. Et annet perspektiv er at utlendinger som  soner 
i fengsel, har svært tunge soningsforhold. Problemene knytter seg blant 
annet til språkproblemer, manglende tilrettelegging av familiebesøk, te-
lefonkontakt og restriksjoner i religionsutøvelsen. Frihetsberøvelse av 
utenlandske fanger ble sist tatt opp på Sivilombudsmannens menneske-
rettighetsseminar i november 2011.32

I 2011 ble det også avdekket rutinemessige brudd på reglene om bruk 
av tvang ved norske sykehjem.33 Helsetilsynet fant brudd på pasient-
rettighetslovens tvangsregler i så godt som alle sine gjennomførte 
 tilsynsbesøk.34 Bakgrunnen for lovbruddene var at kommunene ikke 
sørget for at det ble fattet vedtak om bruk av tvang slik pasientrettig-
hetsloven krever. Tvang på lukkede barnevernsinstitusjoner byr også 
på menneskerettslige utfordringer. I 2011 vedtok myndighetene blant 
annet en ny rettighetsforskrift for bruk av tvang på slike institusjoner, 
som på enkelte områder utvider adgangen til å bruke tvang overfor 
ungdom på institusjon.35 

For å kunne beskytte frihetsberøvede mot krenkelser, er det viktig at 
norske myndigheter sørger for effektive tilsynsordninger. Internasjo-
nale overvåkingsorganer og nasjonale aktører har lenge etterlyst en ef-
fektiv, uavhengig tilsynsordning som kan styrke frihetsberøvedes men-
neskerettighetsvern på verdensbasis. Valgfri tilleggsprotokoll til FNs 
torturkonvensjon (OPCAT) har som formål å forebygge tortur og alvor-
lige integritetskrenkelser ved å etablere et tilsynssystem med regelmes-
sige besøk til alle steder der personer er berøvet sin frihet. Det nye med 
OPCAT er at medlemsstatene forpliktes til å etablere en nasjonal fore-
byggende tilsynsordning. Et nasjonalt tilsyn vil ha bedre kjennskap til 
lokale forhold, og vil kunne utføre flere og mer regelmessige besøk enn 
internasjonale tilsyn. Norske myndigheter signerte protokollen i 2003, 
men har lenge utsatt ratifisering og vist til at spørsmålet om en nasjonal 
tilsynsordning må avklares. I juni 2011 ble det nedsatt en arbeids gruppe 
ledet av Justisdepartementet, som utreder hvilket eller hvilke organer 
som bør få mandatet som nasjonal forebyggende tilsynsordning. 

32 Informasjon om seminaret er tilgjengelig på http://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/
oppsummering-og-presentasjoner-etter-ombudsmannens-menneskerettighetsseminar-
article2157-1555.html

33 NTBs nyhetssak 22. juli 2011, Vanlig med ulovlig tvang mot demente. 
34 Tilsynsrapportene er tilgjengelig på http://www.helsetilsynet.no 
35 Se del V, kap. 6 Barn. 

http://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/oppsummering-og-presentasjoner-etter-ombudsmannens-menneskerettighetsseminar-article2157-1555.html
http://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/oppsummering-og-presentasjoner-etter-ombudsmannens-menneskerettighetsseminar-article2157-1555.html
http://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/oppsummering-og-presentasjoner-etter-ombudsmannens-menneskerettighetsseminar-article2157-1555.html
http://www.helsetilsynet.no
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Senteret mener en tilsynsordning i tråd med tilleggsprotokollens krav 
kan bidra til et effektivt vern mot krenkelser som finner sted i institu-
sjoner der mennesker er frihetsberøvet. Derfor er senteret fornøyd med 
at myndighetene nå endelig skal ta stilling til spørsmålet om en norsk 
tilsynsordning. Senteret har store forhåpninger til en slik tilsynsord-
ning, og ønsker å poengtere at OPCAT stiller strenge krav til tilsynsord-
ningens rolle og funksjon. SMR mener den overordnede målsettingen 
må være at Norge får en sterk og uavhengig tilsynsordning som kan 
overvåke myndighetenes behandling av frihetsberøvede og sikre disse 
et effektivt vern mot tortur og andre alvorlige integritetskrenkelser. 
Senteret har sendt et posisjonsnotat til arbeidsgruppen, som drøfter 
hvilke krav OPCAT oppstiller for en nasjonal tilsynsordning, og hvil-
ken løsning som sikrer frihetsberøvede personer det sterkeste vernet i 
norsk sammenheng.36 

Senteret understreker at den nye tilsynsordningen må være uavhengig 
av norske myndigheter, ha et tydelig mandat forankret i lov, og sikres 
tilstrekkelige økonomiske ressurser. Videre mener senteret at det er 
helt avgjørende at tilsynsordningen, for å sikre individene et effektivt 
vern mot krenkelser, må kunne drive et forebyggende tilsyn. Dette kra-
vet følger av tilleggsprotokollen, og innebærer at en tilsynsordning skal 
arbeide proaktivt, ha en pådriver-rolle i forholdet til myndighetene og 
en tydelig offentlig stemme. Det er med andre ord ikke i tråd med 
OPCAT dersom en tilsynsordning bare tar opp saker etter gjennomført 
tilsyn og på bakgrunn av mottatte klager.

Senteret vil påpeke at OPCAT stiller strenge krav til faglig ekspertise og 
erfaring hos tilsynsorganets ansatte. Som vist ovenfor er utfordringene 
for frihetsberøvede omfattende og foregår på flere fagfelt. Dette krever 
fagkompetanse av ulik karakter. I de internasjonale retningslinjene for 
nasjonale forebyggende ordninger blir det blant annet pekt på behovet 
for å sikre juridisk og helsefaglig kompetanse.37

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Norske myndigheter må få etablert den nye tilsynsordningen og 

ratifisere OPCAT i løpet av 2012.
•	 Myndighetene må følge de anbefalingene som knyttes til etablerin-

gen av en slik ordning, som tilstrekkelig uavhengighet og tilstrekke-
lige ressurser, bred kompetanse og evne til å arbeide forebyggende.

•	 Norske myndigheter bør i prosessen i stor grad lytte til de erfarin-
gene man har gjort seg internasjonalt, og ivaretar alle innspill i en 
bred konsultativ prosess med sivilt samfunn.

36 Posisjonsnotatet er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf

37 SPTs endelige retningslinjer fra desember 2010 (CAT/OP/12/5), avsnitt 20. 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf
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7.			 Retten	til	helsehjelp	for	«papirløse»	innvandrere

De dypt problematiske levekårene til irregulære migranter, også kalt 
«papirløse», blir stadig oftere gjenstand for offentlig debatt. På grunn 
av gruppens ulovlige oppholdsstatus, råder det stor uenighet om hvilke 
rettigheter gruppen har, og bør ha, mens de oppholder seg i Norge. Et 
særlig omdiskutert spørsmål har vært hvilke helserettigheter gruppen 
har krav på. 

Hovedansvaret for papirløses helsetilstand har i stor grad vært overlatt 
til humanitære organisasjoners initiativ. Helsesenteret for papirløse mi-
granter, et gratis helsetilbud drevet av Røde Kors og Kirkens bymisjon, 
bør særlig framheves. Helsesenteret er basert på frivillig innsats fra helse-
personell, og tilbyr de «papirløse» et lavterskeltilbud. Helsesenteret 
mottok i 2011 Amnesty Norges menneskerettighetspris for sin uvurder-
lige innsats for denne sårbare gruppen. Helsesenteret har lenge ropt 
varsko om at det mottar et betydelig antall pasienter med svært alvor-
lige mentale lidelser, herunder posttraumatisk stress, psykoser og tunge 
depresjoner, og med flere selvmordsforsøk bak seg. Helsesenteret peker 
på at det offentlige helsevesenet svært sjelden mottar henviste pasien-
ter, og uttaler at «varsellampene bør blinke rødt over hele landet» når 
det gjelder gruppens psykiske helse.38 

Helsesenteret har også pekt på at det råder stor usikkerhet i de offent-
lige helsetjenestene om hvilke helsetjenester de «papirløse» faktisk har 
krav på. Og selv om gruppen har enkelte helserettigheter, blir de ofte 
avvist i det offentlige, fordi de ikke har medlemskap i folketrygden og 
vanligvis selv ikke kan betale for behandling. Dagsavisen omtalte 26. 
november en sak fra Sørlandet, hvor det ble kjent at et sykehus hadde 
krevd 17.000 kroner fra en etiopisk kvinne etter en fødsel. I en annen 
sak nektet et sykehus på Østlandet å utføre abortinngrep på en kvinne 
fordi hun ikke kunne betale for inngrepet.39 

Spørsmålet om hvilke helsetjenester de «papirløse» har krav på, har 
blitt heftig debattert i 2011.40 Foranledningen var at Helse- og omsorgs-
departementet i juni vedtok en forskriftsendring om denne gruppens 
rett til offentlige helsetjenester.41 I høringsrunden hadde et samlet helse-
Norge, sammen med sivilt samfunn, reist kraftige innvendinger mot 
forslaget. Regjeringen valgte likevel å vedta forskriften uten nevnever-
dige endringer, og mottok omfattende og svært skarp kritikk for dette.

38 Helsesenterets årsmelding 2010, side 13.
39 Aftenposten 13. januar 2012, Papirløs ble nektet abort ved Ullevål. 
40 Se bl.a. Klassekampen 2. oktober 2010 Syke blir avvist; Aftenposten 21. september 2011, 

Papirløst mareritt; og Dagsavisen 26. november 2011, Papirløs fødsel.
41 Forskrift 16. desember nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten 

fast opphold i riket.
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Myndighetenes begrunnelse for å begrense gruppens rettigheter er at 
økte rettigheter oppfordrer til at flere personer kommer eller forblir ir-
regulært i landet. En svensk offentlig utredning fant nylig at migrante-
nes valg ikke påvirkes i nevneverdig grad av tilgjengeligheten på helse-
tjenester.42 Den svenske utredningen foreslår, diametralt forskjellig fra 
Norge, å gi irregulære migranter samme tilgang til helsetjenester som 
bosatte personer. 

Det norske regelverket bygger på premisset om at ingen mennesker er 
ureturnerbare, og at alle derfor forutsettes å forlate landet innen kort 
tid. Virkeligheten ser imidlertid svært annerledes ut. Det er et faktum at 
flere tusen personer oppholder seg ulovlig i Norge til enhver tid. Årsa-
kene til at de ikke reiser tilbake til hjemlandet kan variere. Det kan 
være av frykt for myndighetene eller at myndighetene ikke kan be-
skytte dem mot andre trusler, trange levekår i hjemlandet, krigstraumer 
eller manglende utleveringsavtale. Uavhengig av dette må personer 
som befinner seg i Norge, sikres reell tilgang til grunnleggende helse-
tjenester. Det medisinske behovet må være avgjørende – ikke den 
 enkeltes oppholdsstatus. Myndighetenes snevre rettighetstilnærming 
karakteriseres som inhuman av flere samfunnsaktører. Fra helsefaglig 
hold uttrykkes det at å nekte syke mennesker helsehjelp, strider mot 
helseprofesjonenes yrkesetiske plikt. SMR mener dessuten at reglene 
strider mot internasjonale menneskerettigheter.

Alle individers rett til den høyest oppnåelige helsestandard både fysisk 
og psykisk beskyttes i ØSK artikkel 12. For å virkeliggjøre denne ret-
tigheten, er staten blant annet forpliktet til å sikre alle legebehandling 
og pleie under sykdom. ØSK krever, tross at rettighetene er gjenstand 
for gradvis gjennomføring, at alle som oppholder seg i landet sikres et 
minimumsnivå av helsetjenester på ikke-diskriminerende grunnlag. 
Norske myndigheter har akseptert at manglende oppfyllelse av kon-
vensjonens minstestandard innebærer et brudd på folkeretten.43  ØSK-
komiteen har i sin generelle kommentar nr. 14 uttalt at alle mennesker, 
herunder irregulære innvandrere, har rett til forebyggende, helbreden-
de og lindrende helsetjenester.44 Komiteen påpeker også at helsehjelp 
skal være økonomisk tilgjengelig for alle. Komiteens uttalelser er ikke 
juridisk bindende for norske myndigheter, men utgjør likevel en vesent-
lig kilde til hvordan rettighetene er å forstå. Høyesterettspraksis klar-
gjør at konvensjonsorganenes uttalelser skal tillegges betydelig vekt.45 
FNs spesialrapportør for helse, FNs spesialrapportør for migranters 
rettigheter og FNs rasediskrimineringskomite har alle avgitt uttalelser 

42 Statens offentliga utredninger SOU 2011, Vård efter behov och på lika villkor – en 
mänsklig rättighet, Stockholm, side 279 flg. 

43 Rundskriv G-45/99 31. mai 1999 til Menneskerettsloven. 
44 ØSK-komiteens Generelle kommentar nr. 14 (E/C.12/2000/4), avsnitt 34.
45 Se Rt 2008 s. 513, Rt 2008 s. 1764, Rt 2009 s. 1261 og Rt 2010 s. 858.  
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som peker tydelig i samme retning som ØSK-komiteen.46 FNs spesial-
rapportør for tortur har for øvrig uttalt at manglende tilgang på lin-
drende helsehjelp kan utgjøre grusom, umenneskelig eller nedverdi-
gende behandling.47 

 
Barns rett til helse er fastsatt i BK artikkel 24, hvor det framgår at sta-
ten er forpliktet til å sikre tilgang til nødvendig helsehjelp til «alle 
barn». Videre fastslår BK artikkel 2 at konvensjonens rettigheter skal 
sikres «uten diskriminering av noe slag», og at barnet ikke skal straffes 
for foreldrenes stilling. Uttalelser i barnekomiteens generelle kommen-
tar nr. 6 taler for at vektlegging av innvandringspolitiske hensyn ved 
vurdering av om barnet skal få helsehjelp strider mot BK. Barns rett til 
helse har dermed et særskilt sterkt vern.  Et tilsvarende vern er innfor-
tolket i Den reviderte europeiske sosialpakten (RESP) artikkel 17, i lys 
av diskrimineringsforbudet artikkel E.48 Kvinners rett til helsetjenester 
i forbindelse med graviditet er særskilt beskyttet av KDK artikkel 12. 
ØSK, BK og KDK er inkorporert i menneskerettsloven og gis forrang 
foran annen lovgivning ved motstrid.

Den nye forskriften fastslår at irregulære migranter har rett til «øyeblik-
kelig helsehjelp» og såkalt «helsehjelp som er helt nødvendig og som 
ikke kan vente». Vurderingen av hvilke tilstander som ikke kan vente, 
skal gjøres på individuelt grunnlag, og det legges til grunn en tidsramme 
på tre uker. Alle sykdomstilstander som ikke vil kunne bli livstruende 
eller svært smertefulle innenfor denne tidsrammen, er ikke omfattet. 
Fordi tidsperspektivet er så kort, vil ikke grunnleggende psykiatrisk 
helsehjelp omfattes dersom personene ikke er farlige eller det foreligger 
selvmordsfare. Mennesker med alvorlige krigstraumer eller psykoser 
har følgelig ikke krav på hjelp dersom tilstanden ikke er helt akutt. 
Barn får tilnærmet samme rett til helsetjenester som norske barn. I 
vurderingen kan det imidlertid ses hen til at barna har ulovlig opphold 
og forutsettes å forlate landet innen kort tid, noe som kan hindre at 
barn faktisk får hjelp. Helsehjelp til barn vil være gratis, men for andre 
grupper er det et stort problem at forskriften ikke innførte endringer i 
finansieringsordningen.49 Dette innebærer at de irregulære migrantene 

46 Spesialrapportøren for Helse, rapport etter besøk i Sverige 28. februar 2007 (A/
HRC/4/28/Add.2), avsnitt 72-75. Spesialrapportøren for migranters rettigheter, 
årsrapport 21. mars 2011 (A/HRC/17/33), avsnitt 34–40. Se også FNs rasediskrimi-
neringskomités Generelle anbefaling 1. oktober 2004 nr. 30 Discrimination against 
non-citizens, avsnitt 36. 

47 Spesialrapportøren for tortur, 14. januar 2009, A/HRC/10/44, avsnitt 72. 
48 Se Sosialrettskomiteens avgjørelse FIDH mot Frankrike, klage nr. 14/2003, der barn av 

irregulære migranter ble gitt rett til helsehjelp, uavhengig av oppholdets varighet og 
foreldrenes status.  

49 Det kan likevel ikke kreves forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp og spesialisthelse-
tjenester «som ikke kan vente». 
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må dekke kostnaden med behandlingen fullt ut, noe som er helt urea-
listisk og i praksis innebærer avslag på hjelp. 

SMR finner det svært betenkelig at regjeringen velger å legge seg på et 
dårligere nivå enn det ØSK-komiteen og andre internasjonale organer 
legger opp til når det gjelder helsehjelp til voksne. Norge må følge opp 
sin lange humanistiske tradisjon ved å sørge for en human og anstendig 
behandling av individer som befinner seg i en svært vanskelig situasjon. 
Når det gjelder helsehjelp for barn, har barnekomiteen i sine konklude-
rende merknader til Norge uttalt at barn «whose presence is not in line 
with legal requirements», har samme rett til helsehjelp som andre 
barn.50 Departementets beslutning om at papirløse barn ikke har rett til 
fastlege, kan derfor anses i strid med barnekomiteens tolkning av kon-
vensjonen.

Den manglende finansieringsordningen av de helsetjenestene de «papir-
løse» i utgangspunktet har krav på, hindrer reell tilgang, og det må 
anses som svært kritikkverdig at departementet ikke tar stilling til dette 
spørsmålet. Manglende finansiering innebærer i praksis at gruppen kan 
nektes alle helsetjenester som ikke er absolutt akutte. Som vist ovenfor 
har ØSK-komiteen uttalt at finansiering av helsehjelp inngår i kravet 
om tilgjengelighet. Flere andre land, blant annet Nederland og Portu-
gal, har etablert finansieringsordninger for helsehjelp til irregulære mi-
granter. SMR mener det er helt uholdbart å etablere en rett til helsetje-
nester som i virkeligheten er nærmest illusorisk, og oppfordrer 
myndighetene til å se hen til ordninger i andre europeiske land.

Videre kan det reises spørsmål om regelverket strider mot nasjonal lov-
givning. Røde Kors har argumentert for at det mangler lovhjemmel til å 
fastsette så omfattende innskrenkinger. Forskriftsendringene om helse-
hjelp til «papirløse» er vedtatt med hjemmel i pasient- og brukerrettig-
hetslovens § 1-2, hvor det framgår at Kongen kan vedta forskrift som 
innsnevrer lovens virkeområde for ikke-statsborgere og personer uten 
fast opphold. Senteret anser det likevel tvilsomt om Stortinget mente å 
gi departementet myndighet til å vedta så inngripende begrensninger. 
Uttalelser i forarbeidene tyder på at hjemmelen var tenkt som en ad-
gang til å innskrenke helserettigheter til turister og andre med korte 
opphold som kunne motta helsehjelp etter hjemreise.51 Lovens formål 
er å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester, og «ivareta respekten for 
den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd». Dette utgjør et 

50 Barnekomiteens anbefalinger (CRC/C/15/Add. 126), avsnitt 20–21. Se også barne-
komiteens anbefalinger til Sverige (CRC/C/SWE/CO/4), avsnitt 61 og barnekomiteens 
Generelle kommentarer nr. 6, avsnitt 12. 

51 NOU 1992:8 Del II til § 1-2 Virkeområde. 
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tydelig tolkningsmoment i samme retning.52 Senteret vil bemerke at å 
innskrenke en grunnleggende menneskerettighet uten Stortingets di-
rekte deltakelse er betenkelig også i et demokratiperspektiv. Flere av 
våre folkevalgte har faktisk bedt regjeringen om å sørge for helsehjelp 
til denne gruppen.53 

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn:
•	 Norske myndigheter må ta de menneskerettslige forpliktelsene på 

området opp til ny vurdering. En slik revurdering bør for det første 
endre den svært strenge reguleringen av de «papirløses» grunnleg-
gende helserettigheter. 

•	 Myndighetene må foreta en fornyet gjennomgåelse der ulike finan-
sieringsordninger vurderes, for å sikre en reell tilgang til grunnleg-
gende helsetjenester. 

•	 Barn skal ha full tilgang på helsetjenester, da det overhodet ikke er 
adgang til å vektlegge innvandringspolitiske hensyn. Når det gjel-
der voksne, oppfordres norske myndigheter til å vektlegge ØSK-
komiteens anbefalinger i tråd med nyere rettspraksis. 

52 Formålsbestemmelsen skal være en rettesnor ved bruken av de fullmaktsbestemmelsene 
i loven, særlig som «selvstendig kompetanseskranke ved utferdigelsen av forskrifter med 
hjemmel i loven», jf. Ot.prp. nr. 12 (1998-99) side 125. 

53 Se Dokument 8:13 S (2011–2012), som er Venstres forslag om regularisering av 
gruppens opphold, og interpellasjon fra KrF på møte om papirløse på Stortinget 15. 
mars 2011.
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I I 	 NYE	TRAKTATFORPLI KTELSER	OG	
I NTERNASJONAL	OVERVÅKI NG

Formålet med denne delen av boken er å gi en oversikt over utarbei-
delse av nye traktater (1), prosessen med ratifisering av sentrale kon-
vensjoner og tilleggsprotokoller (2), hendelser i Norges rapporterings-
prosesser til internasjonale overvåkingsorganer (3) og uttalelser fra 
internasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot Norge (4). Pro-
sessene i de ulike organene er beskrevet i dette kapittelet, mens innhol-
det i de enkelte kildene er gitt nærmere omtale i tilknytning til de rettig-
hetene eller sårbare gruppene de gjelder.

1.		 NYE	TRAKTATFORPLIKTELSER	

1.1			 Ny	tilleggsprotokoll	til	FNs	barnekonvensjon	om		
	 	 individklagerett

FNs generalforsamling vedtok 19. desember 2011 enstemmig valgfri 
protokoll til BK om individuell klagerett etter konvensjonens bestem-
melser. Barnekonvensjonen er den siste av FNs kjernekonvensjoner 
hvor det opprettes en mulighet for individklage. Protokollen blir barne-
konvensjonens tredje tilleggsprotokoll.

Protokollen gir individer og grupper av individer en klageadgang til 
FNs barnekomité. Det åpnes imidlertid ikke opp for kollektive klager 
for en hel gruppe som sådan. Komiteen gis en rett til å igangsette un-
dersøkelser der de har troverdig informasjon om grove og omfattende 
brudd på barns rettigheter. Det er også åpnet for at stater kan innklage 
andre stater. 

Protokollen inneholder avvisningskriterier etter modell fra eksisteren-
de klageordninger. For å sikre at sakene som behandles er i barnets 
egen interesse, er komiteen gitt anledning til særlig å overprøve dette, 
samt at komiteen skal etablere barnevennlige prosedyrer slik at barn 
sikres en faktisk adgang til klageordningen.

Regjeringen har inntatt en avventende rolle og gitt uttrykk for betenke-
ligheter i forbindelse med utvikling av protokollen. Norges negative 
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holdning og passive rolle er ny på feltet barns rettigheter. Dette har 
skapt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Regjeringen ble stilt spørsmål om sin holdning til tilleggsprotokollen i 
Stortingets spørretime  18. januar 2011 og 4. mai 2011 i forbindelse 
med at saken ville bli framlagt i FNs menneskerettighetsråd (der Norge 
er medlem) i juni 2011.54 Utenriksminister Jonas Gahr Støre viste ved 
begge anledninger til noen grunnleggende betenkeligheter i forhold til 
en slik individuell klageordning, og særlig ut fra demokratihensynet. 

I forbindelse med selve vedtaket i FNs generalforsamling ble norske 
myndigheters holdning til protokollen på nytt gjenstand for kritikk. I 
en reportasje i Aftenposten gir Plan Norge og Redd Barna uttrykk for 
kritikk og at det er vanskelig å forstå regjeringens holdninger i denne 
saken. Også lederen av Stortingets utenrikskomité, Ine Marie Eriksen 
Søreide, uttrykte seg skeptisk og syntes dette var underlig. Statssekre-
tær i UD, Gry Larsen (Ap), sier at myndighetene vil ha en grundig gjen-
nomgåelse av klageordningen for å finne ut om den er egnet til å fremme 
barns rettigheter på best mulig måte.55

1.2			 Ny	Europarådskonvensjon	om	forebygging	og	bekjempelse		
	 	 av	vold	mot	kvinner	og	vold	i	nære	relasjoner

Den 7. april 2011 vedtok Europarådet en ny konvensjon om forebyg-
ging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.56 

Norge var gjennom daværende justisminister Knut Storberget aktiv på-
driver i arbeidet med konvensjonen. Konvensjonen ble åpnet for signe-
ring den 11. mai, og ved utgangen av 2011 har 18 stater, inkludert 
Norge, signert konvensjonen. 

Konvensjonen er den første i verden som gir et omfattende juridisk 
rammeverk innfor dette feltet når den definerer og kriminaliserer ulike 
former for vold mot kvinner. Det er beskyttelse av kvinner, inkludert 
jenter, som er konvensjonens hovedformål, men beskyttelsen gjelder 
også vold i hjemmet og «de som rammes av vold mot kvinnen», hvilket 
vil omfatte barn og andre familiemedlemmer. Konvensjonen bestem-
mer at det skal etableres en overvåkningsordning bestående av en ek-
spertkomité, som skal sikre effektiv gjennomføring og etterlevelse av 
konvensjonen. 

54 Spørsmålene og svarene er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/
aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2011/svar_barnekonvensjon.html?id=642444 
og http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2011/
klagemekanismer_barnekonvensjon.html?id=630967 

55 Aftenposten onsdag 21. desember 2011.
56 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/

Html/210.htm 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2011/svar_barnekonvensjon.html?id=642444
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2011/svar_barnekonvensjon.html?id=642444
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2011/klagemekanismer_barnekonvensjon.html?id=630967
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/svar_stortinget/sporretime/2011/klagemekanismer_barnekonvensjon.html?id=630967
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
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Konvensjonen trer i kraft etter at ti land har ratifisert den. Norges del-
takelse i arbeidet med konvensjonen gir klare signaler om at myndighe-
tene ønsker å ratifisere den. Staten sier i sitt svar til FNs kvinnediskri-
mineringskomité fra november 2011 at det foretas en gjennomgåelse av 
norsk lovverk med tanke på ratifisering.57 Ved utgangen av 2011 har 
foreløpig ingen land ratifisert konvensjonen.

1.3			 Ikrafttredelse	av	Europarådets	reviderte	konvensjon	om		
	 	 adopsjon

Den 1. september 2011 trådte Den reviderte europeiske konvensjonen 
om adopsjon av barn i kraft.58 Konvensjonen er signert av 15 land, 
hvorav tre har ratifisert, hvilket er det som kreves for ikrafttredelse. 
Norge ratifiserte konvensjonen som første land den 14. januar 2011.

Konvensjonen er en revidert utgave av Europarådets konvensjon om 
adopsjon fra 1967, og ved signatur av den reviderte konvensjonen blir 
den eldre konvensjonen sagt opp. Hensikten med revideringen av kon-
vensjonen har vært å modernisere og bringe den i samsvar med retts-
praksis fra EMD. I den nye konvensjonen åpnes det for at ektefeller av 
samme kjønn og registrerte partnere også skal kunne få muligheten til 
å vurderes som adoptivforeldre. Videre klargjøres det at fars samtykke 
er påkrevet i alle saker, også når det gjelder barn født utenfor ekteskap. 
Også barnets samtykke er nødvendig når barnet er i stand til å gi ut-
trykk for det. Konvensjonen innfører også nye regler om minimums-
alder for adoptivforeldre, om aldersforskjell mellom foreldre og barn, 
og om barnets rett til å kjenne sin identitet.

2.		 PROSESS	RUNDT	SENTRALE	RATIFISERINGER

2.1			 Tilleggsprotokollen	til	FNs	torturkonvensjon
Norge undertegnet i 2003 tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon 
(OPCAT), men har ikke ratifisert.59  Tilleggsprotokollen stiller krav om 
etablering av et nasjonalt tilsynsorgan («Nasjonal forebyggende meka-
nisme – NFM») som skal føre regelmessig tilsyn med frihetsberøvede 
personer. Tilleggsprotokollen trådte i kraft i 2006. Ved utgangen av 
2011 hadde 61 stater ratifisert protokollen, blant annet Sverige og Dan-
mark. FNs torturkomité ba i 2008 Norge sørge for snarlig ratifisering. 

57 Norges svar i forbindelse med rapportering til FNs kvinnediskrimineringskomité http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-NOR-Q-
8-Add1.pdf 

58 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
Html/202.htm 

59 Protokollteksten er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat-one.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-NOR-Q-8-Add1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-NOR-Q-8-Add1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-NOR-Q-8-Add1.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cat-one.pdf
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Ifølge norske myndigheters UPR-rapport til FNs menneskerettighets-
råd fra september 2009, planla Norge å ratifisere tilleggsprotokollen 
«within the very near future».60 

I juni 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Justis- og 
politidepartementet som skal foreta en samlet vurdering av konsekven-
ser ved en norsk ratifisering av OPCAT.61 Av mandatet framgår det at 
arbeidsgruppen skal foreslå hvilket eller hvilke organer som bør utpe-
kes eller opprettes som NFM, i samsvar med protokollens krav. Ar-
beidsgruppen skal blant annet utrede og vurdere om Sivilombudsman-
nen skal utpekes, enten alene eller som koordinerende instans sammen 
med en eller flere eksisterende nasjonale tilsynsorganer. Mandatet 
 åpner for at det kan framsettes ulike løsningsforslag. Arbeidsgruppen 
skal videre vurdere om forslaget (evt. forslagene) knyttet til utpeking av 
NFM, gjør det nødvendig eller tilrådelig å foreta lov- eller forskrifts-
endringer.

I et koordinerende møte den 22. september innhentet arbeidsgruppen 
synspunkter fra blant annet Norsk senter for menneskerettigheter og 
NGO-forum. På møtet framla Norsk senter for menneskerettigheter et 
posisjonsnotat om sitt syn på hvordan en NfM bør innrettes for å sikre 
at frihetsberøvede personer får et effektivt vern mot tortur og mishand-
ling.62 Arbeidsgruppen skal levere en rapport til Utenriksdepartemen-
tet. Rapporten skal sendes på høring i 2012.

2.2			 Tilleggsprotokoll	om	individklagerett	til	ØSK
FNs generalforsamling vedtok 10. desember 2008 enstemmig valgfri 
protokoll til ØSK om individuell klagerett etter konvensjonens bestem-
melser. Protokollen ble åpnet for signering i september 2009 og var ved 
utgangen av 2011 undertegnet av 39 stater, mens fem stater hadde rati-
fisert. Protokollen trer i kraft når 10 stater har ratifisert. 

Under forhandlingene var Norge blant de statene som ønsket å be-
grense protokollens rekkevidde og har vist tilbakeholdenhet med å ra-
tifisere protokollen.63 Norge uttalte under UPR-gjennomgangen av 
Norge i FNs menneskerettighetsråd i 2009 at konsekvensene av en ra-
tifisering skulle utredes før saken ble videre diskutert.

60 Statsrapporten av 8. september 2009 er tilgjengelig på http://www.unhcr.org/refworld/ty
pe,STATEPARTIESREP,,NOR,4ac9f9e2d,0.html 

61 Forøvrig består arbeidsgruppen av representanter fra Barne-, likestillings- og inklude-
ringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og 
Utenriksdepartementet. I tillegg skal Sivilombudsmannen delta i enkelte av arbeids-
gruppens drøftelser.

62 SMRs posisjonsnotat er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institu-
sjon/publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf 

63 Se omtale i Årbok 2010 s. 55.

http://www.unhcr.org/refworld/type,STATEPARTIESREP,,NOR,4ac9f9e2d,0.html
http://www.unhcr.org/refworld/type,STATEPARTIESREP,,NOR,4ac9f9e2d,0.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/posisjonsnotater/docs/Posisjonsnotat-NPM.pdf
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Norges manglende ratifisering har vakt til dels stor debatt i det norske 
menneskerettighetsmiljøet. 

Prosessen rundt utredningen ble kraftig kritisert av sivilt samfunn som 
opplevde at norske myndigheter kjørte en lukket prosess når det gjaldt 
utviklingen av mandatet for utredningen og en selektiv utlysning av 
oppdraget. Dette førte til en organisert protest ledet av Amnesty og 
FIAN, hvor 17 organisasjoner i et brev uttalte at de ikke ønsket å bidra 
til utredningen.64 SMR foretok på sin side en gjennomgåelse av legiti-
miteten i de motargumentene som så sterkt framsettes i den norske 
debatten.65

Utredningen om juridiske konsekvenser ved en eventuell ratifisering 
ble foretatt av advokat Henning Harborg, og ble overlevert Utenriksde-
partementet i september 2011. Utenriksdepartementet sendte 16. januar 
2012 utredningen på høring med høringsfrist 1. mars 2012.

2.3			 Ratifiseringer	i	bero	i	2011
Så langt SMR har brakt på det rene har det ikke blitt tatt aktive skritt i 
retning av ratifisering av følgende menneskerettighetsinstrumenter i 
2011: Tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK om et generelt og selvstendig 
vern mot diskriminering, FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen 
forsvinning, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne, med tilleggsprotokoll.

3.		 INTERNASJONAL	OVERVÅKING

De fleste internasjonale menneskerettighetskonvensjonene pålegger 
den norske regjering å sende inn periodiske rapporter til konvensjone-
nes overvåkingsorganer med informasjon om nasjonal gjennomføring 
av rettighetene og forpliktelsene under den aktuelle konvensjonen. I 
forhold til FNs overvåkingsorganer utarbeider nasjonale institusjoner, 
frivillige organisasjoner, ombudene og andre uavhengige instanser sup-
plerende rapporter som utfyller og korrigerer statens egen rapport. I 
FN avsluttes rapporteringssyklusene med komiteenes avsluttende 
merknader om hvordan staten bedre kan oppfylle konvensjonens be-
stemmelser. I Europarådet og ILO kommer de forskjellige organene 
med rapporter, anbefalinger eller direkte forespørsler om ytterligere in-
formasjon.

64 Brev fra organisasjonene til utreder Harborg 7. juni 2011 med kopi til Utenriks-
departementet.

65 Reasonable or Risky? Malcolm Langford for SMR 2011. Tilgjengelig på http://www.jus.
uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/rapporter/docs/reasonable-or-risky.
pdf 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/rapporter/docs/reasonable-or-risky.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/rapporter/docs/reasonable-or-risky.pdf
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I det følgende gis en oversikt over hendelsene i rapporteringsprosessene 
i 2011.  For mer utfyllende behandling av innholdet i den enkelte kilden, 
se årbokens framstilling innenfor de rettighetene eller de sårbare grup-
pene de gjelder. 

Se Vedlegg 2 bakerst i årboken for oversikt over rapporteringssyklusen 
for de forskjellige konvensjonene.

3.1			 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
Norge sjette rapportering til FNs menneskerettighetskomité ble avslut-
tet i 2011.66 Komiteen gjennomførte sin dialog med Norge under sesjo-
nen i oktober 2011. Sivilt samfunn deltok på et formøte for å utdype 
informasjonen i sine supplerende rapporter. SMR deltok som nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter sammen med flere frivillige organi-
sasjoner.

Komiteen avga kort tid etter sesjonen sine avsluttende merknader. 
 Norge fikk ros for å ha klargjort forbudet mot å slå barn, tiltak for å 
styrke ytringsfriheten og handlingsplaner mot etnisk diskriminering, 
omskjæring og tvangsekteskap. Komiteen uttrykte likevel bekymring 
på flere områder og kom med en rekke anbefalinger for å styrke gjen-
nomføringen av konvensjonen. Av overordnede tiltak anbefalte komi-
teen å styrke konvensjonens rettigheter ved at de tas inn i Grunnloven, 
og at staten sikrer at Norge har en sterk nasjonal institusjon for men-
neskerettigheter. Mer konkret anbefalte komiteen at Norge styrker ord-
ningen med fri rettshjelp, sikrer likelønn mellom kvinner og menn, 
styrker arbeidet mot vold i hjemmet, treffer konkrete tiltak for å redu-
sere bruk av tvang i psykiatrien og isolasjon i fengsler, sikrer alternati-
ver til bruk av politiarrest overfor barn, og at Norge trekker tilbake sin 
reservasjon under artikkel 10 og sikrer at barn soner adskilt fra voksne. 

For nærmere behandling av merknadene, se del III, 2. Forbudet mot 
tortur, del V, 2. Forbudet mot diskriminering og del V, 6. Barn.

3.2.		 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
Norges kombinerte 19. og 20. rapportering til FNs rasediskriminerings-
komité ble fullført i 2011.67 Komiteen gjennomførte sin dialog med 
Norge under sesjonen i februar 2011, hvor også sivilt samfunn var til 
stede under høringen og bidro med supplerende informasjon. SMR del-
tok som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i en felles delega-

66 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm

67 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
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sjon med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Flere frivillige 
 organisasjoner deltok også. 

Rasediskrimineringskomiteen avga kort tid etter høringen sine avslut-
tende merknader. Norge fikk ros for initiativet om å utrede et sterkere 
menneskerettighetsvern i Grunnloven samt ulike handlingsplaner og 
lovinitiativ for å bekjempe diskriminering. Komiteen uttrykte likevel 
bekymring på flere områder og kom med en rekke anbefalinger for å 
styrke gjennomføringen av konvensjonen, blant annet inkorporering av 
konvensjonen i menneskerettighetsloven, ytterligere styrking av diskri-
mineringslovgivningen, bevisstgjøring osv.

For nærmere behandling av merknadene, se del III, 5. Retten til rettfer-
dig rettergang, del III, 11. Retten til menings- og ytringsfrihet, del III, 
15. Retten til statsborgerskap, del IV, 1. Retten til en tilfredsstillende 
levestandard, del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering, del V, 4. 
Urfolk, del V, 5. Nasjonale minoriteter, og del V, 8. Flyktningers og 
asylsøkeres menneskerettighetsvern.

3.3			 Supplerende	rapporter	fra	FNs	kvinnediskrimineringskomité
Norge er inne i sin åttende rapportering til FNs kvinnediskriminerings-
komité om gjennomføringen av FNs kvinnekonvensjonen (KDK) i 
Norge.68 Staten leverte sin rapport i 2010. I 2011 har både Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet og frivillige organisasjoner, samord-
net av FOKUS, kommet med tilleggsinformasjon gjennom sine supple-
rende rapporter til komiteen. For nærmere behandling av de 
supplerende rapportene, se del V, 2. Forbud mot diskriminering på 
grunn av kjønn. Komiteen avholdt 1. august et forberedende møte om 
Norge, hvor begge disse instansene deltok og fikk utdypet innholdet i 
sine rapporter muntlig. Høsten 2011 oversendte komiteen på bakgrunn 
av den mottatte informasjonen en liste med forberedende spørsmål til 
Norge (List of Issues), og norske myndigheter har utarbeidet sitt svar 
på dette.

Komiteen var opptatt av det overordnede rammeverket både når det 
gjelder likestilling for kvinner og diskriminering mer generelt. Andre 
tema som ble tatt opp av komiteen, var blant annet vold mot kvinner, 
likelønn og rettigheter for særlig utsatte grupper kvinner som funk-
sjonshemmede og migranter.

Komiteens eksaminering av Norge står på programmet under komite-
ens sesjon i februar 2012.

68 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm
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3.4			 Statsrapport	til	FNs	torturkomité
Norge er inne i sin syvende rapportering til FNs torturkomité om 
gjennom føringen av FNs torturkonvensjon.69 Staten leverte sin rapport 
13. juli 2011. Rapporteringen ble koordinert av Justisdepartementet, og 
et utkast av rapporten var på høring i sivilt samfunn. Norsk senter for 
menneskerettigheter og NGO-forum for menneskerettigheter leverte 
høringsuttalelser om rapporten.70 

I statens rapport besvares komiteens forhåndsspørsmål som blant annet 
er knyttet til inkorporering av FNs torturkonvensjon, ratifisering av til-
leggsprotokollen til torturkonvensjonen (OPCAT), situasjonen på Tran-
dum utlendingsinternat, bruk av forvaring, politiarrest, isolasjon, tvang i 
psykiatrien og frihetsberøvelse av barn,  tvungen utsendelse av asyl-
søkere til Hellas og norske styrkers fangeutvekslinger i Afghanistan.

Komiteens eksaminering av Norge står på programmet under komite-
ens sesjon i oktober/november 2012.

For nærmere omtale av rapporteringen, se del III, 2. Forbudet mot tor-
tur, og del V, 8. Flyktninger og asylsøkeres menneskerettighetsvern.

3.5			 Statsrapporter	til	Den	internasjonale	arbeidsorganisasjonen		
	 	 (ILO)	

Norge rapporterer årlig til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 
(ILO) om oppfølgingen av rekommandasjoner, ratifiserte og ikke- 
ratifiserte konvensjoner i samsvar med artikkel 19 og 22 i ILOs konsti-
tu sjon.71 

For en oversikt over de mest sentrale konvensjonene – de såkalte 
«kjerne konvensjonene» eller «menneskerettighetskonvensjonene» – 
hvor Norge har rapporteringsplikt, se Vedlegg 2. 

I 2011 rapporterte norske myndigheter på følgende av ILOs menneske-
rettighetskonvensjoner:
•	 ILO-konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid. Statsrapporten inneholdt 

henvisninger til tidligere rapporter og omtales ikke.
•	 ILO-konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid. Stats-

rapporten inneholdt henvisninger til tidligere rapporter og omtales 
ikke.

69 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 

70 NGO-forum og SMRs høringsuttalelser er tilgjengelige på senterets nettsider under 
Nasjonal institusjon.

71 Norges rapporter er ikke offentlig tilgjengelige. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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•	 ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselset-
ting. Statsrapporten inneholdt informasjon om Arbeidstilsynets in-
speksjoner og sanksjonering av konvensjonsbrudd siden forrige 
rapportering. Omtales ikke.

•	 ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å 
avskaffe de verste former for barnearbeid. For omtale av stats-
rapporten, se del V, 6. Barn.

3.6			 Forespørsler	fra	ILOs	ekspertkomité
ILOs ekspertkomité kom i 2011 med fire direkte forespørsler (direct 
requests) vedrørende Norges gjennomføring av ILOs menneskerettig-
hetskonvensjoner.72 Direkte forespørsler er påpekninger til statene der 
komiteen ser noe i de innleverte statsrapportene som det kan være 
grunn til å stille spørsmålstegn ved, eller etterspørring av manglende 
informasjon.

•	 ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og beskyttelse av organi-
sasjonsretten

•	 ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige 
arbeidere for arbeid av lik verdi

•	 ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke
•	 ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å 

avskaffe de verste former for barnearbeid. For omtale av konven-
sjon nr. 182, se del V, 6. Barn. 

3.7			 Uttalelse	fra	Europarådet	om	rammekonvensjonen	om	
	 	 nasjonale	minoriteter

Norge er inne i sin tredje rapportering til Europarådets ministerkomité 
om gjennomføringen av Europarådets rammekonvensjon om beskyt-
telse av nasjonale minoriteter (RKNM) i Norge. Staten leverte sin  tredje 
rapport i 2010.73 

Rammekonvensjonens rådgivende komité leverte den 30. juni 2011 sin 
tredje uttalelse om Norges oppfølging av konvensjonen.74 Uttalelsen 
var blant annet basert på komiteens besøk i Norge 2.–5. mai 2011, hvor 
den møtte både representanter for myndighetene og for minoritetsorga-
nisasjonene. Komiteen roste Norge for flere initiativ som styrker inn-
satsen mot diskriminering av nasjonale minoriteter. De pekte på etable-
ringen av Likestillings- og diskrimineringsombudet, diskriminerings- og 

72 Ekspertkomiteens kilder om Norge er tilgjengelige på http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
countrylist.pl?country=Norway 

73 Se omtale i Årbok 2010 s. 58 og 216.
74 Alle dokumenter knyttet til Norges rapportering finnes på http://www.coe.int/t/dghl/

monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp  under overskriften Norway.

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/countrylist.pl?country=Norway
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/countrylist.pl?country=Norway
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
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tilgjengelighetsloven av 2009 og regjeringens handlingsplan for å frem-
me likestilling og hindre etnisk diskriminering. Komiteen uttrykte like-
vel bekymring for noen forhold i Norge, særlig knyttet til rom og romani-
folket, som tidligere har vært ofre for assimileringspolitikk, og i forhold 
til kvener, der komiteen etterlyste en større offentlig innsats knyttet til 
det kvenske språket. 

Norge hadde ingen merknader til den rådgivende komiteens uttalelse. 
Norges oppfølging av Rammekonvensjonen skal nå behandles av Europa-
rådets ministerkomité, som vil levere sin endelige uttalelse i løpet av 
2012.

For nærmere behandling av innholdet i uttalelsen, se del V, 5. Nasjo-
nale minoriteter.

3.8			 Rapport	fra	Europarådets	torturkomité
Den europeiske torturkomiteen (CPT) leverte 15. desember 2011 rap-
port på bakgrunn av sitt periodiske statsbesøk til Norge fra 18.–27. mai 
2011.75 

CPT overvåker statenes gjennomføring av Den europeiske konvensjo-
nen om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff, ved å avlegge periodiske besøk til statene hvert 
fjerde år.76  Besøket var CPTs femte i landet, og komiteen besøkte både 
politiets arrester, fengsler og psykiatriske institusjoner. 

Den endelige rapporten inneholdt CPTs funn og dens anbefalinger, 
kommentarer og anmodninger om informasjon. CPT tok blant annet 
opp forholdene i politiarrestene og sikringstiltak mot mishandling (ill-
treatment), helsehjelp på Trandum utlendingsinternat, aktivitetstilbu-
det i fengsel og psykisk helsevern i de besøkte fengslene.

For nærmere omtale av rapporten, se del III, 2. Forbudet mot tortur.

3.9			 Statsrapport	til	Europarådets	sosialrettskomité
Norge er inne i sin åttende rapportering til Europarådets sosialretts-
komité om gjennomføringen av Den reviderte europeiske sosialpakten 
(RESP). Norske myndigheter leverte sin statsrapport 27. april 2011.77  

75 Rapporten er offentliggjort av norske myndigheter og er tilgjengelig på http://www.
regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf 

76 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-con-
vention.pdf 

77 Statsrapporten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Reporting/StateReports/Norway8_en.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-convention.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-convention.pdf
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Rapporten gjaldt artiklene 8, 17, 27 og 31 for perioden 2003– 2009, samt 
artiklene 7, 16 og 19 for perioden 2005–2009. De tematiske områdene 
var barn, familier og migranter.

Artikkel 7 omhandler barns særlige rett til vern mot fysiske og moral-
ske farer, særlig med hensyn til arbeid. Staten redegjorde i sin rapport 
særlig for barn og unges arbeidssituasjon, og trakk her fram samordnin-
gen av regelverket vedrørende barn og arbeid i arbeidsmiljøloven av 
2005, samt Arbeidstilsynets myndighet til å reagere overfor arbeids-
givere.

Artikkel 16 omhandler familiens rett til sosialt, juridisk og økonomisk 
vern. Her fokuserte statsrapporten på vold i nære relasjoner, og trakk 
fram blant annet krisesentre og styrking av offerets stilling i saker om 
familievold.

Artikkel 31 omhandler retten til bolig. Staten redegjorde i statsrappor-
ten for at retten til bolig ikke er nedfelt i lovverket, men omtalte flere 
regelverk og generelle og spesielle tiltak som sikrer retten til bolig. 
Statsrapporten fokuserte på hjemløse, samt lavinntektshushold og mar-
ginaliserte grupper, og beskrev tiltak som kommunale boliger, bostøtte 
m.v.

På bakgrunn av Norges rapport oversendte sosialrettskomiteen spørs-
mål om forhold de ønsket utdypet. To spørsmål dreide seg om unge 
lovbrytere, mens ett spørsmål omhandlet i hvilken utstrekning utlendin-
ger hadde rett til bostøtte. Norske myndigheter innleverte den 6. oktober 
svar på spørsmålene.78 Sosialrettskomiteens konklusjoner ventes i januar 
2012.

3.10	 Statsrapport	til	Europarådet	om	minoritetsspråkpakten
Norge er inne i sin femte rapportering til Europarådet om gjennomfø-
ringen av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk 
(minoritetsspråkpakten). Staten oversendte sin femte rapport den 23. 
desember 2011.79

Norge anerkjenner samisk, herunder nordsamisk, sørsamisk og lule-
samisk, kvensk, romanes og romani som regions- eller minoritetsspråk, 
og disse språkene er dermed sikret vern gjennom pakten. I arbeidet 
med utarbeidelsen av rapporten har departementet hatt kontakt med 

78 Norges svar på spørsmål er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/
socialcharter/Reporting/StateReports/Norway8Add_en.pdf 

79 Rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/
tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=8693 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway8Add_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway8Add_en.pdf
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representanter og interesseorganisasjoner for brukere av de berørte 
språkene.

Rapporten redegjør for norske myndigheters tiltak for oppfølging av 
anbefalingene fra Norges fjerde rapportering.80 I tillegg behandler rap-
porten enkelte andre artikler og kommenterer  gjennomføringen av 
disse. Eksempler på områder som omtales, er utdanning, rettspleie, for-
valtning, media og kultur. 

Europarådets ekspertkomité for minoritetsspråkpaktens vurderinger av 
statsrapporten vil danne grunnlag for Europarådets ministerkomités 
anbefalinger til Norge, som trolig vil foreligge i 2012.

For nærmere behandling av innholdet i rapporten, se del V, 5. Nasjo-
nale minoriteter.

4.		 INTERNASJONALE	INDIVIDKLAGESAKER	MOT	NORGE

Flere av menneskerettighetskonvensjonene har opprettet egne klage-
ordninger for internasjonal behandling av klager fra enkeltpersoner 
 eller grupper av enkeltpersoner, som hevder å ha fått sine menneskeret-
tigheter krenket, og som har uttømt alle nasjonale rettsmidler.

For nærmere informasjon om denne type uttalelser, se Kilder, 8. Utta-
lelser fra internasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot Norge. I 
kildekapittelet gis det også en oversikt over hvilke internasjonale klage-
organer årboken har innhentet uttalelser fra.

4.1.		 Den	europeiske	menneskerettighetsdomstolen	(EMD)
I 2011 avga Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) én 
dom med Norge som innklaget stat: Nunez mot Norge.81 I denne saken 
kom EMD til at norske myndigheters vedtak om utvisning av klageren 
utgjorde en krenkelse av retten til respekt for familie- og privatliv etter 
EMK artikkel 8 på grunn av hensynet til klagerens barn.

I tillegg ble det avsagt to avvisningsavgjørelser, henholdsvis Obiora mot 
Norge82 og Agalar mot Norge83. Avvisningsavgjørelser innebærer at EMD 
ikke har tatt stilling til hvorvidt det forelå krenkelse av konvensjonen.

80 Se omtale av anbefalingene i Årbok 2010 s 218.
81 Application no. 55597/09. For nærmere omtale, se del III, 9. Vernet om privatliv og 

familieliv.
82 Application no. 31151/08. For nærmere omtale, se del III, 1. Retten til liv.
83 Application no. 55120/09. For nærmere omtale, se del V, 8. Flyktningers og asylsøkeres 

rettsvern.
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Til sammenligning ble det også i 2010 avsagt en dom og to avvisnings-
avgjørelser med Norge som innklaget stat. Den første dommen mot 
Norge siden Domstolens opprettelse i 1959, falt i 1990. Totalt er det 
avsagt 29 dommer mot Norge, og i 21 av disse har EMD konkludert 
med at Norge krenket de menneskerettslige forpliktelsene som følger 
av EMK.84 Seks av dommene falt på 90-tallet, resten er fordelt som 
følger:

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dommer 1 1 – 5 – – 1 5 5 3 1 1

For en nærmere oversikt over alle dommene mot Norge, se Vedlegg 3 
bakerst i årboken.

Erik Møse etterfulgte Sverre Erik Jebens som norsk dommer ved EMD 
med virkning fra 1. september 2011.

Norsk senter for menneskerettigheter skriver sammendrag av alle 
EMDs avgjørelser mot Norge samt øvrige viktige avgjørelser fra dom-
stolen. Disse sammendragene offentliggjøres på Lovdatas Internett- 
sider.85 Senteret sender også ut et månedlig elektronisk nyhetsbrev med 
oversikt over siste måneds viktige avgjørelser fra EMD.86 Nyhetsbrevet 
er gratis og abonnement kan tegnes ved epost til: info@nchr.uio.no.

For øvrig har senteret på sine nettsider en del informasjon om EMK, 
herunder konvensjonsteksten og relevant norsk lovgivning, veiledning 
for klagere og prosedyrene for valg av norsk dommer til domstolen.87

4.2			 Uttalelse	fra	FNs	torturkomité	i	klagesak	mot	Norge
I november 2011 kom FNs torturkomité med en uttalelse i en individ-
klagesak mot Norge88. Saken omhandlet retur av en asylsøker til Iran, 
og komiteen kom til at en retur til Iran i dette tilfelle ville utgjøre et 
brudd på TK artikkel 3.

For nærmere omtale av saken, se årbokens del III, 2. Forbudet mot 
tortur.

84 Per 31. desember 2011.
85 Se www.lovdata.no 
86 Nyhetsbrevet er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/

publikasjoner/emd-bulletin/ 
87 Se http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/ 
88 Saksnummer CAT/C/47/D/312/2007

mailto:info@nchr.uio.no
http://www.lovdata.no
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/emd-bulletin/
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/
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I I I 	 SIVI LE	OG	POLITISKE	RETTIGHETER

Den gruppen av menneskerettigheter som ofte omtales som sivile og 
politiske rettigheter, beskyttes særlig i to generelle konvensjoner: FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) og Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Disse konvensjonene gjelder 
for alle personer, uavhengig av kjønn, alder, status og gruppetilhørig-
het. Også andre konvensjoner verner sentrale sivile og politiske rettig-
heter, slik som FNs torturkonvensjon (TK) og Europarådets konven-
sjon for forebyggelse av tortur.

Kvinner og barns sivile og politiske rettigheter er i tillegg beskyttet gjen-
nom FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) og FNs barnekon-
vensjon (BK). 

1.		 RETTEN	TIL	LIV

Av relevante saker i 2011 omtales høring om bevæpnede vakter på skip 
(1.1), lovendring om etterforskningsplikt ved plutselig barnedød (1.2) 
og EMDs avvisningsdom i Obiora mot Norge (1.3). 

Internasjonale	kilder
Retten til liv er beskyttet i EMK artikkel 2 og SP artikkel 6. Bestem-
melsene setter et forbud mot at staten vilkårlig berøver individet livet. 
Myndighetene forpliktes også til ved lov å verne om livet.

Hverken EMK artikkel 2 eller SP artikkel 6 forbyr dødsstraff som så-
dan. Begge konvensjonene har imidlertid tilleggsprotokoller som opp-
stiller forbud mot bruk av dødsstraff. EMK protokoll nr. 6 pålegger 
statene å avskaffe dødsstraff i fredstid, mens EMK protokoll nr. 13 opp-
stiller et absolutt forbud mot dødsstraff både i freds- og krigstid.

Andre tilleggsprotokoll til SP pålegger statene å avskaffe dødsstraff i 
både freds- og krigstid. Protokollen åpner imidlertid for at en stat ved 
tiltredelse kan reservere seg mot at forbudet skal gjelde i krigstid for de 
mest alvorlige krigsforbrytelser. 

BK artikkel 6 forplikter statene til å sikre barnets overlevelse så langt 
det er mulig. Videre nedlegger BK artikkel 37 bokstav a og SP artikkel 
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6 nr. 5 et absolutt forbud mot dødsstraff for straffbare handlinger begått 
før fylte 18 år. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP og BK og forbudet mot dødsstraff i protokollene nr. 6 og 13 
til EMK og andre tilleggsprotokoll til SP gjelder etter menneskeretts-
loven § 2 som norsk rett, og skal ifølge § 3 gis forrang framfor annen 
lovgivning ved motstrid. Norsk straffelovgivning forbyr inngrep i retten 
til liv. 

Retten til liv er ikke beskyttet direkte i Grunnloven.

1.1			 Høring	om	bevæpnede	vakter	på	skip
Nærings- og handelsdepartementet sendte 4. mars 2011 på høring ut-
kast til forskrift om bruk av bevæpnede vakter på norskregistrerte skip.89 
Justis- og politidepartementet sendte samme dag på høring et tilknyttet 
forslag til endring i våpenforskriften.90

Formålet med forskriftsutkastet var å oppstille nærmere kriterier for 
bruken av væpnede vakter på skip i sivil trafikk, herunder bruk av 
 våpen. Bakgrunnen for forslaget var i følge departementet at skipsfarten 
er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksom-
heten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske hav. Det internasjo-
nale militære nærværet og næringens egne sikkerhetstiltak, som bru-
ken av konvoier, har ikke klart å forhindre at det på høringstidspunktet 
var 30 skip og rundt 700 sjøfolk som ble holdt som fanger under svært 
vanskelige forhold i Somalia. Visstnok har ingen skip med væpnede 
vakter blitt kapret, da varselskudd har holdt piratene unna. Ingen 
norsk registrerte skip har så langt blitt kapret, men flere har blitt angre-
pet den siste tiden.  Rederiene har derfor anmodet norske myndigheter 
om å klargjøre muligheten for å ta i bruk bevæpnede vakter om bord i 
norskregistrerte skip.

Departementet viste til at det internasjonalt ikke finnes utfyllende 
 reg ler. Bevæpnede vakter er regulert av blant annet skipssikkerhets-
loven, vaktvirksomhetsloven og våpenloven. Viktige elementer i 
 utkastet til forskrift var krav til prosedyrer for bruk av bevæpnede 
vakter, samt bruk og oppbevaring av våpen. Videre slo forslaget fast 
at vaktene står under skipsførerens kommando. Ved angrep skal 
 varselsskudd avfyres dersom omstendighetene tillater det. Det ble 

89 Høringsdokumentene er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/
horinger/horingsdokumenter/2011/horing-utkast-til-forskrift-om-bevapnede.
html?id=635088 

90 Høringsdokumentene er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endring-i-vapenfors.html?id=634933 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing-utkast-til-forskrift-om-bevapnede.html?id=635088
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing-utkast-til-forskrift-om-bevapnede.html?id=635088
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing-utkast-til-forskrift-om-bevapnede.html?id=635088
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endring-i-vapenfors.html?id=634933
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endring-i-vapenfors.html?id=634933
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også foreslått at det skal framgå av dekksdagboken dersom våpen har 
blitt brukt, og at dette skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet innen 
72 timer.

Høringsfristen var 4. april og en rekke instanser avga høringsuttalelse. 
Norsk senter for menneskerettigheter anbefalte at departementet vur-
derer nærmere forslagets samsvar med EMK når det gjelder regulerin-
gen av, for det første, i hvilke situasjoner våpen kan benyttes og terske-
len for å ta i bruk våpen, for det andre, hvem som har myndighet til å 
iverksette våpenbruk, for det tredje, opplæring, planlegging og gjen-
nomføring av våpenbruk på norske skip, og videre, etterforskningen av 
eventuelle dødsfall som følge av bruk av våpen på norske skip. Senteret 
oppfordret myndighetene til å sørge for adekvate og effektive sikker-
hetsgarantier mot vilkårlig bruk av makt.

1.2			 Lovendringer	om	etterforskningsplikt	ved	plutselig	barnedød	
Stortinget vedtok 15. juni 2011 endringer i straffeprosessloven og straf-
feloven om etterforskningsplikt ved plutselig barnedød.91 Lovendrin-
gene bygger på Prop. 105 L (2010-2011) og en forutgående høringsrun-
de.92 

Bakgrunnen for endringene var at plutselige dødsfall blant barn ikke 
har vært etterforsket på lik linje med andre dødsfall. Flere instanser, 
blant annet Barneombudet, har arbeidet for å få endret ordningen. I et 
vedtak 4. mars 2010 nr. 189, ba Stortinget regjeringen om å foreslå 
lovendringer som innfører ubetinget etterforskningsplikt når barn dør 
plutselig og uventet. 

Endringene innebar at det ble innført en plikt for politiet eller påtale-
myndigheten til å etterforske når barn dør plutselig og uventet, uten 
hensyn til om det foreligger mistanke om straffbart forhold. 

Endringene trådte i kraft 1. juli 2011.

1.3			 EMDs	avvisningsavgjørelse	i	Obiora	mot	Norge
EMD avviste 21. juni 2011 saken Obiora mot Norge.93

91 Lov av 24. juni 2011 nr. 32 om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt 
mv.)

92 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
prop/2010-2011/prop-105-l-20102011.html?id=641373 Se omtale av høringsforslaget i 
Årbok 2010 s. 67.

93 Application no. 31151/08.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-105-l-20102011.html?id=641373
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-105-l-20102011.html?id=641373
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Bakgrunnen var at klagerens far døde i forbindelse med en politipå-
gripelse i 2006. Spørsmålet for Domstolen var om dødsfallet utgjorde 
krenkelse av EMK artikkel 2 fordi myndighetene ikke hadde sørget for 
tilstrekkelig opplæring av politiet om risiko ved bruk av mageleie som 
arrestasjonsteknikk. 

Klagerens far døde som et resultat av politiets bruk av arrestasjonstek-
nikken mageleie under en pågripelse i 2006. Dødsfallet ble etterforsket 
av Spesialenheten for politisaker, som henla saken. Henleggelsen ble 
opprettholdt av Riksadvokaten. Sivilombudsmannen avga i 2010 en 
uttalelse om ansvaret for politiets rutiner for maktbruk ved pågripelser, 
med særlig fokus på bruken av mageleie.94 Justis- og politimyndighetene 
ble kritisert for manglende kunnskap om risikofaktorer knyttet til bru-
ken av denne teknikken. Ombudsmannen karakteriserte den mangel-
fulle reguleringen og opplæringen av politiet som en statlig krenkelse 
av EMK artikkel 2. Klageren og hans bror anla sivil sak mot staten med 
krav om erstatning. I februar 2010 inngikk klageren et forlik med sta-
ten, som innebar at familien ble tilkjent erstatning. Erstatningssummen 
skulle etter avtalen utgjøre «full og endelig dekning av ethvert krav mot 
staten i forbindelse med Eugene Obioras dødsfall». Klageren opprett-
holdt klagemålet til Domstolen. Han viste blant annet til at myndig-
hetene ikke hadde akseptert kritikk eller innrømmet ansvar for farens 
død eller for menneskerettighetsbrudd i den sammenhengen.

Klageren anførte krenkelse av artikkel 2 fordi norske myndigheter ikke 
hadde sørget for tilstrekkelig opplæring i politiet om risiko ved bruk av 
mageleie som arrestasjonsteknikk. Videre anførte klageren krenkelse 
av artikkel 14 sammenholdt med artikkel 2 på bakgrunn av at norske 
myndigheter ikke hadde beskyttet faren mot rasisme i politiet. 

Domstolen vurderte først om artikkel 2 kom til anvendelse. Etter Dom-
stolens syn hadde klageren ved å gå til sivil erstatningssak mot myndig-
hetene benyttet de tilgjengelige nasjonale rettsmidlene, og det påføl-
gende forliket innebar at han hadde gitt avkall på videre bruk av disse 
rettsmidlene. Domstolen viste til tidligere praksis om at kompensasjon 
for dødsfall normalt utgjorde et tilstrekkelig rettsmiddel i klagesaker 
om EMK artikkel 2. Videre understreket Domstolen at de nasjonale 
politimyndighetene hadde endret treningsoppleggene for å forhindre 
tilsvarende tragiske hendelser i framtiden. Domstolen noterte seg også 
at klageren hadde unnlatt å svare på informasjon frambrakt av myndig-
hetene i forkant av klagesaken, og slik ikke tatt effektivt del i saken. 
Derfor fant Domstolen at klageren ikke lenger hadde status som  «offer» 
etter EMK artikkel 34 når det gjaldt anførselen om krenkelse av artik-

94 Se Årbok 2010 s. 68. Sak 2007/2439, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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kel 2. Denne delen av klagen ble avvist av flertallet som åpenbart 
grunnløs. 

Domstolen vurderte deretter om artikkel 14 om forbud mot diskrimine-
ring kom til anvendelse lest i sammenheng med artikkel 2. Klageren 
viste til at en av de involverte politibetjentene tidligere var blitt innkla-
get for tjenesteforsømmelse. Domstolen noterte seg at klageren hadde 
etterspurt grundigere undersøkelser fra Spesialenheten for politisaker, 
men at han hadde unnlatt å kommentere dem i etterkant. Domstolen 
påpekte også at klageren ikke hadde fremmet påstanden om at farens 
dødsfall kunne tilskrives rasistiske holdninger hos politiet før, verken 
på etterforskningsstadiet eller under den sivile saken. Videre pekte 
Domstolen på at klageren ikke hadde utdypet klagen om diskrimine-
ring utover å framlegge en mengde dokumenter om tidligere klager på 
tjenesteforsømmelser i politiet. Domstolen fant at dette materialet ikke 
kastet lys over omstendighetene i den aktuelle saken. Etter dette kon-
kluderte Domstolen med at klagen måtte avvises som åpenbart grunn-
løs.

2.		 FORBUDET	MOT	TORTUR	ELLER	UMENNESKELIG	ELLER		
	 	 NEDVERDIGENDE	BEHANDLING	ELLER	STRAFF

Aktuelle saker i 2011 var blant annet Sivilombudsmannens uttalelse 
om forholdene i Bodø fengsel (2.1), Norges syvende rapport til FNs 
torturkomité (2.2), anbefalinger fra FNs menneskerettighetskomité 
(2.3), Den europeiske torturkomités rapport etter besøk i Norge (2.4), 
Den europeiske torturkomités særuttalelser om isolasjon (2.5), FNs 
torturkomités uttalelse i en individklagesak (2.6), en nyhetssak om at 
Norge stopper fangeoverføringer i Afghanistan (2.7), og en rapport om 
funksjonshemmede i norske fengsler (2.8).

Internasjonale	kilder
Alle mennesker har i henhold til EMK artikkel 3 og SP artikkel 7 og 
artikkel 10 nr. 1 ufravikelig rett til ikke å bli utsatt for tortur eller annen 
umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Rettigheten 
er også utdypet i FNs torturkonvensjon (TK) og Den europeiske tortur-
forebyggingskonvensjonen. I henhold til TK, EMK artikkel 3 og SP ar-
tikkel 7 og artikkel 10 nr. 1 har staten plikt til å sikre frihet fra tortur og 
andre former for grove integritetskrenkelser innenfor eget myndighets-
område. Etter TK artikkel 3 og praksis etter EMK artikkel 3 har statene 
også plikt til ikke å utlevere eller på annen måte overlevere en person 
til en stat hvor denne kan risikere behandling eller straff i strid med 
bestemmelsene. Valgfri tilleggsprotokoll til TK (OPCAT) ble signert av 
Norge 24. september 2003. Protokollen trådte i kraft 22. juni 2006 og 
er så langt blitt ratifisert av 34 stater. Norge har ennå ikke ratifisert 
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OPCAT. Barn er gitt en særskilt beskyttelse mot tortur og annen umen-
neskelig eller nedverdigende behandling i BK artikkel 37 bokstav a. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, 
og skal ifølge § 3 gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. De 
handlingene som forbys etter disse internasjonale konvensjonene, er 
også urettmessige etter øvrig norsk lovgivning. Straffeloven gir blant 
annet forbud mot legemskrenkelser, frihetsberøvelse, tvang, trusler og 
misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven § 117a er et eget straffebud 
med hensyn til tortur, som i stor grad (men ikke fullt ut) inkorporerer 
torturbegrepet slik det brukes i konvensjonene. Utlendingsloven § 73 jf. 
§ 28 gir vern mot utsendelse for utlendinger som står i en nærliggende 
fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff i mottakerstaten. 

Et avgrenset torturforbud er nedfelt i Grunnloven § 96. Bestemmelsen 
forbyr «[p]inligt Forhør» og forbyr tortur og andre sterke integritets-
krenkelser i avhørssituasjoner. 

2.1			 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	forholdene	i	Bodø	fengsel
Sivilombudsmannen kom 4. oktober 2011 med en uttalelse om sonings-
forholdene i Bodø fengsel.95 

Uttalelsen var foranlediget av et besøk ombudsmannen gjennomførte 
til fengselet 25. januar 2011. På bakgrunn av informasjon som fram-
kom under besøket, fant ombudsmannen det nødvendig å be om en 
skriftlig redegjørelse fra Kriminalomsorgen region nord. Regionen ble 
blant annet bedt om å redegjøre for fangenes muligheter til fysisk akti-
vitet i luftegården og lysforholdene i fengselets to sikkerhetsceller.

Sivilombudsmannen hadde under besøket pekt på at det var svært be-
grensede muligheter for fangene til å drive fysisk aktivitet utendørs, 
fordi bakken i luftegården var dekket med et tykt lag med snø/is. Det 
var heller ikke strødd. Regionen opplyste i sitt svar at rutinene for snø-
rydding og strøing i luftegården ville bli innskjerpet. Ombudsmannen 
viste til straffegjennomføringsloven § 21 som pålegger Kriminalomsor-
gen å tilrettelegge for at fangene «så langt det er mulig» skal gis mulig-
het til fysisk aktivitet utendørs. Videre framgikk det av De europeiske 
fengselsreglene punkt 27.1 at innsatte skal gis mulighet til minst én 
 times daglig mosjon i friluft. I strenge værforhold skulle det sørges for 
alternative mosjonsmuligheter. Ombudsmannen understreket at selv 
om De europeiske fengselsreglene ikke var rettslig bindende, var det 

95 Sak 2010/2899, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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forutsatt at medlemsstatene bestrebet seg på å følge dem. Ombudsman-
nen noterte seg regionens svar om at rutinene skulle innskjerpes. Om-
budsmannen la til grunn at forsvarlig snørydding og strøing i luftegår-
den var en forutsetning for at de innsatte skulle få mulighet til utendørs 
fysisk aktivitet i tråd med De europeiske fengselsreglene.

Sivilombudsmannen pekte videre på manglende naturlig dagslys og 
kunstig belysning i de to sikkerhetscellene. Begge cellene hadde vindu 
ut mot en gang, og noe dagslys slapp inn i cellene gjennom et vindu på 
den andre siden av gangen. Det var ikke installert elektrisk belysning i 
cellene. Regionen ble blant annet bedt om å redegjøre for om lysfor-
holdene i sikkerhetscellene kunne anses å oppfylle kravene etter De 
europeiske fengselsreglene punkt 18.2. I svarbrevet bekreftet regionen 
at det ikke var installert kunstig belysning, men at problemet ville bli 
utbedret ved installasjon av «lyspunkter» utenfor cellene. Regionen 
anså at tilgangen til dagslys var i tråd med De europeiske fengsels-
reglene, og henviste til at kravene måtte ses i forhold til den korte 
 varigheten av opphold i sikkerhetscelle samt at det ikke var aktuelt å 
lese eller arbeide der.

Sivilombudsmannen noterte seg at regionen forutsatte at belysningen 
ville bli tilfredsstillende etter installasjon av «lyspunkter» utenfor cel-
lene. Ombudsmannen uttalte at innsatte må sikres tilfredsstillende be-
lysning også under opphold i sikkerhetscelle, og at dette ikke kunne 
sies å være tilfelle på tidspunktet for besøket i fengselet. Videre var det 
klart at kunstig belysning ikke i sin helhet kunne erstatte tilgang til 
dagslys. Innsatte i sikkerhetscelle måtte ha et visst omfang av dagslys. 
Når det gjaldt hvor mye dagslys som kreves, kunne det etter regionens 
mening ses hen til den normale varigheten av opphold i sikkerhetscel-
ler og hvilke aktiviteter som var aktuelle for innsatte. Sivilombudsman-
nen pekte på at den ene sikkerhetscellen slapp inn svært begrenset med 
dagslys, og stilte spørsmålstegn ved om minimumskravene var oppfylt 
for denne cellens vedkommende. Regionen ble på dette grunnlag bedt 
om å foreta en særlig vurdering av dette i forbindelse med sin neste 
inspeksjon i fengselet. Ombudsmannen antok for øvrig at regionen  ville 
vurdere spørsmålet om installasjon av kunstig belysning inne på selve 
cellene.

Sivilombudsmannen uttalte seg også om spørsmål knyttet til etablering 
av kontaktutvalg og informasjon til de innsatte om framgangsmåten 
ved klager til ombudsmannen. Sivilombudsmannen viste til fengsels-
regionens plikt til å føre tilsyn med de lokale fengslene, og etterspurte 
oppdatert informasjon i etterkant av regionens neste inspeksjon.
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2.2			 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité offentliggjorde 4. november 2011 sine 
anbefalinger til Norge etter å ha behandlet Norges sjette statsrapport i 
oktober 2011.96

Komiteen uttrykte bekymring over rapporter om utstrakt bruk av tvang 
i psykiatrien, og om at Kontrollkommisjonene fungerte dårlig som til-
synsorgan på feltet. Videre var komiteen bekymret over den økende 
bruken av varetektsfengsling og bruk av isolasjon under varetektsfengs-
ling og under soning av straff. Den pekte også på den lange varigheten 
og soningsforholdene for mindreårige i varetektsfengsel.

På denne bakgrunn ba komiteen myndighetene om å iverksette kon-
krete tiltak for å få slutt på uberettiget bruk av tvang overfor pasienter 
innenfor psykiatrien. Staten ble i den forbindelse bedt om å sikre at 
tvang bare ble brukt etter en grundig og profesjonell medisinsk vurde-
ring, og om å styrke kontroll- og overprøvingssystemet for å hindre 
misbruk. Komiteen anbefalte også at alle former for isolasjon bare  skulle 
benyttes under helt særegne omstendigheter og i et svært begrenset 
tidsrom. Videre anbefalte komiteen at bruken av varetektsfengsling ble 
strengt begrenset, og at myndighetene burde legge til rett for alternative 
tiltak.

2.3			 Norges	syvende	rapport	til	FNs	torturkomité
Norsk myndigheter leverte 13. juni 2011 sin syvende rapport om gjen-
nomføringen av FNs torturkonvensjon.97 

Torturkomiteen stilte i forkant av rapporteringen 34 spørsmål til staten 
på områder de fant sentrale for Norges oppfyllelse av konvensjonen.98 
Spørsmålene omfattet blant annet informasjon om inkorporering av 
FNs torturkonvensjon i nasjonal lovgivning, ratifisering av tilleggspro-
tokollen til torturkonvensjonen (OPCAT), bruken av forvaring og om 
tiltak for å redusere bruken av politiarrest, isolasjon og frihetsberøvelse 
av barn. Komiteen ba også om informasjon om norske styrkers praksis 
med fangeutleveringer til afghanske myndigheter. Komiteen tok opp en 
rekke andre tema, blant annet etterforskning av politivold, forebygging 
av vold mellom fanger, bekjempelse av vold mot kvinner og menneske-
handel, samt bruk av tvang mot psykisk syke. 

96 Se omtale i Årbok 2011, del II, kap. 3. Internasjonal overvåking.
97 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://

www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 
98 Se generelt om rapporteringen i del II, 2. Internasjonal overvåking. Se også omtale i del 

V, 8. Flyktninger og asylsøkeres menneskerettighetsvern.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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SMR og frivillige organisasjoner leverte høringsuttalelser til norske 
myndigheters rapportutkast innen høringsfristen 1. juni.99 SMR tok 
blant annet opp systematiske brudd på 48-timersfristen i politiarrestene 
og behovet for en klar lovhjemmel, oppgradering av standarden i ar-
restene og bruk av glattcelle overfor barn. Senteret tok videre opp iso-
lasjon under soning, omfang, manglende statistikk og vurdering av 
kontroll- og tilsynsordningene. I tillegg tok senteret opp spørsmål om 
tvang i psykiatrien, og etterspurte en tydeligere situasjonsbeskrivelse, 
oppdaterte tall for tvangsbruk, styrking av menneskerettighetsunder-
visningen på feltet og tiltak for å sikre brukernes medvirkning. 

Amnesty, Juss-Buss og Psykologforeningen ga uttrykk for sterk bekym-
ring for dårlig psykisk helsevern i fengslene. Advokatforeningens men-
neskerettighetsutvalg og Den norske Helsingforskomité etterspurte 
bedre statistikk om bruk av politiarrest og isolasjon. I tillegg ga Advokat-
foreningen uttrykk for bekymring om bruken av forvaring, særlig over-
for mindreårige. Juss-Buss tok opp bruk av isolasjon under fengsels-
soning, og uttrykte tvil om kontrollordningene på feltet fungerte 
tilfredsstillende. Psykologforeningen anbefalte økt bruk av psykiatriske 
ambulansetjenester for å hindre bruk av politimakt ved tvangsinnleg-
gelser i psykiatrien. Amnesty uttrykte bekymring for det økende antal-
let voldtekter i Norge og mente dette blant annet skyldes systemsvikt 
når det gjelder å sikre kvinner rettsvern på lik linje med menn.

Av statens endelige rapport framgikk det blant annet at det ikke var 
aktuelt å inkorporere FNs torturkonvensjon i norsk lovgivning. Videre 
måtte forvaringsinstituttet opprettholdes ut fra hensynet til samfunns-
vernet, men på strenge vilkår. Myndighetene viste også til lovendringer 
som tilsa svært strenge skranker for bruk av forvaring, fengsel, politi-
arrest og isolasjon overfor barn. Myndigheten beskrev også tiltak for å 
skaffe oversikt over bruk av isolasjon under soning, og erkjente at det 
eksisterende kontroll- og tilsynssystemet fungerte for dårlig. Rapporten 
beskrev også tiltak for å redusere bruken av tvang i psykiatrien, her-
under oppnevnelse av et lovutvalg med henblikk på endringer i lov om 
psykisk helsevern. 

Komiteens eksaminering av Norge står på programmet under komite-
ens sesjon i oktober/november 2012.

99 NGO-forum og SMRs høringsuttalelser er tilgjengelig på senterets nettsider under 
Nasjonal institusjon.
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2.4			 Europarådets	torturkomités	rapport	etter	besøk	i	Norge
Den europeiske torturkomiteen (CPT) leverte 15. desember 2011 sin 
endelige rapport fra sitt periodiske statsbesøk i Norge fra 18.–27. mai 
2011.100 

Besøket var komiteens femte besøk i landet. Den endelige rapporten 
inneholdt CPTs funn og dens anbefalinger, kommentarer og anmod-
ninger om informasjon. 

Komiteen oppfordret norske myndigheter til å fordoble innsatsen for å 
få slutt på praksisen med å holde personer i politiarrest utover normal-
fristen på to døgn. Videre anbefalte komiteen at frihetsberøvede i politi-
arrest sikres tilgang til advokatbistand helt fra begynnelsen av opphol-
det i arresten. Komiteen anbefalte også enkelte utbedringer i de 
materielle soningsforholdene i arrestene, blant annet for å sikre bedre 
lysforhold og hygiene. 

Når det gjaldt forholdene på Trandum utlendingsinternat, var CPT 
gene relt godt fornøyd med de materielle soningsforholdene. Komiteen 
var imidlertid svært bekymret for mangelen på medisinsk oppfølging 
for nyankomne utlendinger og dårlig dekning av helsearbeidere. Komi-
teen anbefalte myndighetene å iverksette øyeblikkelige tiltak for sikre 
medisinsk rutinesjekk ved ankomst, daglig tilstedeværelse av sykeplei-
ere og tilstrekkelig psykologisk og psykiatrisk oppfølging. 

Komiteen kom også med anbefalinger knyttet til forholdene i fengsel. 
CPT ba om at tiltak ble iverksatt ved enkelte fengsler for å bedre 
 soningsforholdene, blant annet ved å sørge for toalettfasiliteter på  cellene 
og tilstrekkelige utendørsaktivteter. Komiteen tok også opp soningsfor-
hold for mindreårige i fengsel og for personer i forvaring. I de fleste av de 
besøkte fengslene var helsetilbudet tilfredsstillende. Komiteen anbe-
falte samtidig at myndighetene sørget for økt dekning av sykepleiere i 
flere av fengslene, at nyankomne fikk en grundig medisinsk under -
søkelse så fort som mulig etter ankomst, og at fanger med alvorlige 
psykiske lidelser ble overført til en psykiatrisk enhet eller sykehus.

Når det gjaldt varetektsfanger underlagt domstolsbesluttet isolasjon, 
anbefalte CPT at disse ble sikret daglig legetilsyn, og at innsatsen ble 
fordoblet for å sikre fangene tilstrekkelig utendørsaktiviteter. Videre 
mente CPT at straffeprosessloven burde sette en øvre grense for varig-
heten på domstolsbesluttet isolasjon. CPT anerkjente behovet for å 
kunne benytte isolasjon som tiltak under soning av disiplinære eller 
sikkerhetsmessige årsaker. Komiteen kunne imidlertid ikke forstå be-

100 Rapporten er offentliggjort av norske myndigheter og er tilgjengelig på http://www.
regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf
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hovet for straffegjennomføringslovens § 39, som ga hjemmel for øye-
blikkelig isolasjon ved mistanke om disiplinærbrudd. Den ba om myn-
dighetenes kommentarer til dette. Når det gjaldt kontroll med bruk av 
sikkerhetsceller, mente CPT at situasjonen var vesentlig forbedret siden 
forrige besøk, men ett fengsel hadde ikke gode nok kontrollrutiner.

Komiteen besøkte også et psykiatrisk sykehus (Dikemark). CPT fikk et 
svært godt inntrykk av den psykiatriske behandlingen ved sykehuset. 
Den noterte samtidig at somatiske undersøkelser ved innleggelse på 
sykehuset var noe overfladisk, og anbefalte styrket innsats på dette om-
rådet. Når det gjaldt bruken av tvangsmidler, anbefalte komiteen at 
disse ble benyttet så sjeldent som mulig, og at alternative løsninger for 
særlig vanskelige pasienter ble undersøkt nærmere. Komiteen etter-
spurte også informasjon om de annonserte planene om å flytte den re-
gionale sikkerhetsavdelingen til Gaustad psykiatriske sykehus.

I forkant av besøket mottok CPT skriftlige innspill fra Sivilombuds-
mannen, Barneombudet og Norsk senter for menneskerettigheter 
(SMR) der sentrale problemområder ble presentert.101 I sitt innspill be-
skrev Sivilombudsmannen gjennomførte besøk til steder for frihets-
berøvelse siden komiteens forrige besøk. Ombudsmannen trakk fram 
problemområder som helsetjenester i fengsel, soningsforhold for uten-
landske innsatte, forholdene i politiarrestene og økt bruk av varetekts-
fengsling. Barneombudet uttrykte bekymring over bruken av politi-
arrest og fengsel overfor mindreårige. SMR ga blant annet uttrykk for 
bekymring over bruken av politiarrest, isolasjon, frihetsberøvelse av 
mindreårige og funksjonshemmede, og senking av terskelen for fengs-
ling av utlendinger. 

Norske myndigheter har seks måneder på å gi et svar til CPT om hvilke 
tiltak som iverksettes for å gjennomføre anbefalingene (15. juni 2012). 
Komiteen ba også om at myndighetene besvarte deres øvrige kommen-
tarer og forespørsler om mer informasjon.

2.5			 Generell	uttalelse	fra	Europarådets	torturkomité	om	isolasjon	
	 	 i	fengsel	

Europarådets torturkomité (CPT) offentliggjorde 10. november 2011 
sin årsrapport om overvåking av forvaringssteder i medlemsstatene.102 
Foruten en redegjørelse for komiteens egen virksomhet, inneholdt rap-
porten også en generell uttalelse om bruk av isolasjon i medlemslande-
nes fengsler. 

101 SMRs innspill er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
overvakning/coe/cpt/docs/NCHR%20CPT%20submission%202011.pdf 

102 Rapporten er tilgjengelig på http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-21.pdf 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/overvakning/coe/cpt/docs/NCHR CPT submission 2011.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/overvakning/coe/cpt/docs/NCHR CPT submission 2011.pdf
http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-21.pdf
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Komiteen valgte å rette fokus mot situasjonen for fanger som var under-
lagt isolasjon på grunn av de ekstremt skadelige virkningene dette 
 kunne ha på fangers helsetilstand. Komiteen uttalte at dette var grundig 
medisinsk dokumentert, og viste blant annet til at isolasjon innebar økt 
risiko for selvmord. CPT uttalte at praksisen med isolasjon av fanger 
kunne reise spørsmål knyttet til forbudet mot tortur, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff. Fordi bruken av isolasjon var 
utbredt i de fleste av medlemsstatene, ønsket komiteen å fastsette nær-
mere hvilke kriterier komiteen benyttet for å vurdere bruken av slike 
tiltak. 

Komiteen uttalte at isolasjon innskrenket den allerede begrensede fri-
heten til fengslede personer, og at en særskilt begrunnelse var påkrevd 
for slik praksis. Den viste til prinsipper fastlagt i EMDs praksis, her-
under kravene til proporsjonalitet mellom mål og middel, lovhjemmel, 
krav om etterprøvbarhet, nødvendighet og ikke-diskriminering. 

Videre beskrev CPT forskjellige former for isolasjon, som isolasjon 
  under varetektsfengsling, isolasjon som disiplinærreaksjon, administra-
tiv isolasjon som forebyggende tiltak og isolasjon av beskyttelses hensyn. 
Komiteen bemerket blant annet at fengselsbesluttet isolasjon i mange 
medlemsstater varte svært lenge og var uten en betryggende beslut-
ningsprosess. Disse omstendighetene innebar at isolasjon måtte benyt-
tes med stor forsiktighet og ha gode kontrollordninger. CPT pekte blant 
annet på behovet for en uavhengig kontrollinstans i slike tilfeller.

Komiteen tok også opp hvilke minimumsstandarder som gjaldt for ut-
forming av og fasiliteter i celler som benyttes til isolasjon. CPT under-
streket også viktigheten av særlige tiltak for å minimere skadene forår-
saket av isolasjon, blant annet gjennom økt aktivitetstilbud på cella, 
sosial kontakt med fengselspersonell og tilrettelegging av besøk fra ven-
ner og familie.

Komiteen understreket også at helsepersonell aldri måtte delta i noen 
del av en beslutningsprosess knyttet til isolasjon, unntatt der dette var 
besluttet av medisinske årsaker. Helsepersonell har et særlig, selvsten-
dig ansvar for å overvåke isolerte fangers helsetilstand, og til å varsle 
fengselsmyndighetene dersom fangens helsetilstand gjør isolasjon ufor-
svarlig.

CPT konkluderte med at isolasjon bare kan benyttes i eksepsjonelle 
tilfeller, som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. 
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2.6			 FNs	torturkomités	uttalelse	i	individklagesak
FNs torturkomité kom etter sin 47. sesjon i november 2011 med en ut-
talelse i en individklagesak mot Norge.103 

Staten var klaget inn for komiteen for mulig brudd på FNs tortur-
konvensjon art. 3, som slår fast at ingen stat skal utvise, sende tilbake 
eller utlevere en person til en annen stat hvis det er fare for at personen 
vil bli utsatt for tortur.

Klageren var en iransk journalist, som tidligere jobbet for avisen Asia i 
Iran. Avisen ble nedlagt av iranske myndigheter i 2003, for å ha spredd 
falsk informasjon og utført aktiviteter som forstyrret folkets tenkning. 
Samme år ble klageren arrestert av iranske myndigheter og utsatt for 
husundersøkelse og konfiskering av personlige eiendeler. Etter at han 
ble løslatt gikk han i skjul i Iran. I denne perioden ble det sendt ham to 
stevninger om å møte for Revolusjonsdomstolen i Teheran. Klageren 
bestemte seg for å rømme fra Iran på bakgrunn av stevningene, og  søkte 
om asyl i Norge 11. oktober 2003.

Ifølge klageren ble han, kort tid etter ankomst til Norge, gjort kjent med 
at han hadde blitt dømt uten å være til stede til fem års fengsel av Re-
volusjonsdomstolen i Teheran, på grunn av sitt journalistiske arbeid. 
Klageren fikk tak i dokumentasjon på at han var dømt gjennom sine 
slektninger, og fikk disse vedlagt sin asylsøknad.

I januar 2006 ble klagerens søknad om asyl avslått av Utlendingsdirek-
toratet. I september samme år kom Utlendingsnemnda til samme kon-
klusjon. Utlendingsmyndighetenes avslag var begrunnet i at klageren 
ikke hadde godtgjort at det var en konkret og individuell risiko for 
forfølgelse eller tortur ved retur til Iran. Myndighetene vektla at doku-
mentasjonen på at klageren var blitt dømt til fengsel, var vurdert som 
falske i en verifikasjonsrapport fra den norske ambassaden i Teheran. 
Klageren ble beordret om å forlate landet i oktober 2006. Han gikk 
deretter i skjul i Norge og fortsatte sin journalistiske virksomhet, som 
kritiserte iranske myndigheter gjennom blant annet blogger. Klageren 
ønsket å prøve asylsaken sin for domstolene, men ble avskåret fra dette 
da han ikke ble innvilget fri rettshjelp.

Torturkomiteen måtte først ta stilling til om saken skulle avvises. Komi-
teen fant at klageren hadde uttømt alle lokale rettsmidler, da han ble 
nektet fri rettshjelp. Komiteen mente også at klagen reiste prinsipielle 
spørsmål under artikkel 3 i konvensjonen, og fant dermed at klagen 
kunne fremmes.

103 Saksnummer CAT/C/47/D/312/2007
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Deretter tok torturkomiteen stilling til spørsmålet om brudd på konven-
sjonen. Komiteen viste til sin egen praksis og uttalelser fra ulike men-
neskerettighetsorganer om den ekstremt bekymringsfulle situasjonen i 
Iran, som også var blitt betydelig verre siden valget i 2009. Rapportene 
viste også at situasjonen var spesielt bekymringsfull for journalister. 
 Komiteen uttalte at den ikke var i posisjon til å finne ut om dokumen-
tasjonen på klagerens fengselsdom var falske eller ikke. Komiteen viste 
imidlertid til at de to stevningene om at klageren måtte møte for retten 
ikke var antatt å være falske. Fordi klageren ikke møtte frem, utgjorde 
disse rettsdokumentene i seg selv en høy risiko for klageren.

Torturkomiteen konkluderte etter dette med at vedtaket om å returnere 
klageren til Iran ville medføre et brudd på TK artikkel 3.

2.7			 Fra	media:	Norge	stopper	fangeoverføringer	i	Afghanistan
Aftenposten meldte 27. oktober 2011 at norske styrker i Afghanistan 
ikke lenger skal overføre fanger til afghanske myndigheter.104 

Dette kom ifølge avisen fram i en instruks fra daværende forsvarsminis-
ter Grete Faremo. Utlevering av fanger til afghanske myndigheter har 
lenge vært svært omstridt. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har 
pekt på omfattende bruk av tortur utført av afghanske myndigheter. En 
rapport fra FNs kontor i Kabul, UNAMA, hevdet å ha sikre beviser for 
at den afghanske sikkerhetstjenesten drev systematisk tortur av fanger 
ved fem av sine sentre. Ifølge rapporten forelå det også troverdige opp-
lysninger om at det samme skjer ved to andre sentre som blir drevet av 
Det nasjonale sikkerhetsdirektoratet (NDS). Rapporten bygde på inter-
vjuer med 379 fanger ved 47 fengsler i landet, foretatt mellom oktober 
2010 og august 2011. Annenhver fange, 46 prosent, fortalte om tortur 
under avhør.

Forsvarsministeren uttrykte bekymring over funnene etter FNs svært 
grundige undersøkelser. Ministeren uttalte at selv om rapporten ikke 
påviste tortur i de områdene hvor norske styrker opererte, hadde hun 
besluttet at norske styrker skulle stanse alle fangeoverføringer til 
 afghanske myndigheter. Ifølge forsvarsministeren ville overføringene 
ikke bli gjenopptatt før norske myndigheter hadde forsikret seg om at 
overleverte fanger ikke var utsatt for en reell risiko for tortur. Ministe-
ren påpekte også at ISAF-styrken i september hadde besluttet å stanse 
overføring av fanger til fengsler hvor tortur og annen nedverdigende 
behandling hadde blitt påvist.

104 Omtalt på Aftenpostens nettsider, se http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/
Norge-stopper-fangeoverfring-til-afghanske-myndigheter-6678354.html 

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-stopper-fangeoverfring-til-afghanske-myndigheter-6678354.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-stopper-fangeoverfring-til-afghanske-myndigheter-6678354.html
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Amnesty International har over flere år vært kritiske til fangebehand-
lingen i Afghanistan. Amnesty pekte på at norske myndigheter hele 
 tiden har sagt at de er helt sikre på at fangene de har overlevert, ikke 
blir mishandlet. Ifølge organisasjonen ga dette norske myndigheter en 
særlig foranledning til å redegjøre bedre for de fangene som allerede 
var blitt overlevert.

2.8			 Rapport	om	funksjonshemmede	i	norske	fengsler
I januar 2011 publiserte Fafo-forskeren Hilde Haualand en rapport om 
funksjonshemmedes soningsforhold i norske fengsler.105 Rapporten 
«Straffet og isolert – Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengs-
ler», viste at mange funksjonshemmede soner under forhold som er 
uverdige og krenkende for deres integritet.

På det tidspunktet undersøkelsen ble gjort, var det 25 registrerte fanger 
med fysiske funksjonsnedsettelser i 21 fengsler. Blant disse var 12 per-
soner hørselshemmede, 13 personer bevegelseshemmede og én person 
svaksynt. Informasjonen i rapporten var hovedsakelig basert på inter-
vjuer med åtte av disse fangene. I tillegg ble ansatte i Kriminalomsorgen 
og helsetjenesten intervjuet om generelle erfaringer med fanger med 
funksjonsnedsettelser.

Rapporten viste at ingen av de intervjuede med behov for helsetjenester 
opplevde at helsetilbudet var tilpasset deres behov. Dette gjaldt både 
tilgang til nødvendige medisiner og fysikalsk behandling eller trenings-
opplegg.

Rapporten viste at få fengsler var konstruert slik at funksjonshemmede 
fanger kunne sone under forhold som var likeverdige med ikke- funksjons-
hemmede. I de fengslene hvor det var iverksatt tiltak for bedre tilgjen-
gelighet, framsto dette lite helhetlig og planmessig. Tilrettelagte celler 
befant seg oftest i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. De intervjuede ga 
også uttrykk for at der tilbud på egen avdeling ikke var tilgjengelig, var 
personalsituasjonen avgjørende for om man fikk mulighet til å benytte 
tilbud i andre deler av fengselet. Manglende tilgjengelighet i åpne fengs-
ler gjorde at rullestolbrukere ikke fikk samme mulighet til gradvis lem-
ping av soningsvilkår som andre innsatte. 

Rapporten viste også at funksjonshemmede fanger risikerte å bli faktisk 
isolert fra fellesskapet i fengselet av andre årsaker enn ved brudd på 
fengselsbetingelsene. Isolasjon kunne skyldes manglende muligheter til 
å kommunisere på grunn av hørselshemming, eller til å bevege seg på 
grunn av fysiske barrierer.

105 Rapporten er tilgjengelig på http://www.fafo.no/pub/rapp/20192/20192.pdf 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20192/20192.pdf
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Rapporten fremmet avslutningsvis en rekke forslag for å bedre sonings-
forholdene for funksjonshemmede fanger. Blant annet klargjøring av 
lovverk om helse og tilgang til tekniske hjelpemidler i fengsel, en tyde-
ligere forankring av ansvar hos ledelsen lokalt og regionalt, opprettelse 
av egen kompetanseenhet og økt kunnskap om funksjonshemming i 
fengselsbetjentutdanningen. Videre ble det foreslått at finansiering av 
tilretteleggingen for funksjonshemmede fanger blir sikret gjennom en 
egen budsjettpost, og at det opprettes plasser for bevegelseshemmede i 
fengsler med lavere sikkerhetsnivå for å sikre tilsvarende progresjon i 
soningen som for andre innsatte.

3.		 FORBUDET	MOT	SLAVERI	OG	TVANGSARBEID

Av aktuelle saker i 2011 omtales høyesterettsdom om menneskehandel 
(3.1). 

Internasjonale	kilder
I henhold til SP artikkel 8 og EMK artikkel 4 er det en ufravikelig men-
neskerettighet ikke å bli tvunget inn i slaveri eller tvangsarbeid. For-
budet mot tvangsarbeid er også regulert i ILO-konvensjon nr. 29 og 105, 
og også andre konvensjoner er relevante, som FN-konvensjonen mot 
slaveri av 25. september 1926 (med endringsprotokoll av 7. desember 
1953) og FNs tilleggskonvensjon om avskaffelse av slaveri, slavehandel 
og forhold og framgangsmåter beslektet med slaveri av 7. september 
1956.

Handel med mennesker er regulert særskilt i FNs protokoll av 15. no-
vember 2000 om å hindre, bekjempe og straffe handel med mennesker, 
særlig kvinner og barn (Palermoprotokollen) til FN-konvensjonen mot 
grenseoverskridende organisert kriminalitet. 

I 2008 ratifiserte Norge Europarådets konvensjon om tiltak mot men-
neskehandel, som trådte i kraft samme år. Formålet med konvensjonen 
er å forebygge og bekjempe nasjonal og internasjonal menneskehandel, 
å beskytte og hjelpe ofre for menneskehandel, å sikre effektiv straffefor-
følging av bakmennene og å fremme internasjonalt samarbeid for å 
oppnå de nevnte målene. For å sikre en effektiv gjennomføring av kon-
vensjonens bestemmelser er det opprettet en overvåkingsordning; 
Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings 
(GRETA).

Barn er særskilt beskyttet i BK artiklene 32 (beskyttelse mot økonomisk 
utbytting og arbeid som kan være til hinder for barnets utvikling), 34 
(seksuell utnytting og misbruk), 35 (salg og handel med barn) og 36 
(alle andre former for skadelig utnytting). BK har også en tilleggsproto-
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koll om salg av barn, barnepornografi og barneprostitusjon. Norge har 
videre undertegnet Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn 
mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.106 ILO-konvensjon nr. 182 
gjelder forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former 
for barnearbeid.

KDK pålegger i artikkel 6 staten å iverksette alle tjenlige tiltak for å 
stoppe handel med kvinner og utnyttelse av kvinneprostitusjon. Artik-
kel 11 første ledd bokstav c beskytter eksplisitt kvinners rett til fritt valg 
av yrke. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk 
rett, og skal i henhold til § 3 gis forrang framfor annen lovgivning ved 
motstrid. 

Straffeloven § 224 nedfeller individuelt straffansvar for den som er an-
svarlig for eller medvirker til menneskehandel. Andre bestemmelser 
som er relatert til bekjempelse av menneskehandel, finnes i straffeloven 
§ 202, som forbyr organisering og fremme av andres prostitusjon 
(«hallik paragrafen»), § 202a, som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, og 
§ 203, som særskilt regulerer kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige. 
Straffeloven § 60a setter en forhøyet øvre strafferamme for organisert 
kriminalitet. 

Grunnloven har ingen regulering av vernet mot slaveri eller tvangs-
arbeid. 

3.1			 Høyesterettsdom	om	menneskehandel	
Høyesterett avsa 1. september 2011 dom i en sak som gjaldt straff for 
menneskehandel.107  Problemstillingen var om begrepet «utnytter» i 
straffeloven § 224 bare rammet tilbydersiden i menneskehandelen, 
 eller om også personer som mottar tjenester fra et offer for menneske-
handel, skulle omfattes.

A hadde i Ukraina betalt penger til et fotostudio og foresatte til fire 
jenter i alderen 11 til 16 år for å få ta pornografiske bilder av jentene til 
eget bruk. Mannen ble blant annet tiltalt for fire tilfeller av grov 
menneske handel etter straffeloven § 224 og to forsøk på slik forbry-
telse. Lagmannsretten frikjente A for menneskehandel, og påtalemyndig-
heten anket lovanvendelsen til Høyesterett. 

106 Konvensjonen trådte i kraft 1. juli 2010. Den er ikke ratifisert av Norge.
107 HR-2011-1645-A, publisert i Rt. 2011 s. 1127.
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Høyesterett begrenset drøftelsen til å gjelde mottak av enkeltstående 
seksuelle tjenester fra et offer for menneskehandel.

I sin tolkning av begrepet «utnytter» i straffeloven § 224, redegjorde 
Høyesterett for bestemmelsens bakgrunn. Bestemmelsen var vedtatt 
som en oppfølging av FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straf-
fe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, som supplerer FNs 
konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet. Høyeste-
rett viste til at det hadde vært vanskelig å utforme definisjonen på men-
neskehandel, både under forhandlingene av FN-protokollen og under 
utarbeidelsen av det norske straffebudet. På denne bakgrunn uttalte 
Høyesterett at dersom ikke tolkningen også hadde støtte i andre tungt-
veiende rettskilder, måtte man være forsiktig med å tolke ordlyden til 
den tiltaltes ugunst.

Høyesterett viste deretter til forarbeidenes merknader om begrepet «ut-
nytter». Det ble blant annet vist til at A ikke hadde oppnådd økono-
misk eller annen fordel slik som forarbeidene krevde. Det ble også på-
pekt at det ikke var den seksuelle handlingen i seg selv straffebudet 
skulle ramme, men det å utnytte noen til å utføre slike handlinger.  
Høyesterett viste til at det fantes andre straffalternativer som rammet 
de aktuelle seksuelle handlingene. I tillegg var det et klart straffeskjerp-
ende moment dersom mottakeren av den seksuelle handlingen var klar 
over at den som utførte den, var et offer for menneskehandel. Høyeste-
rett konkluderte med at begrepet «utnytter» ikke rammet mottaker-
siden i menneskehandelen.

Høyesterett tok også opp spørsmålet om psykisk medvirkning til men-
neskehandel. Kjøp av enkeltstående seksuelle tjenester fra en person 
som allerede var blitt offer for menneskehandel, kunne ikke straffes 
som medvirkning. En slik forståelse kunne medført at det å motta slike 
tjenester likevel ble kriminalisert «via bakveien», noe som etter Høyeste-
retts syn ikke var meningen med bestemmelsen. 

Høyesterett forkastet enstemmig anken.

4.		 VERNET	MOT	VILKÅRLIG	FRIHETSBERØVELSE

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendringer om overføring av dom-
felte utlendinger (4.1), Høyesterettskjennelse om manglende framstil-
ling for varetektsfengsling (4.2), Høyesterettsdom om overføring fra 
tvungent psykisk helsevern til fengsel (4.3) og Høyesterettsdom om un-
dersøkelsesplikt ved innleggelse til tvungen observasjon (4.4). Videre 
omtales Sivilombudsmannens uttalelser om bruk av politiarrest i Rin-
gerike politidistrikt (4.5).
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Internasjonale	kilder
Alle mennesker har rett til frihet og personlig sikkerhet. Forbudet mot 
frihetsberøvelse er nedfelt i EMK artikkel 5 og SP artikkel 9. Dette er 
imidlertid ikke et absolutt forbud, men et forbud mot vilkårlig frihets-
berøvelse. Bestemmelsene gir den som er frihetsberøvet, rettssikker-
hetsgarantier: Det må defineres i lov hvilke grunner som kan medføre 
frihetsberøvelse, det må foreligge rett til domstolsprøvelse av frihets-
berøvelsen, og frihetsberøvelsen må opphøre dersom vilkårene for fri-
hetsberøvelse ikke lenger foreligger. 

Barn er særlig beskyttet gjennom BK artikkel 37. Frihetsberøvelse eller 
fengsling av barn og unge under 18 år må kun benyttes som siste utvei 
og for kortest mulig periode. Livsvarig fengsel kan ikke idømmes per-
soner under 18 år. 

Norge signerte 21. desember 2007 FNs konvensjon om beskyttelse mot 
tvungen forsvinning, men har foreløpig ikke ratifisert konvensjonen. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og 
gis i henhold til § 3 forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. 
Videre regulerer straffeprosessloven kapittel 14, jf. kapittel 13a, adgan-
gen til å pågripe og fengsle personer som med skjellig grunn mistenkes 
for en straffbar handling som etter loven kan medføre fengselsstraff på 
mer enn seks måneder. Også helselovgivningen og barnevernloven gir 
under enkelte omstendigheter offentlige myndigheter adgang til frihets-
berøvelse. For eksempel gir denne typen lovgivning mulighet for tvangs-
plassering på institusjon i behandlingsøyemed. Videre gir utlendings-
loven mulighet for å fengsle utlendinger som blant annet nekter å 
oppgi identitet eller mistenkes for å avgi falsk identitet.

Grunnloven § 99 slår fast at ingen kan fengsles uten hjemmel i lov. 
Grunnlovens vern mot frihetsberøvelse omfatter ikke like mange tilfel-
ler av frihetsberøvelse som de internasjonale konvensjonene. 

4.1			 Lovendringer	om	overføring	av	domfelte	utlendinger
Stortinget vedtok 15. juni 2011 endringer i lov om overføring av dom-
felte mv.108 Lovendringene bygger på Prop. 82 LS (2010-2011).109

Bakgrunnen for forslaget er en ambisjon uttrykt i regjeringserklæringen 
av 2009 om at flere utenlandske innsatte skal sone i hjemlandet.110 Ho-

108 Lov 24. juni 2011 nr. 34 om endringer i lov om overføring av domfelte mv.
109 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-82-ls-20102011.html?id=637359 
110 Politisk plattform for flertallsregjeringen av 7. oktober 2009.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-82-ls-20102011.html?id=637359
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-82-ls-20102011.html?id=637359
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vedinnholdet i lovendringene er en utvidelse av rammene for å inngå 
bilaterale avtaler om soningsoverføring av domfelte. Fram til lovend-
ringen kunne slike avtaler bare inngås dersom utlendingen selv sam-
tykket, hadde rømt fra domsstaten eller var utvist. Lovendringen opp-
hever lovbestemmelsen som inneholder disse vilkårene, slik at avtaler 
om soningsoverføring kan inngås på friere grunnlag.

Endringene trådte i kraft 7. juni 2011. 

4.2			 Høyesterettskjennelse	om	manglende	framstilling	for		
	 	 varetektsfengsling	

Høyesteretts ankeutvalg avsa 19. april 2011 kjennelse i en sak som 
gjaldt manglende framstilling av A under fengslingsmøtene om fortsatt 
varetektsfengsling.111  

A ble ikke framstilt i det første fengslingsmøtet eller ved senere fengs-
lingsforlengelser. A gjorde gjeldende at dette var en saksbehandlingsfeil 
som måtte føre til opphevelse av kjennelse om fortsatt varetektsfengs-
ling, idet påtalemyndigheten plikter å sørge for at siktede framstilles 
personlig for retten.

Høyesteretts ankeutvalg uttalte at det var på det rene at både straffe-
prosessloven og menneskerettighetskonvensjonene la opp til en obliga-
torisk ordning om personlig frammøte for retten ved første gangs fengs-
ling, uavhengig av om siktede ønsket dette. Ankeutvalget viste til 
straffeprosessloven § 183, EMK artikkel 5 nr. 3 og SP artikkel 9 nr. 3 
første punktum. Ved fengslingsrettsmøter om fortsatt fengsling gjaldt 
mindre strenge krav. Siktede hadde da rett til å være til stede i retten 
når spørsmålet om forlengelse av fengslingsfristen skulle behandles 
 etter straffeprosessloven § 185 tredje ledd.

Siden A ikke på noe tidspunkt var blitt framstilt for retten, uttalte anke-
utvalget at plikten til å framstille A måtte ses i lys av straffeprosess loven 
§ 183 om første gangs fengsling. Ankeutvalget uttalte at lagmannsret-
tens begrunnelse var mangelfull, ettersom det ikke framgikk om man 
hadde tatt utgangspunkt i at det etter straffeprosessloven § 183 gjelder 
en plikt til framstilling av siktede, uavhengig av noen begjæring fra 
hans side.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet etter dette enstemmig kjennelsen om 
fortsatt varetektsfengsling.

111 HR-2011-00849-U, publisert i Rt. 2011 s.589.
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4.3			 Høyesterettsdom	om	overføring	fra	tvungent	psykisk		
	 	 helsevern	til	fengsel

Høyesterett avsa 12. juli 2011 dom i en sak om vilkårene for overføring 
fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, var 
til stede for person som var idømt tvungent psykisk helsevern.112

I 2004 ble A dømt til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39. 
A hadde utført flere tilfeller av grov vold, trusler og frihetsberøvelse, 
men da det ble lagt til grunn at han hadde vært psykotisk på handlings-
tidspunktet, kunne han ikke straffes. I 2009 begjærte den faglige an-
svarlige ved sykehuset der A var innlagt, at han skulle overføres til an-
stalt under kriminalomsorgen etter lov om psykisk helsevern § 5-6. As 
tilstand ble ikke lenger vurdert som psykotisk, men sykehuset anså at 
han måtte holdes innesperret for å verne samfunnet. A var tidligere 
straffedømt 15 ganger. Åtte dommer gjaldt voldshandlinger, deriblant 
en domfellelse for overlagt drap fra 1983. A hadde ved de tidligere 
dommene vært ansett tilregnelig, og han hadde ved flere anledninger 
sonet lengre fengselsstraffer og vært underlagt sikring.

Både tingretten og lagmannsretten dømte A til fortsatt tvungent psykisk 
helsevern, og at han skulle overføres til anstalt under kriminal omsorgen. 
A anket til Høyesterett.

Spørsmålet for Høyesterett var om vilkåret «særlige grunner» i lov om 
psykisk helsevern § 5-6 var oppfylt slik at overføring kunne finne sted, 
samt bestemmelsens forhold til EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e om fri-
hetsberøvelse av sinnslidende. Det var første gang overføring etter § 5-6 
ble vurdert av domstolene. 

Høyesterett gjorde rede for hvordan vilkåret om «særlige grunner» i 
§ 5-6 måtte forstås på bakgrunn av forarbeidene, og viste til at adgangen 
til overføring var forutsatt å være snever. Høyesterett viste til informa-
sjon fra sykehuset om at behandlingsopplegget ikke fungerte, og A øde-
la behandlingen for andre. Under henvisning til tolkningen av forarbei-
dene fant retten det klart at A representerte et slikt tilfelle man hadde 
tenkt seg at vilkåret om «særlige grunner» ville være til stede. 

Videre vurderte retten hvilke skranker som fulgte av artikkel 5 nr. 1 
bokstav e i lys av EMDs praksis. Høyesterett viste til at Domstolens 
tolkning av begrepet «sinnslidende» omfattet mer enn de rene psykose-
tilfellene, slik at også personer med alvorlige karakteravvik kunne be-
røves friheten etter bokstav e. Det måtte likevel oppstilles et krav om at 
det var samsvar mellom grunnen for frihetsberøvelsen, stedet for, og 

112 HR-2011-01389-A, publisert i Rt. 2011 s. 1043.
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forholdene under frihetsberøvelsen. Spørsmålet var om dette vilkåret 
var oppfylt ved overføring til anstalt under kriminalomsorgen.

Høyesterett uttalte at det måtte anses som et konvensjonsbrudd dersom 
A ved overføring til anstalt ikke ble plassert i en avdeling som var spe-
sielt egnet for opphold for denne type domfelte, og som hadde et spesi-
elt tilpasset, individuelt opplegg for den enkelte. Slik avdeling og opp-
legg fantes ikke ved den anstalten A skulle overføres til. Et flertall på tre 
dommere mente likevel at lovens vilkår var oppfylt, idet det måtte for-
utsettes ut fra gjeldende regelverk at slik avdeling og opplegg ville bli 
tilrettelagt før den faktiske overføringen fant sted.

På denne bakgrunn forkastet Høyesterett anken med tre mot to stem-
mer.

4.4			 Høyesterettsdom	om	undersøkelsesplikt	ved	innleggelse	til		
	 	 tvungen	observasjon	

Høyesterett avsa 13. desember 2011 dom i sak som gjaldt spørsmålet 
om undersøkelsesplikt for et sykehus ved innleggelse til tvungen psy-
kiatrisk observasjon, og hvem som var rett saksøkt ved nedlagt påstand 
om menneskerettsbrudd.113

A ble innlagt til tvungen observasjon etter lov om psykisk helsevern 
§ 3-2. En tid etter innleggelsen reiste hun sak mot helseforetaket med 
påstand om at innleggelsen var i strid med lov om psykisk helsevern og 
EMK artikkel 5 nr. 1, som krever at frihetsberøvelse bare må skje slik 
det er foreskrevet i lov. 

Høyesterett kom til at et fastsettelsessøksmål med påstand om konven-
sjonsstrid ikke kunne anlegges mot helseforetaket. Det var staten som 
sådan som var rett saksøkt dersom kvinnen skulle ha rettslig interesse 
i å få dom for påstanden. Saken ble derfor avvist fra domstolene, og 
tingrettens og lagmannsrettens dommer ble opphevet.

På bakgrunn av behovet for rettsavklaring valgte Høyesterett likevel å 
uttale seg om realiteten i saken. Påstanden var at innleggelsen innebar 
krenkelse av kravet om lovhjemmel for inngrepet etter EMK artikkel 5 
nr. 1 bokstav e. Dette ble begrunnet i at fastlegen som hadde begjært 
kvinnen innlagt, ikke hadde innhentet kommunelegens samtykke til 
tvungen undersøkelse forut for innleggelsen i tråd med lov om psykisk 
helsevern § 3-1. A anførte at sykehusets manglende kontroll med 
 etter levelsen av denne regelen førte til at innleggelsen var menneske-
rettsstridig.

113 HR-2011-02325-A, ikke publisert.  
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Høyesterett viste til praksis fra EMD om at det i tilfeller om brudd på 
prosessuelle bestemmelser måtte foretas en vurdering av om det forelå 
en alvorlig og åpenbar feil for å konstatere menneskerettighetsbrudd. 
Retten tok stilling til om sykehusets undersøkelsesplikt etter lov om 
psykisk helsevern § 3-2 var oppfylt. Lovens ordlyd talte for at under-
søkelsesplikten måtte begrenses til å kontrollere at pasienten forut for 
innleggelsen var undersøkt av en uavhengig lege. Dessuten vektla 
Høyeste rett den begrensede tiden sykehuset hadde etter at pasienten 
ankom institusjonen til å utføre sine primære oppgaver, herunder å 
undersøke pasientens psykiske tilstand. 

Høyesterett konkluderte etter dette enstemmig med at sykehuset ikke 
hadde plikt til å undersøke ytterligere, og at innleggelsesvedtaket derfor 
ikke var i strid med EMK.

4.5			 Sivilombudsmannens	uttalelser	om	bruk	av	politiarrest	ved		
	 	 Romerike	politidistrikt

Uttalelse av 14. januar 2011114

Sivilombudsmannen kom 14. januar 2011 med en uttalelse om bruken 
av politiarrest ved Romerike politidistrikt. Uttalelsen ble avgitt på bak-
grunn av ombudsmannens besøk i oktober 2009 til Romerike politi-
distrikt og Lillestrøm politistasjon og etterfølgende korrespondanse 
med distriktets ledelse.

Sivilombudsmannen fikk under besøket opplyst at arrestantene ved 
Lillestrøm politistasjon for tiden ikke hadde tilgang til luftegård fordi 
den gamle var revet. Politidistriktet forklarte at en ny luftegård var 
planlagt oppført innen årsskiftet 2009/2010, og at man midlertidig 
gjennomførte noe lufting i en inngjerdet bakgård. Sivilombudsmannen 
uttalte seg kritisk om at det ved utgangen av 2010 fortsatt ikke var bygd 
noen ny luftegård, og at den midlertidige ordningen bare omfattet et 
svært lite antall personer. Ombudsmannen ba om å bli holdt videre 
orientert om saken.

Etter besøket ble politidistriktets ledelse oppfordret til å redegjøre nær-
mere for praksis om plassering av flere innsatte på samme celle (duble-
ring). På bakgrunn av ledelsens etterfølgende redegjørelse uttalte om-
budsmannen at hensynet til de innsattes rett til privatliv og deres 
helsetilstand bør være tydelige momenter i vurderingen av om det skal 
foretas dublering. Videre etterspurte ombudsmannen dokumentasjon 
knyttet til bruken av dublering i arrestjournalen.

114 Sak 2009/2108, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 
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Sivilombudsmannen reiste kritikk mot bruken av kameraovervåking og 
uttalte at det var tvilsomt om politidistriktet var seg bevisst begrensnin-
gene for kameraovervåking som følger av politiloven med tilhørende 
forskrifter og rundskriv. Videre pekte ombudsmannen på et tilfelle der 
kameraet var stilt inn slik at toalettet var synlig på skjermen. Ombuds-
mannen uttalte at dette innebar et sterkt inngrep i retten til privatliv, og 
at det måtte rettes opp i slike feil uten opphold. Ombudsmannen ut-
talte samtidig at det var positivt at det ikke lenger forekom kamera-
overvåking av «stripp»-undersøkelser på cella.

Videre uttalte ombudsmannen seg kritisk til omfanget av overskridelse 
av todøgnsfristen for sittetid i politiarrest. Det ble pekt på at overskri-
delser på opptil tre døgn og fire timer, som var det lengste i 2009, var 
svært uheldig. Videre understreket Sivilombudsmannen at det var nød-
vendig med gode rutiner og etterlevelse av disse for å dokumentere 
begrunnelsen for fristoversittelsen i arrestjournalen.

Sivilombudsmannen uttrykte til slutt bekymring for risikoen for skader 
og unødvendige lys- og støyplager med dører som hadde sprinkler i 
stedet for en sammenhengende stålplate. Ombudsmannen oppfordret 
politidistriktet til en grundig gjennomgåelse og risikovurdering av dette, 
og ba om å bli holdt orientert om distriktets oppfølging av dette.

Uttalelse av 20. juni 2011115

Romerike politidistrikt kommenterte i mars 2011 de enkelte punktene 
i ombudsmannens uttalelse datert 14. januar 2011. Selv om saken i ut-
gangspunktet ble ansett avsluttet fra ombudsmannens side, ble det fun-
net grunn til å knytte noen kommentarer til enkelte av politidistriktets 
opplysninger. I brev av 20. juni 2011 uttalte ombudsmannen seg om 
politidistriktets oppfølging av uttalelsene.

Sivilombudsmannen noterte seg opplysninger om at ny luftegård ble 
ferdigstilt 1. april 2011. Videre ble det trukket fram som positivt at 
 politiet hadde sørget for nødvendig etterprøvbarhet om dublering ved 
innføring av en rutine der informasjon om slik praksis ble nedtegnet i 
et excel-regneark. Sivilombudsmannen noterte også politidistriktets 
oppfatning om at reglene for kameraovervåkning ble overholdt. Om-
budsmannen forutsatte at det også var utarbeidet rutiner som sikret at 
regelverket ble overholdt. 

Når det gjaldt overskridelse av sittetiden i politiarrest, uttalte politi-
distriktet at dette ofte var knyttet til helger, der den pågrepne ble siktet 
og framstilt for varetektsfengsling. På bakgrunn av politiets utsagn om at 
de i slike tilfeller fikk en ny 24-timersfrist for å framskaffe en fengsels-

115 Sak 2009/2108, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 
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plass, uttalte ombudsmannen at politiet synes å ha misforstått forholdet 
mellom todøgnsfristen i politiarrestforskriften og framstillingsfristen på 
tre døgn etter straffeprosessloven. Sivilombudsmannen fant grunn til å 
presisere at todøgnsfristen også gjaldt for tilfeller der arrestanten skulle 
framstilles for varetektsfengsling. 

Avslutningsvis noterte Sivilombudsmannen at politidistriktet etter en 
gjennomgåelse hadde besluttet at det ikke var behov for å skifte ut 
celle dørene med glipper/sprinkler. For ordens skyld presiserte om-
budsmannen at det påhvilte politidistriktet et ansvar for å forhindre at 
potensielle skader inntreffer, og forutsatte en fortløpende vurdering av 
forsvarligheten ved disse dørene.

5.		 RETTEN	TIL	RETTFERDIG	RETTERGANG

Av aktuelle saker i 2011 omtales høringer om utvidelse av ankeut-
valgets kompetanse (5.1), NOU 2011:13 Når sant skal skrives (5.2) og 
rapport om økt bruk av konfliktråd (5.3). Videre omtales høyesteretts-
avgjørelser om begrunnelsesplikten for lagmannsretten og kjæremåls-
utvalget (5.4 og 5.5), juridiske personers vern mot selvinkriminering 
(5.6), føring av vitner for norske domstoler etter ulovlig politiavhør i 
utlandet (5.7), vurdering av konstituert dommers habilitet (5.8), tiltaltes 
rett til innsyn i sakens dokumenter (5.9), lang saksbehandlingstid og 
mildere straff (5.10), samt en om grooming, privat provokasjon og av-
kall på overprøving (5.11). Avslutningsvis refereres relevante anbefalin-
ger fra FNs rasediskrimineringskomité (5.12) og FNs menneskerettig-
hetskomité (5.13).

Internasjonale	kilder
For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller for å få avgjort 
en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig rettergang ved 
en domstol. Retten til en rettferdig rettergang inneholder flere detal-
jerte rettssikkerhetsgarantier, blant annet retten til å få sin sak behand-
let innen rimelig tid av en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved 
lov. Rettergangen skal som utgangspunkt være offentlig, men enkelte 
godtatte hensyn kan likevel innskrenke pressens og allmennhetens rett 
til å følge rettsprosessen. I straffesaker må en rekke minimumsgarantier 
innfris. Disse omfatter blant annet retten til å bli ansett som uskyldig 
inntil det motsatte er bevist, retten til å bli informert raskt om anklage-
nes innhold, retten til å forberede sitt forsvar og forsvare seg gjennom 
advokat eller ved egen hjelp, retten til å forhøre vitner som motbevis og 
selv føre egne vitner, samt retten til å få gratis bistand av tolk.
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Retten til rettferdig rettergang er beskyttet av EMK artikkel 6 og SP 
artikkel 14. Barn og unge under 18 år er særskilt beskyttet gjennom BK 
artikkel 40.

Norsk	lovgivning
EMK, SP og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og 
etter § 3 skal disse konvensjonene gis forrang framfor annen lovgivning 
ved motstrid. Både straffeprosessloven og tvisteloven har omfattende 
regulering av saksgangen for norske domstoler.

Grunnloven § 96 uttaler at «[i]ngen kan … straffes uden efter Dom». 
Dette innebærer at straffesaker må avgjøres på bakgrunn av en rettfer-
dig rettssak. Grunnloven har ingen tilsvarende bestemmelse for be-
handlingen av sivile saker. 

5.1			 Høring	om	utvidelse	av	ankeutvalgets	kompetanse
Justis- og politidepartementet sendte 5. januar 2011 på høring et forslag 
om utvidelse av kompetansen til ankeutvalget i Høyesterett.116 Bak-
grunnen for forslaget var en henvendelse fra Justitiarius i Høyesterett, 
som på bakgrunn av rettspraksis foreslår endrede prosessregler som 
kan gi en arbeidsbesparelse for Høyesterett.

Forslaget innebærer en endring i straffeprosessloven117 som gir ankeut-
valget kompetanse til å avgjøre anke over dom av lagmannsretten når 
det enstemmig finner at dommen helt eller delvis må oppheves, eller at 
siktede må frifinnes fordi forholdet ikke er straffbart, herunder ved for-
eldelse. For sivile saker foreslås det at ankeutvalget bør gis kompetanse 
til å kunne oppheve dommer på grunn av klare lovanvendelsesfeil, eller 
andre saksbehandlingsfeil enn de som nevnes i tvisteloven § 29-21 
 annet ledd.118

Departementet sluttet seg til forslagene fra Justitiarius, og har ikke gjort 
videre utredninger. Departementet la til grunn at forslaget ville ivareta 
kravet til forsvarlig saksbehandling.

Høringsfristen var 15. april 2011. De fleste høringsinstansene som inn-
ga merknader var positive til forslaget, mens Advokatforeningen stilte 
seg skeptisk til en generell adgang til å oppheve dommer fra lagmanns-
retten i straffesaker, og mente at dette burde begrenses til kun å gjelde 
når anken er til siktedes gunst. Advokatforeningen gikk også imot for-

116 Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-utvidelse-av-ankeutv.html?id=630129  

117 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.
118 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-utvidelse-av-ankeutv.html?id=630129
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-utvidelse-av-ankeutv.html?id=630129
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slaget om utvidelse av kompetansen i sivile saker, da de ikke så behov 
for dette.

5.2			 Høring	om	NOU	2011:13	Når	sant	skal	skrives
Justis- og politidepartementet sendte 30. august 2011 på høring NOU 
2011:13 Når sant skal skrives.119 Utredningen var et resultat av Juryut-
valgets arbeid, oppnevnt i statsråd 21. mai 2010.120

Utvalgets hovedfokus har vært vurderingen av hvorvidt juryordningen 
skulle fortsette etter dagens modell. En del av utredningen foretok en 
gjennomgåelse av de folkerettslige forpliktelsene som må vurderes mot 
hvilken ordning man velger for lagmannsretten. Her ble kravet til rett-
ferdig rettergang både etter SP og EMK vurdert, og det ble også vist til 
dommen i saken Taxquet mot Belgia fra EMD.121 Utvalget kom til at 
det ikke forelå konvensjonsforpliktelser som hindrer Norge i å opprett-
holde dagens juryordning. Utvalget la dermed til grunn at den videre 
vurderingen av juryordningen var et fritt rettspolitisk spørsmål.

I den videre vurderingen av hvorvidt juryordningen skulle bestå, delte 
utvalget seg i to like store fraksjoner. Den ene fraksjonen ønsket en 
 videreføring av dagens lagretteordning, med den begrunnelsen at den-
ne ordningen best ivaretar hensynet til domstolenes tillit og en streng 
håndhevelse av beviskravet i strafferetten. Av ressurshensyn foreslo 
fraksjonen å videreføre reglene om at lagrette bare brukes i de mest 
alvorlige straffesakene. Fraksjonen foreslo et nytt krav til begrunnelse 
for avgjørelsen av skyldspørsmålet, samt å oppheve fagdommernes ad-
gang til å sette til side kjennelser.

Den andre fraksjonen gikk inn for å erstatte juryordningen med en ny 
meddomsrett, bestående av to fagdommere og fem lekdommere. Frak-
sjonen ønsket at denne meddomsretten skulle fungere i alle fullstendige 
ankesaker og begrunnet sitt standpunkt blant annet med hensynet til 
rettssikkerhet og kravet om begrunnelse, at dagens meddomsrett er en 
velfungerende ordning som brukes i stor utstrekning, at lekdommerinn-
slaget sikres i alle saker, og at skillet mellom meddomsrett og lagrette er 
trukket tilfeldig.

Utvalget har også vurdert enkelte andre forhold. Blant annet gikk ut-
valget inn for at det i særlige tilfeller kan åpnes for at det kan gis adgang 
til avspilling av lyd- og bildeopptak fra førsteinstansbehandlingen 

119 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/
nou-2011-13.html?id=648073 

120 Omtalt i Årbok 2010 s. 110.
121 Application no. 926/05.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-13.html?id=648073
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-13.html?id=648073
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 under ankebehandlingen. Forslaget er avgrenset til de tilfellene hvor 
det er særlig belastende for fornærmede å forklare seg på nytt.

Høringsfristen er satt til 1. mars 2012.

5.3			 Høring	om	økt	bruk	av	konfliktråd
Justisdepartementet sendte 19. desember 2011 på høring en arbeids-
grupperapport om økt bruk av konfliktråd.122

Bakgrunnen for høringen var regjeringens ambisjon om at konflikter 
skal løses tidligst mulig og på laveste nivå i rettssystemet.  Justisdepar-
tementet besluttet derfor å nedsette en gruppe som fikk i oppdrag å 
vurdere behovet for lovendringer for økt bruk av konfliktråd i straffe-
sakskjeden og såkalt «restoritative justice», hvor alle involverte i en 
prosess skal få delta sammen i utviklingen av forslag til løsning på en 
sak.

Arbeidsgruppen har for det første foreslått å oversette og definere be-
grepet «restoritative justice» i forslag til ny konfliktrådslov. Begrepet er 
foreslått oversatt til «gjenopprettende prosess».

Arbeidsgruppen la til grunn at konfliktrådsbehandling fortsatt skal 
være frivillig og basert på samtykke. Et nytt forslag var at det skal  kunne 
gjøres unntak fra kravet om personlig deltakelse ved konfliktrådsbe-
handlingen. Unntaket ble foreslått å gjelde overfor fornærmede i sær-
lige tilfeller, og overfor foretak som kan utpeke en person til å represen-
tere seg.

Rapporten inneholder forslag til endring av straffeprosessloven angå-
ende unge lovbrytere. Gruppen foreslo en ny straffereaksjon, kalt ung-
domsoppfølging, som skal erstatte påtaleunnlatelser med vilkår om 
oppfølgingsteam, overfor unge lovbrytere med fare for gjentakelse. Den 
nye straffereaksjonen er foreslått å komme ved siden av den nye straffe-
reaksjonen kalt ungdomsstraff vedtatt i 2011.123 Gruppen foreslo også 
å lovfeste at overføring til konfliktråd skal være påtalemyndig hetens 
foretrukne reaksjon overfor barn mellom 15 og 18 år.

EMK artikkel 6 omhandler retten til rettferdig rettergang. Arbeidsgrup-
pen vurderte norsk og internasjonal rett dithen at de beste grunner  taler 
for å gi EMK 6 anvendelse der en straffesak avgjøres i konflikt rådet. På 
denne bakgrunn foreslo arbeidsgruppen at hjemmelen for bruk av tolk 

122 Alle dokumenter om saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad/horingsbrev.
html?id=667467 

123 Se omtale i Årbok 2011 del V, 6. Barn.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad/horingsbrev.html?id=667467
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad/horingsbrev.html?id=667467
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i konfliktrådet inntas i konfliktrådsloven, og at muligheten for bruken 
av tolk i konfliktrådet sikres i budsjett.

Andre forslag fra gruppen var blant annet å øke informasjonen om og 
markedsføringen av gjenopprettende prosesser og konfliktråd, samt å 
utrede muligheten for å overføre meglingsdelen av sivile saker fra for-
liksrådet til konfliktrådet.

Høringsfristen er 19. mars 2012.

5.4			 Høyesterettsdom	om	begrunnelsesplikten	for		
	 	 lagmannsretten	

Høyesterett avsa 9. februar 2011 dom i en sak som blant annet gjaldt 
lagmannsrettens domsgrunner.124 

A ble i lagmannsretten blant annet dømt for voldtekt og legemsbeska-
digelse. A anket saken til Høyesterett, og gjorde blant annet gjeldende 
at det i domfellelsen skulle ha vært gitt en nærmere begrunnelse for 
bevisvurderingen og lovanvendelsen etter straffeprosessloven §§ 39 og 
40. 

Spørsmålet for Høyesterett var om lagmannsrettens domsgrunner opp-
fylte kravene til begrunnelse av bevisvurderingen og lovanvendelsen. 
Høyesterett benyttet anledningen til å oppsummere og presisere den 
nyere tids rettspraksis om begrunnelsesplikten.125

Høyesterett viste til at for å bli dømt i en lagrettesak, krevdes ikke bare 
at lagretten hadde svart «ja» på skyldspørsmålet, men også at fagdom-
merne hadde funnet straffeskyld bevist. Fagdommerne hadde plikt til å 
tilsidesette lagrettens kjennelse dersom de fant at det ikke var ført til-
strekkelig bevis for straffeskyld. Etter straffeprosessloven skulle lag-
mannsrettens domsgrunner, når en lagrettekjennelse ble lagt til grunn 
for dommen, «for skyldspørsmålets vedkommende bare bestå i en hen-
visning til kjennelsen». Lagrettens kjennelse skulle ikke begrunnes, og 
som hovedregel trengte heller ikke fagdommerne å begrunne sin be-
slutning om å godta lagrettens kjennelse. 

Det fulgte imidlertid av straffeprosessloven at avgjørelsen av straffe-
spørsmålet skulle begrunnes. Straffespørsmålet ble avgjort av en «med-
domsrett» som besto av fagdommerne og et utvalg på fire lagrettemed-
lemmer (lagretteutvalget), Etter langvarig praksis skulle denne som 

124 HR-2011-00296-A, publisert i Rt. 2011 s. 172
125 Jf. Rt. 2009 s. 750, Rt. 2009 s. 1439, Rt. 2009 s. 1526, Rt. 2010 s. 865 og Rt. 2011s.1. Se 

omtale i Årbok 2009 s. 73 flg. og Årbok 2010 s. 98 flg.
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ledd i begrunnelsen for straffutmålingen gi en beskrivelse av den hand-
lingen som domfellelsen gjaldt. Faktumbeskrivelsen skulle ifølge 
Høyeste rett ikke bare redegjøre for det objektive hendelsesforløpet, 
men også ta stilling til hva som er funnet bevist når det gjelder subjektiv 
skyld. I den utstrekning lovanvendelsen ikke ga seg selv, og det ikke var 
gjort lydopptak eller foretatt protokollasjon av rettslederens rettsbelæ-
ring, måtte det også redegjøres for den lovanvendelsen som lå til grunn 
for straffutmålingen. Faktumbeskrivelsen skulle ikke baseres på hva 
fagdommerne og lagretteutvalget antok lagretten hadde lagt til grunn, 
men gi uttrykk for hva de innenfor rammen av lagrettens svar selv 
 hadde funnet bevist. Rettspraksis la imidlertid til grunn at fagdommer-
nes og lagretteutvalgets faktumbeskrivelse, i den utstrekning det ikke 
fantes holdepunkter for annet, også måtte kunne tas som uttrykk for 
lagrettens syn.

Ifølge Høyesterett måtte lagmannsrettens bevisvurdering under straffe-
utmålingen inneholde både en beskrivelse av hva som var funnet be-
vist, og redegjøre for de sentrale – springende – og avgjørende punktene 
i bevisvurderingen. For at en mangelfull begrunnelse av bevisvurderin-
gen skulle kunne føre til opphevelse dommen, måtte sentrale punkter i 
denne bli stående uforklart.

Høyesterett viste blant til at det i lagrettesaker unntaksvis kunne være 
nødvendig å begrunne avgjørelsen av skyldspørsmålet, og at dette i så 
fall skulle gjøres av de tre fagdommerne alene som ledd i begrunnelsen 
for hvorvidt lagrettens kjennelse skulle settes til side på grunn av man-
glende bevis for tiltaltes skyld. Høyesterett viste til at kompetansen til å 
tilsidesette eller godta lagrettens kjennelse tillå fagdommerne, og at 
dersom det var nødvendig å begrunne fagdommernes beslutning, var 
det i høy grad naturlig at denne begrunnelsen ble gitt av fagdommerne 
alene. Hvorvidt det var nødvendig å begrunne fagdommernes beslut-
ning, kom an på hvordan fagdommerne og lagretteutvalget utformet 
den faktumbeskrivelsen som ble lagt til grunn for straffutmålingen. 
 Under normale omstendigheter ville denne beskrivelsen kunne utfor-
mes slik at det ikke ble nødvendig med noen særskilt begrunnelse av 
fagdommerne for avgjørelsen av skyldspørsmålet.

I den konkrete saken fant Høyesterett at fagdommerne og lagrette-
utvalgets beskrivelse av den straffbare handlingen var konsistent, og at 
den ikke etterlot uforklarte punkter. Sammen med spørsmålene til lag-
retten mente Høyesterett videre at dette ga et tilstrekkelig grunnlag 
også for å prøve lovanvendelsen.

Høyesterett kom etter dette enstemmig til at lagmannsretten hadde gitt 
en tilstrekkelig begrunnelse for bevisvurderingen og lovanvendelsen.



90 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011

5.5			 Høyesterettskjennelse	om	begrunnelsesplikten	for		
	 	 kjæremålsutvalget

Høyesteretts ankeutvalg avsa 23. mars 2011 kjennelse i sak som blant 
annet gjaldt spørsmålet om begrunnelsesplikten etter SP artikkel 14 nr. 
5 gjaldt for kjæremålsutvalgets beslutninger allerede i 2002.126

A ble i lagmannsretten blant annet dømt for en voldtekt som han var 
frifunnet for i herredsretten. A anket denne delen av dommen til Høyeste-
rett. Ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning av 22. mars 2002 
ble anken ikke tillatt fremmet. Beslutningen inneholdt ingen begrun-
nelse.

Etter begjæring fra A, besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av 
straffesaker (gjenopptakelseskommisjonen) 16. desember 2010 å gjen-
åpne Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning. Gjenopptakelses-
kommisjonen viste blant annet til straffeprosessloven § 392 første ledd 
samt at kriteriene for gjenåpning i Høyesteretts storkammerdom i Rt. 
2010 s. 1170127 måtte gjelde tilsvarende i det foreliggende tilfellet.

Høyesterett viste til at tiltalte var blitt frifunnet i herredsretten, men 
dømt i lagmannsretten. I tråd med rettspraksis etter avgjørelsen i Rt. 
2009 s. 187 og etterfølgende lovfesting i straffeprosessloven, hadde 
domfelte i slike tilfeller krav på ankebehandling i Høyesterett, med 
mindre ankeutvalget fant det klart at anken ikke ville føre fram.128 Be-
slutning om å nekte anke måtte begrunnes i samsvar med SP artikkel 
14 nr. 5.  

Høyesteretts ankeutvalg tok nå opp spørsmålet om begrunnelses plikten 
gjaldt allerede da kjæremålsutvalget traff sin avgjørelse i 2002. Høyeste-
rett viste til at storkammeravgjørelsen fra 2010 la til grunn at begrun-
nelsesplikten var rimelig avklart rundt to-instansreformens ikrafttre-
delse i 1995. Imidlertid siktet storkammeravgjørelsen direkte bare til 
andreinstansens begrunnelsesplikt. Det var tilsynelatende først i 2005 
at det kom en avgjørelse fra FNs menneskerettighetskomité som slo 
fast at ankeretten og begrunnelsesplikten etter SP artikkel 14 nr. 5 også 
gjaldt ved domfellelse i andre instans etter frifinnelse i førsteinstans.129 
Dette utelukket imidlertid ikke at begrunnelsesplikten ved anke til 
Høyesteretts kjæremålsutvalg også gjaldt så tidlig som i 2002. Det 
 kunne også hevdes at begrunnelsesplikten nå fulgte av de endringene i 
straffeprosessloven § 323 som trådte i kraft 10. desember 2010.

126 HR-2011-601-U, publisert i Rt. 2011s. 425.
127 Se omtale i Årbok 2010 s. 101.
128 Se omtale i Årbok 2010 s. 73.
129 FN-komitéens avgjørelse 26. august 2005 i Communication No. 1095/2002 Valera mot 
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Høyesterett uttalte at de beste grunner uansett tilsa at det burde gis en 
begrunnelse i den foreliggende sak. Etter å ha vurdert anken på nytt, 
kom ankeutvalget enstemmig fram til at anken ikke skulle bli tillatt 
fremmet.

5.6			 Høyesterettsdom	om	juridiske	personers	vern	mot		
	 	 selvinkriminering

Høyesterett avsa 2. juni 2011 dom i en sak som gjaldt hvorvidt selv-
inkrimineringsvernet i EMK artikkel 6 beskyttet juridiske personer.130

Politiet hadde i forbindelse med en pågående straffesak mot A, bedt 15 
selskaper om å utlevere opplysninger om regnskapet, noe selskapene 
nektet. Lagmannsretten påla selskapene å utlevere materialet.

Spørsmålet for Høyesterett var om selvinkrimineringsvernet i EMK ar-
tikkel 6 også gjaldt juridiske personer, slik at de ikke måtte utlevere 
opplysningene. Høyesterett påpekte innledningsvis at det ikke forelå 
noen uttrykkelig avgjørelse fra EMD om spørsmålet. Høyesterett viste 
deretter til EMK artikkel 1 og til EMDs egen praksis, som viste at flere 
av rettighetene i artikkel 6 gjaldt for juridiske personer. Det fantes 
 ingen holdepunkter for at bestemmelsens vern mot selvinkriminering 
skulle stå i en særstilling.

Høyesterett viste blant annet til at forbudet mot selvinkriminering var 
nært forbundet med øvrige sentrale rettssikkerhetsgarantier i artikkel 6 
som retten til å forholde seg taus og uskyldspresumsjonen. Hensynet 
bak disse rettighetene var blant annet å unngå rettsfornektelse. Siden 
en domfellelse og foretaksstraff kunne ha inngripende konsekvenser 
for selskaper, måtte hensynet til rettssikkerheten gjelde tilsvarende for 
dem. Høyesterett viste til at EMD hadde begrunnet disse rettssikker-
hetsgarantiene i et ønske om å beskytte siktede mot uakseptabel tvang, 
og at beskyttelsen mot selvinkriminering innebar at påtalemyndigheten 
ikke kunne oppfylle sin bevisbyrde ved å ty til bevis som var framskaffet 
ved tvang eller undertrykkelse i strid med siktedes vilje. Høyesterett 
uttalte at det i så måte ikke var avgjørende at et selskap som sådan ikke 
har noen vilje. Høyesterett påpekte at i praksis så vil det alltid være 
enkeltpersoner som treffer beslutninger og handler på selskapets vegne. 
Selskapsrepresentantene vil i mange tilfelle kunne være i en tvangs-
situasjon som gjør det naturlig å identifisere dem med selskapet, og 
dette talte for at selvinkrimineringsprinsippet skulle gjelde for juridiske 
 personer.

130 HR-2011-01118-A, publisert i Rt. 2011 s. 800.
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Høyesterett viste også til at EU-domstolen hadde lagt til grunn at prin-
sippet om selvinkriminering kan påberopes av juridiske personer, og i 
den sammenheng forutsatt at EMK artikkel 6 kom til anvendelse. 

5.7			 Høyesterettsbeslutning	om	vitneførsel	etter	ulovlig		
	 	 politiavhør	i	utlandet

Høyesteretts ankeutvalg traff 12. august 2011 beslutning over anke som 
blant annet var begrunnet i lagmannsrettens avgjørelse om å tillate vitne-
førsel av vitner som var blitt utsatt for ulovlig politiavhør i utlandet.131

A ble i 2010 dømt i både tingretten og lagmannsretten for seksuelle 
overgrep mot brasilianske gutter. Guttene ble avhørt av brasiliansk 
 politi på en måte som stred mot norsk rett ved at det ble brukt press, 
trusler, løfter og løgn. Både tingretten og lagmannsretten avviste kravet 
fra As forsvarer om at guttene ikke kunne føres som vitner i retten 
 under hovedforhandlingene.

For Høyesteretts ankeutvalg var spørsmålet om de etter norsk rett ulov-
lige politiavhørene var til hinder for at de fornærmede guttene ble ført 
som vitner og fikk forklare seg under hovedforhandlingen for norske 
domstoler. 

Forsvareren gjorde gjeldende at de fornærmede ikke hadde mulighet til 
å gå tilbake på det de hadde forklart til brasiliansk politi, slik at vitne-
førsel for norske domstoler ville innebære en fortsettelse av rettsbrud-
det. Det ble vist til at brasiliansk politi fulgte guttene til Norge i forbin-
delse med hovedforhandlingene. Forsvareren anførte at det forelå 
krenkelse av forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende be-
handling og retten til rettferdig rettergang og etter EMK artikkel 3 og 6.

Høyesterett viste til at både tingretten og lagmannsretten hadde inn-
hentet sakkyndige uttalelser om i hvilken grad politiavhørene kunne 
påvirke vitnene til å gi uriktige forklaringer, og om risikoen for at de 
ville holde fast på en uriktig forklaring som følge av ‘falske minner’. Det 
ble også vist til den ellers omfattende bevisførselen i saken, og at tiltal-
tes rett til kontradiksjon var blitt ivaretatt.

Etter utvalgets syn kunne de feilene som ble begått ved politiavhørene 
i Brasil, ikke få som konsekvens at det er utelukket å avhøre de samme 
vitnene på nytt under hovedforhandlingen, og å vektlegge disse nye 
avhørene under avgjørelsen av skyld- og straffespørsmålet. Utvalget 
viste blant annet til Rt. 1997 s. 1778. Utvalget var enig med lagmanns-
retten i at det forhold at de tre vitnene ble ført for tingretten og lag-

131 HR-2011-01540-U, publisert i Rt. 2011 s. 1081.
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mannsretten, ikke kunne ses som noen gjentagelse av rettsbruddet ved 
avhørene i Brasil.

I forhold til EMK artikkel 3 bemerket ankeutvalget at vitnene møtte 
frivillig og alene for lagmannsretten og avga forklaringer under omsten-
digheter som ikke ga grunnlag for å frykte at de ikke uttalte seg fritt.

Et enstemmig ankeutvalg besluttet å avvise anken. 

5.8			 Høyesterettsdom	om	konstituert	dommers	habilitet
Høyesterett avsa 1. september 2011 dom i sak som gjaldt hvorvidt en 
konstituert dommer kunne delta i ankebehandlingen av dom avsagt i 
den tingretten han var fast ansatt i.132

C tjenestegjorde som konstituert lagdommer ved lagmannsretten fra 
august 2010 til medio mai 2011. Han deltok ved ankebehandlingen i 
lagmannsretten av tingrettens dom. På tidspunktet for avsigelsen av 
tingrettens dom var C i funksjon som dommer i tingretten, hvor han 
har sin faste stilling. Han deltok imidlertid ikke i behandlingen av  saken 
i tingretten. 

Spørsmålet for Høyesterett var om det forhold at C var dommer i ting-
retten da en av hans kolleger hadde saken til behandling, gjorde ham 
inhabil til å delta som konstituert dommer i lagmannsrettens ankebe-
handling.

Et flertall på tre dommere viste blant annet til habilitetsregelen i dom-
stolloven § 10 annet ledd siste punktum om at dommere fra den ting-
rett som har behandlet saken i første instans, ikke kan tilkalles til be-
handling av anke eller kjæremål av saken. På bakgrunn av ordlyd og 
forarbeider, uttalte flertallet at det var klart at bestemmelsen ikke fikk 
direkte anvendelse på konstituerte dommere.

Flertallet uttalte at selv om forarbeidene til domstolloven § 10 ikke 
nevnte konstituerte dommere og deres habilitet, så kunne ikke dette 
bety at habilitetsvurderingen av konstituerte dommere skulle være ube-
rørt av de siste to tiårs betydelige rettsutvikling i kravet til dommeres 
habilitet. Utviklingen hadde over tid resultert i et strengere krav til ha-
bilitet, der det helt sentrale i vurderingen var den alminnelige tilliten til 
dommerens uavhengighet.

Spørsmålet for flertallet var dermed om Cs faste ansettelsesforhold i 
tingretten var en omstendighet som var egnet til å svekke tilliten til hans 

132 HR-2011-01646-A, publisert i Rt. 2011s.1133.
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uhildethet, jf. domstolsloven § 108. Høyesterett mente at de hensyn som 
lå bak domstolsloven § 10, også måtte ha relevans ved vurderingen av 
om en konstituert dommer er inhabil etter domstolloven § 108. 

Flertallet uttalte blant annet at et viktig hensyn var å hindre at avgjørel-
ser ble overprøvd av kolleger man hadde et løpende arbeidsfellesskap 
og daglig faglig og sosialt samkvem med. Blant annet fordi konstitusjo-
nen av C var relativt kortvarig, og C etter endt konstitusjon skulle til-
bake til tingretten, uttalte flertallet at det for omverdenen mest sann-
synlig ikke ville framstå forskjellig om saken ble avgjort av en 
konstituert dommer fra den tingretten som hadde behandlet saken i 
første instans, eller av en tilkalt dommer fra denne tingretten. Flertallet 
mente derfor at det burde gjelde et alminnelig utgangspunkt om inha-
bilitet i et tilfelle som det foreliggende.

Et mindretall på to dommere hadde et annet syn på domstolloven 
§ 108. Sondringen mellom tilkalte og konstituerte dommere var etter 
mindretallets mening et bevisst lovgivervalg. Habilitetsreglene burde 
etter mindretallets oppfatning være mindre strenge for konstituerte 
dommere enn for de tilkalte. Mindretallet uttalte at det skulle meget 
sterke grunner til for at Høyesterett på grunnlag av de samme hensyn 
som ledet til domstolloven § 10 andre ledd siste punktum, skulle utvide 
anvendelsesområdet for inhabilitet etter domstolloven § 108.

Under dissens 3-2, opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom på bak-
grunn av at den var ulovlig sammensatt.

5.9			 Høyesterettskjennelse	om	tiltaltes	innsynsrett	i	sakens		
	 	 dokumenter

Høyesterett avsa 20. september 2011 kjennelse i sak som gjaldt om til-
talte hadde krav på innsyn i speilkopier som politiet hadde tatt av be-
slaglagte harddisker og andre elektroniske lagringsmedier (databærere) 
som tilhørte tredjeperson.133

En speilkopi er en eksakt kopi av innholdet i slike databærere. På 
grunn av den enorme mengden data som lå lagret i databærerne, hadde 
politiet bare søkt gjennom deler av materialet, basert på nærmere an-
gitte søkekriterier. De dokumentene som politiet hadde hentet ut på 
grunnlag av slike søk, hadde forsvarer fått innsyn i.

Lagmannsretten kom til at speilkopier tilhørende medtiltalte, andre 
mistenkte og vitner, falt inn under formuleringen «sakens dokumen-
ter» i straffeprosessloven § 264 første ledd første punktum, og at As 

133 HR-2011-01744-A, publisert i Rt. 2011 s. 1188.
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forsvarer dermed hadde rett til innsyn i speilkopiene i sin helhet. Påtale-
myndigheten anket til Høyesterett over lovanvendelsen.

Utgangspunktet for Høyesterett var at tidligere praksis ikke hadde tatt 
stilling til spørsmålet om speilkopier, og at straffeloven § 264 var  skrevet 
i en tid da tradisjonelle dokumenter nærmest var enerådende. På denne 
bakgrunn uttalte Høyesterett at det måtte legges betydelig vekt på re-
elle hensyn ved tolkningen. Høyesterett uttalte at på generelt grunnlag 
tilsa hensynet til kontradiksjon og partslikhet at tiltalte skulle ha ut-
strakt innsynsrett. Dette fikk etter Høyesteretts mening likevel ikke av-
gjørende betydning i saken.  Det at speilkopiene tilhørte tredjemenn 
gjorde at sterke personvernhensyn talte mot innsyn.

I tillegg påpekte Høyesterett at hensynet til tiltalte var ivaretatt blant 
annet ved at tiltalte gjennom sin forsvarer hadde fått innsyn i de samme 
dokumentene som politiet hadde hentet ut gjennom sine søk i speil-
kopiene. Det var også av betydning at det var politiet som primært 
hentet inn relevante bevis, og at det til gjengjeld ble stilt meget strenge 
krav til bevis for at noen kunne straffedømmes. Høyesterett viste også 
til saker om kommunikasjonskontroll. I slike saker satte politiet seg inn 
i all kommunikasjon som ble kontrollert. Tungtveiende hensyn tilsa da 
at også forsvarer måtte kunne sette seg inn i dette. Dette var ikke til-
felle i foreliggende sak der politiet foretok begrensede søk i speilkopi-
ene som forsvareren også fikk innsyn i.

I tillegg var det et spørsmål om sakens forhold til EMK artikkel 6 og 
forsvarerens rett til å bli kjent med relevant bevismateriale. Høyesterett 
viste til Rowe and Davis v. The United Kingdom134 og Natunen v. Fin-
land135 som understreket at tiltalte skulle ha tilgang til «material evi-
dence». Høyesterett fant det imidlertid klart at dokumentene i speil-
kopiene som ikke var hentet ut av politiet, ikke ble omfattet av dette.

Høyesterett opphevet etter dette enstemmig lagmannsrettens kjennelse.

5.10		 Høyesterettsdom	om	lang	saksbehandlingstid	og	mildere		
	 	 straff

Høyesterett avsa 1. november 2011 dom i en sak som gjaldt straffe-
utmåling for overtredelse av avgifts-, skatte- og regnskapslovgivningen.136

A, som var selvstendig næringsdrivende, ble i 2006 tatt for å ha unn-
dratt merverdiavgift og skatt, og for å unnlate å føre regnskap. Forhol-

134 Application no. 28901/95
135 Application no. 21022/04
136 HR-2011-02030-A, publisert i Rt. 2011 s. 1418.
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dene ble avdekket ved bokettersyn i 2006. Forholdene innebar brudd 
på regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og ligningsloven. Liknings-
kontoret vedtok at saken skulle strafferettslig forfølges, og anmeldte 
saken i mai 2007. Siktelse ble tatt ut i august 2010, og Follo tingrett avsa 
i september 2010 dom der A ble dømt til fengsel i ett år og to måneder, 
hvorav syv måneder betinget. A anket straffutmålingen, og Borgarting 
lagmannsrett avsa i april 2011 dom hvor fengselsstraffen ble satt ned til 
ett år, hvorav syv måneder betinget.

Spørsmålet for Høyesterett var om den lange saksbehandlingstiden 
både hos forvaltningen og hos påtalemyndigheten, idet det gikk fire år 
fra bokettersynrapporten var ferdig til siktelse ble tatt ut, burde føre til 
en lavere straffutmåling. A anførte prinsipalt samfunnsstraff, subsidiært 
at en lengre del av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Høyesterett fant at den lange saksbehandlingstiden utvilsomt innebar 
en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1, som krever at en strafferettslig 
forfølgning skal gjennomføres innen rimelig tid. Retten la til grunn at 
siden det var snakk om en svært lang periode, måtte det føre til en be-
tydelig reduksjon i straffen. 

I spørsmålet om samfunnsstraff uttalte Høyesterett at på området som 
A var dømt for, var det ikke vanlig med samfunnsstraff, og at det gjorde 
seg gjeldende sterke allmennpreventive hensyn som talte mot bruk av 
samfunnsstraff. Derimot fant retten grunnlag for å gjøre en større del av 
fengselsstraffen betinget. Hele straffen kunne derimot ikke gjøres betin-
get på grunn av de sterke allmennpreventive hensynene for den typen 
kriminalitet, og fordi det var snakk om en betydelig unndragelse. 

Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i ett år, hvorav ti måneder ble 
gjort betinget.

5.11		 Høyesterettsavgjørelse	om	grooming,	privat	provokasjon		
	 	 og	avkall	på	overprøving

Høyesterett avsa 14. november 2011 avgjørelse i sak hvor spørsmålet 
blant annet var om straffebudet mot grooming var overtrådt, om tiltalte 
måtte frifinnes på grunnlag av privat provokasjon, og om det var gitt 
gyldig avkall på retten til toinstansbehandling.137

En 58 år gammel mann hadde over Internett avtalt med det han trodde 
var en 15 år gammel jente, å møtes for ha seksuell omgang. I løpet av 
nettkontakten tok imidlertid jentas mor over og ga seg ut for å være 
jenta. Moren tok så kontakt med politiet som arresterte tiltalte da han 

137 HR-2011-02105-A, publisert i Rt. 2011 s. 1455.
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møtte opp på det avtalte stedet. I tingretten ble tiltalte dømt for groo-
ming etter straffeloven § 201a, mens han i lagmannsretten kun ble 
dømt for forsøk på overtredelse av dette straffebudet. I forbindelse med 
etterforskningen av saken fant politiet bilder av overgrep mot barn på 
tiltaltes datamaskin. Etter at forsvareren hadde samtykket på vegne av 
tiltalte, behandlet og dømte lagmannsretten, som førsteinstans, tiltalte 
også for overtredelse av straffeloven § 204a for besittelse av bilder av 
overgrep mot barn. Lagmannsrettens avgjørelser ble anket av både til-
talte og påtalemyndigheten.

Høyesterett kom på bakgrunn av tiltaltes forsett, handlinger og avtale 
med moren, til at det forelå straffbart forsøk, og ikke et fullført brudd, 
på straffeloven § 201a.

Det neste spørsmålet var om tiltalte likevel måtte frifinnes grunnet pri-
vat provokasjon. Høyesterett viste til EMDs avvisningsavgjørelse i 
 saken Shannon mot Storbritannia og uttalte at domfellelse etter privat 
provokasjon ville kunne være i strid med retten til rettferdig rettergang 
i EMK artikkel 6.138  Terskelen for frifinnelse måtte imidlertid være høy. 
For det første måtte tiltalte ha blitt forledet til å foreta en handling han 
ellers ikke ville ha begått. I tillegg måtte det etter en totalvurdering 
virke støtende og i strid med den alminnelige rettsfølelse å straffedømme 
den som var blitt lurt. Dette kunne eksempelvis være tilfellet hvor for-
nærmede selv var den som hadde provosert fram handlingen. Ved vur-
deringen måtte det blant annet legges vekt på hva straffebudet beskyt-
tet, tiltaltes handlemåte og graden av provokasjon. Ved tvil om faktum, 
måtte tvilen komme tiltalte til gode. 

Høyesterett viste til at moren ved å sende meldinger hadde bidratt til å 
styrke tiltaltes forsett. Likevel fant retten det ikke støtende å straffe-
dømme tiltalte under henvisning til at det var han som opprinnelig tok 
kontakt med den 15 år gamle jenta, og at det var han som tok initiativ 
til at de skulle møtes. Det ble videre vist til at straffeloven § 201a tar 
sikte på å beskytte barn under 16 år uavhengig av hva barnet selv  måtte 
ønske. Straffen for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201a ble satt 
til fengsel i 30 dager.

Høyesterett vurderte så om tiltaltes samtykke til førstegangsbehandling 
direkte for lagmannsretten av tiltalen for overtredelse av § 204a – i lys 
av Høyesteretts begrensete adgang til å prøve bevisvurderingen under 
skyldspørsmålet – innebar et gyldig avkall på retten til toinstansbe-
handling som følger av SP artikkel 14 nr. 5. Høyesterett viste til at til-
talte i et visst omfang kunne gi avkall på de rettergangsgarantier som 
følger av EMK artikkel 6 og SP artikkel 14. Et slikt avkall krevde imid-

138 Application no. 67537/01.
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lertid et klart og informert samtykke fra tiltalte. I denne saken hadde 
forsvareren tatt initiativ til, og på vegne av tiltalte uttrykkelig samtykket 
i, at tiltalen for overtredelse av straffeloven § 204 a ble førstegangsbe-
handlet direkte for lagmannsretten. Tiltalte var imidlertid verken av 
forsvareren eller retten blitt orientert om at han dermed mistet retten til 
å få bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet overprøvd ved en høy-
ere instans. Rettens flertall uttalte at tiltalte etter norsk rett som hoved-
regel ikke kunne identifiseres med sin forsvarer. Tiltaltes samtykke var 
derfor etter flertallets syn ikke tilstrekkelig informert til å anses som et 
gyldig avkall på overprøvingsretten. Mindretallet mente at tiltalte måtte 
identifiseres med forsvareren, og viste til at forsvareren var klar over at 
samtykket til direkte behandling i lagmannsretten innebar bortfall av 
retten til overprøving. 

I tråd med flertallets syn ble lagmannsrettens ankeforhandling og dom-
fellelse for overtredelse av straffeloven § 204a, opphevet. 

5.12		 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.139

Komiteen uttrykte bekymring for mangelen på kvalifiserte og profesjo-
nelle tolker, blant annet innen rettsvesenet, når det gjelder samisk språk 
og språk som snakkes av minoritetsgrupper og ikke-borgere, og anbe-
falte myndighetene blant annet å bedre tilgjengeligheten til og kvalite-
ten på profesjonelle tolketjenester.

Videre uttrykte komiteen bekymring for at lovgivningen om fri retts-
hjelp ikke dekker saker om etnisk diskriminering. Komiteen anbefalte 
videre at fri rettshjelp bør gis når rettergangsskritt anbefales av Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet og -nemnda, slik tilfellet er med retter-
gangsskritt anbefalt av Sivilombudsmannen. Den noterte seg at Stortin-
get nå vurderer dette. 

5.13		 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité offentliggjorde 4. november 2011 sine 
anbefalinger til Norge etter å ha behandlet Norges sjette statsrapport i 
oktober 2011.140

139 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering.
140 Se omtale i Årbok 2011, del II, 3. Internasjonal overvåking.
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Komiteen uttrykte bekymring for at behovsprøvd fri rettshjelp ikke ble 
vurdert ut i fra søkerens faktiske situasjon og de reelle kostnadene for 
den juridiske rådgivningen. Videre uttrykte komiteen bekymring for at 
fri rettshjelp ikke er tilgjengelig for alle typer saker. På denne bakgrunn 
anbefalte komiteen Norge å revurdere fri rettshjelp-ordningen.

6.		 FORBUDET	MOT	GJENTATT	STRAFFEFORFØLGING

Ingen aktuelle saker i 2011. 

Internasjonale	kilder
Forbudet mot gjentatt straffeforfølging eller ileggelse av ny straffesank-
sjon for samme forhold er et supplement til de rettergangsgarantiene i 
straffesaker som følger av retten til rettferdig rettergang. Forbudet er 
nedfelt i EMK protokoll 7 artikkel 4 og i SP artikkel 14 nr. 7. 

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og 
skal i henhold til § 3 gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. 
Videre har straffeprosessloven gjennom bestemmelsene om negativ 
rettskraft sikret et forbud mot gjentatt straffeforfølging overfor samme 
person for så vidt gjelder de sanksjonene som regnes som straff i straffe-
prosesslovens forstand. Begrepet «straff», slik det er å forstå i konven-
sjonene, kan omfatte straffelignende sanksjoner som ikke er å anse som 
straff etter den norske straffeprosessloven. 

Grunnloven inneholder ikke noe forbud mot gjentatt straffeforfølging. 

7.		 RETTEN	TIL	ET	EFFEKTIVT	RETTSMIDDEL

Av aktuelle saker i 2011 omtales høring om NOU 2010: 12 Ny klage-
ordning for utlendingssaker (7.1) og Norges rapport til Europarådet om 
oppfølging av EMD-reformen (7.2).

Internasjonale	kilder
Alle som har en velbegrunnet påstand om brudd på rettighetene i EMK 
eller SP, har rett til å få tilgang til et effektivt nasjonalt rettsmiddel for å 
få prøvd sin sak. Retten til et effektivt rettsmiddel er vernet i EMK 
 artikkel 13 og SP artikkel 2 nr. 3.

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og § 3 
slår fast at disse konvensjonene skal gis forrang framfor annen lovgiv-
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ning ved motstrid. Norsk forvaltnings- og prosesslovgivning regulerer 
kriteriene for tilgangen til effektivt rettsmiddel.

Grunnloven har ikke noe særskilt vern om rett til tilgang på effektive 
rettsmidler.

7.1			 Høring	om	NOU	2010:12	Ny	klageordning	for		
	 	 utlendingssaker

Politi- og justisdepartementet sendte 16. mai 2011 NOU 2010:12 Ny 
klageordning for utlendingssaker ut på høring.141

Det regjeringsoppnevnte Mæland-utvalget foreslo at Utlendings nemnda 
blir til Klageinstansen for utlendingssaker med to adskilte avdelinger: 
Flyktningnemnda og Utlendingsklage.142 Flyktningnemnda skal be-
handle alle asylsaker der klager har fått lov til å bli i Norge mens klagen 
behandles. Alle andre saker skal behandles i Utlendingsklage, etter den 
ordinære ordningen for behandlingen av klager i norsk forvaltning. Ut-
valget foreslo også å utvide departementets instruksjonsmyndighet over 
den nye klageinstansen. Høringsfristen var 1. oktober 2011.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Norsk senter for men-
neskerettigheter uttalte i sine høringsuttalelser at forslaget på enkelte 
punkter innebar styrket rettssikkerhet for klagerne. Blant annet trakk 
de fram at asylsaker hvor klagers forklaring legges til grunn, foreslås 
behandlet i nemnd med møte- og uttalelsesrett for klager. Samtidig ble 
det reist flere kritiske innvendinger til forslaget. Blant annet NOAS, 
Norsk folkehjelp, Antirasistisk senter, Juss-Buss og SMR stilte seg 
 kritiske til et kategorisk skille der nemndbehandling er avskåret i alle 
 andre saker enn asylsakene.

Flere høringsinstanser hadde betenkeligheter med forslaget om utvi-
delse av departementets instruksjonsrett overfor klageinstansen. NOAS 
og SMR ga uttrykk for at en ny klageordning burde tatt utgangspunkt i 
best mulig rettssikkerhet for den enkelte, og uttalte at det var bekym-
ringsfullt at mulighetene for politisk styring utgjorde en så sentral del av 
mandatet. På et overordnet plan oppfordret SMR myndighetene til å se 
forslaget om ny klageordning i sammenheng med utlendingers reelle 
adgang til norske domstoler. Etter senterets oppfatning burde vurde-
ringstemaet være om klagesystemet som helhet gir et effektivt vern mot 
konvensjonskrenkelser i tråd med EMK artikkel 13.

141 Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-201012-ny-klageordning-for-.
html?id=643510  

142 Se Årbok 2010 s. 117–118 for utførlig omtale.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-201012-ny-klageordning-for-.html?id=643510
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-201012-ny-klageordning-for-.html?id=643510
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-201012-ny-klageordning-for-.html?id=643510
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Ved utgangen av 2011 var saken under behandling i Justis- og politi-
departementet.

7.2			 Høring	om	Norges	oppfølging	av	EMD-reformen
Justis- og politidepartementet sendte 19. oktober 2011 ut på høring 
Norges utkast til rapport til Europarådets ministerkomité om Norges 
oppfølging av reformen av Den europeiske menneskerettighetsdomsto-
len i Strasbourg (EMD).143

Domstolen overvåker medlemstatenes gjennomføring av Den europeis-
ke menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Bakgrunnen for reformen 
er at EMD står overfor store utfordringer med hensyn til å behandle 
den raskt voksende mengden av innkommende saker. For tiden har 
EMD over 160 000 saker til behandling. Over 90 % av sakene blir av-
vist da de ikke oppfyller kravene til å bli behandlet av domstolen. 
 Videre gjelder over halvparten av sakene klager mot Russland, Tyrkia, 
Romania og Italia. 86 av de 61 307 sakene som ble registrert ved EMD 
i 2010, var mot Norge. 

Europarådets medlemsland, inkludert Norge, har i de såkalte Inter-
laken- og Izmir-erklæringene blitt enige om en rekke tiltak for å sikre 
EMDs effektivitet og framtid. Samtidig forpliktet statene seg til å rap-
portere til Europarådet om oppfølgingen av tiltakene. I denne forbin-
delse ønsket departementet gjennom høringen å få tilbakemelding på 
de ulike tiltakene som Norge har iverksatt, og innspill til andre mulige 
tiltak som kan forbedre EMDs effektivitet. 

Departementet viste blant annet til at Norge jobber for å styrke gjen-
nomføringen av menneskerettigheter i stater som har mange saker for 
EMD, og at Norge tok initiativ til opprettelsen av Europarådets men-
neskerettsfond (Human Rights Trust Fund). Fondet gir økonomisk 
støtte til ulike prosjekter som skal sikre menneskerettighetene i Europa-
rådets medlemsland. Videre rapporterte departementet om oppfølgin-
gen av ulike tiltak knyttet til blant annet spredning av informasjon om 
EMK og praksis fra EMD, gjennomføring av dommer mot Norge, ad-
gangen til å påberope menneskerettsbrudd overfor norske myndigheter 
og klare prosedyrer for nominering av norske dommere til domstolen.

Høringsfristen var 1. desember og et lite utvalg av instanser avga 
 hørings uttalelse. Domstolsadministrasjonen pekte på behovet for lett 
tilgjengelig og søkbar EMD-praksis. Sivilombudsmannen viste i sin 

143 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-om-emd-reformen-rapportering-om-n.
html?id=661114 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-om-emd-reformen-rapportering-om-n.html?id=661114
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-om-emd-reformen-rapportering-om-n.html?id=661114
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-om-emd-reformen-rapportering-om-n.html?id=661114
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 høringsuttalelse blant annet til at ombudet fører tilsyn med forvaltnin-
gens oppfølging av EMD-dommer mot Norge og videre jevnlig avgir 
uttalelser i enkeltsaker der Norges menneskerettslige forpliktelser er 
berørt. Videre tok Sivilombudsmannen opp behovet for tilgjengelig-
gjøring av informasjon om EMK, EMD-praksis og klageadgangen til 
EMD på norsk. Juss-Buss tok i sin høringsuttalelse opp en rekke for-
hold, herunder forvaltningens manglende kunnskap og faktiske gjen-
nomføring av EMK og EMD-avgjørelser, behovet for uavhengig infor-
masjon, rådgivning og rettshjelp til potensielle klagere til EMD og 
betydningen av utsatt iverksettelse av forvaltningsvedtak når det frem-
mes prosedable anførsler om menneskerettighetsbrudd. Norsk senter 
for menneskerettigheter viste i sin høringsuttalelse til at formidling av 
objektiv og upartisk informasjon om menneskerettigheter, herunder 
klageordningene, er en sentral oppgave for en nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter. På denne bakgrunn inviterte senteret departe-
mentet til dialog om hva slag innhold, form og ressurser et framtidig 
knutepunkt for informasjon om EMK og EMD bør ha. 

Endelig rapport for Norge var ikke offentlig tilgjengelig 31. desember 
2011.

8.		 KRAVET	OM	LOVHJEMMEL	FOR	STRAFF	OG	FORBUDET		
	 	 MOT	STRAFF	MED	TILBAKEVIRKENDE	KRAFT	

Av aktuelle saker i 2011 omtales to høyesterettsdommer, en om lov-
hjemmel for varetektsfengsling (8.1), og en om prøveløslatelse og tilbake-
virkningsforbudet (8.2).

Internasjonale	kilder
EMK artikkel 7 og SP artikkel 15 krever at ingen skal bli funnet skyldig 
i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som 
ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal 
rett på det tidspunktet gjerningen eller unnlatelsen ble begått. I kravet 
om lovhjemmel for straff ligger videre en beskyttelse mot at lovgiver 
eller domstoler gir nyere lovgivning tilbakevirkende kraft på gjerninger 
eller unnlatelser som ikke var straffbare på det tidspunktet da gjernin-
gen eller unnlatelsen ble begått. 

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og i 
henhold til § 3 skal disse konvensjonene gis forrang framfor annen 
lovgivning ved motstrid. Dette innebærer at også det menneskerettslige 
lovkravet på strafferettens område er en del av norsk lovgivning.
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Det strafferettslige legalitetsprinsippet er nedfelt i Grunnloven § 96, der 
det heter at «[i]ngen kan dømmes uden efter Lov». Det finnes også et 
generelt forbud mot tilbakevirkende lovgivning i Grunnloven § 97, som 
ikke er begrenset til straffesanksjoner. Et krav om lovhjemmel for ileg-
gelse av straff følger også av det uskrevne lovkravet som konstitusjonell 
sedvanerett oppstiller. Alminnelig lov regulerer også dette feltet.

8.1			 Høyesterettskjennelse	om	lovhjemmel	for	varetektsfengsling
Høyesteretts ankeutvalg avsa 13. januar 2011 kjennelse i en sak som 
gjaldt spørsmål om lovhjemmel for varetektsfengsling av en utenlandsk 
statsborger for forhold begått i Sverige.144

A var mistenkt for å ha utført grovt heleri i Sverige og ble varetekts-
fengslet i Norge.

Et vilkår for fengsling etter straffeprosessloven § 171, lest i sammen-
heng med § 183, er at personen mistenkes for handlinger som «etter 
loven» kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Lagmanns-
retten mente at det manglet hjemmel i norsk lov for å straffeforfølge de 
handlingene A var mistenkt for å ha begått i Sverige, og opphevet der-
for tingrettens dom om varetektsfengsling. 

Spørsmålet for Høyesteretts ankeutvalg var hvilket hjemmelsgrunnlag 
for straff som kreves for at vilkåret «etter loven» i straffeprosessloven 
skulle være oppfylt. Ankeutvalget viste til Grunnloven § 96, og påpekte 
at uttrykket «etter loven» klart måtte forstås slik at det siktes til norsk 
lov. Varetektsfengsling av A forutsatte at han kunne straffes i Norge.

Ankeutvalget viste til at straffeloven § 12 nr. 4 ga hjemmel til å straffe 
visse handlinger begått av utlendinger i utlandet. Det var imidlertid på 
det rene at bestemmelsen ikke omfattet heleri. Spørsmålet var om det 
fantes hjemmel for straff i andre lovgrunnlag. 

Utvalget viste så til Lov om overføring av straffesaker fra eller til annet 
europeisk land av 25. mars 1972 nr. 22, som gjennomfører Den euro-
peiske konvensjon om overføring av straffesaker av 15. mai 1972 i 
norsk rett. Etter en vurdering av lovens ordlyd og lovgivers uttalelser i 
forarbeidene, fant ankeutvalget at både loven og konvensjonen var 
ment å omfatte handlinger som ikke falt inn under straffeloven § 12 nr. 4. 
På denne bakgrunn konkluderte ankeutvalget med at A kunne straffe-
forfølges med hjemmel i lov om overføring av straffesaker av 1972.

Et enstemmig ankeutvalg opphevet etter dette lagmannsrettens kjennelse.

144 HR-2011-00085-U, publisert i Rt. 2011 s. 31.
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8.2			 Høyesterettsdom	om	prøveløslatelse	og		
	 	 tilbakevirkningsforbudet

Høyesterett avsa 10. mars 2011 dom i en sak som gjaldt om det å an-
vende nye og strengere regler for prøveløslatelse enn det som gjaldt på 
handlings- og/eller domstidspunktet, var i strid med Grunnloven § 97 
og EMK artikkel 7.145

A ble idømt 21 års fengsel i 2000. På handlings- og domstidspunktet 
gjaldt det en hovedregel i fengselsloven § 35 første ledd om adgang til 
prøveløslatelse etter to tredjedeler av soningstiden. For de som sonet en 
fengselsstraff på mer enn 18 år, gjaldt en særregel som medførte at 
prøve løslatelse kunne skje etter 12 år. På dette grunnlag søkte A i 2009 
til Kriminalomsorgen om prøveløslatelse i 2011, da han ville ha sonet 
12 år. 

Regelen om 12 års soningstid ble ikke videreført da straffegjennom-
føringsloven trådte i kraft i 2002, og etter de nye reglene kunne ikke 
prøveløslatelse skje før etter 14 års soning. As søknad ble avslått på 
bakgrunn av de nye reglene i straffegjennomføringsloven.

Spørsmålet for Høyesterett var om A i realiteten hadde fått en stren-
gere straff ved at 12-årsregelen var blitt opphevet, og om det derfor var 
i strid med Grunnloven § 97 og EMK artikkel 7 å vurdere søknaden 
etter de endrede reglene.

Høyesterett uttalte at nye regler om straffullbyrdelse verken gjelder ny 
kriminalisering eller endring av strafferammen, men hvordan straffen 
skal gjennomføres. Regelendringene falt derfor utenfor rammene for 
det absolutte tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97.  Høyesterett 
viste samtidig til at det var slått fast i rettspraksis at Grunnloven § 97 
også hadde betydning for hva ny lov om straffegjennomføring kan inne-
holde. Det sentrale vurderingstemaet for Høyesterett var om de nye 
reglene på en uforholdsmessig måte grep inn i en etablert rettsposisjon, 
og om A hadde fått en forventning om prøveløslatelse etter 12 års 
 soning som var beskyttet mot senere lovendring til skade for ham.

Høyesterett viste blant annet til ordlyden i daværende fengselslov § 35 
første ledd, tidligere rettspraksis samt den praksis som gjaldt på doms-
tidspunktet for prøveløslatelse i tilsvarende saker. På denne bakgrunn 
uttalte Høyesterett at A ved domfellelsen ikke hadde fått en posisjon 
som ga ham krav på å bli prøveløslatt etter 12 års soning, da den tidli-
gere bestemmelsen forutsatte utøvelse av skjønn ved prøveløslatelse. 
Høyesterett uttalte også at alle som soner måtte være forberedt på en 
slik justering i kriminalpolitisk øyemed. Etter dette kom Høyesterett 

145 HR-2011-00516, publisert i Rt. 2011 s. 347.
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fram til at A verken på handlings- eller domstidspunktet hadde en be-
rettiget forventning om prøveløslatelse etter 12 års soning som var 
 vernet mot senere lovgivning.

Det var også et spørsmål for Høyesterett om opphevelsen av 12-års-
regelen krenket forutsigbarhetskravet etter EMK artikkel 7. Høyesterett 
uttalte at EMD flere ganger hadde slått fast at artikkel 7 ikke får anven-
delse på nye og skjerpende bestemmelser om prøveløslatelse. Det  kunne 
ifølge retten heller ikke utledes av EMK artikkel 7 et krav om at land 
som har prøveløslatelse, skal ha klart definerte vilkår for når prøve-
løslatelse skal innvilges.

En enstemmig Høyesterett forkastet anken under henvising til at de 
skjerpede reglene ikke stred mot tilbakevirkningsforbudet.

9.		 VERNET	OM	PRIVATLIV	OG	FAMILIELIV

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendring om gjennomføring av EUs 
datalagringsdirektiv (9.1), lovendring om Sivilombudsmannens adgang 
til forvaltningens dokumenter (9.2), ny forskrift om tilgang til opplys-
ninger i helseregistre (9.3), høring om forslag til etablering av nasjonal 
kjernejournal på helsefeltet (9.4) høring om forslag til lovendringer i 
forbindelse med etablering av Norsk Helsearkiv (9.5), høring om end-
ringer i åndsverkloven (9.6),  Høyesterettskjennelse om gjennomsyn av 
backupkopi av selskapsarkiv (9.7), Høyesterettsdom om boplikt og 
inngrep i privat- og familieliv mv. (9.8), Høyesterettsdom om utvisnings-
vedtak og hensynet til barnets beste (9.9), Nunez-dommen fra EMD 
om samme tema (9.10), Sivilombudsmannens uttalelse om rutine messig 
undersøkelse av pasientrom mv. (9.11).

Internasjonale	kilder
Privatlivssfæren og familien er beskyttet av flere konvensjonsbestem-
melser. Retten til respekt for privat- og familielivet er beskyttet i EMK 
artikkel 8 og SP artikkel 17. ØSK artikkel 10 anerkjenner familien som 
en grunnleggende samfunnsenhet som skal gis størst mulig beskyttelse 
og assistanse. EMK artikkel 12 og SP artikkel 23 regulerer retten til å 
inngå ekteskap og stifte familie. Kvinners rett til ikke å bli diskriminert 
i saker vedrørende ekteskap og familieliv beskyttes i KDK artikkel 16. 
EMK syvende protokoll artikkel 5 hjemler ektefellers like rettigheter og 
plikter av privatrettslig karakter. 

Også andre konvensjoner beskytter vernet om privatlivssfæren og fami-
lien, blant annet FNs konvensjon om samtykke til ekteskap, minste-
alder for ekteskap og registrering av ekteskap og Europarådets konven-
sjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av 
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personopplysninger. Barnets rett til å være sammen med sin familie er 
slått fast i BK artiklene 9, 10 og 16. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, ØSK, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. Også annen norsk 
lovgivning beskytter vernet om privatlivssfæren. 

Grunnlovens vern om privatlivssfæren er begrenset. Det finnes i § 102 
et visst forbud mot husundersøkelser: «Hus-Inkvisitioner maa ikke 
finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» Utover dette vil særlig det 
uskrevne legalitetsprinsippet være aktuelt. Dette innebærer at myndig-
hetenes inngrep i privatlivssfæren i en del tilfeller må ha hjemmel i lov 
vedtatt av Stortinget. 

9.1			 Lovendring	om	gjennomføring	av	EUs	datalagringsdirektiv
Stortinget vedtok 11. april 2011 endringer i straffeprosessloven og 
ekomloven med det formål å gjennomføre EUs datalagringsdirektiv i 
norsk rett.146 Lovendringen bygger på Prop. 49 L (2010–2011) Endrin-
ger i ekomloven og straffeprosessloven.147 Saken skapte stor  samfunns-
debatt om retten til privatliv.

Forut for lovvedtaket vedtok Stortinget å samtykke i at datalagrings-
direktivet innlemmes i EØS-avtalen.148 Vedtakene ble truffet med stem-
mene fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter sammen med flertal-
let av representantene fra Høyre. Hovedformålet med datalagringsdi-
rektivet er å harmonisere EU- og EØS-statenes lovgivning om datalag-
ring i den hensikt å gi politiet et verktøy for å avdekke, etterforske og 
straffeforfølge kriminalitet. 

Endringen av ekomloven innebærer blant annet at tilbydere av elektro-
niske kommunikasjonsnett og tilbydere av slike tjenester skal lagre 
 trafikkdata, lokaliseringsdata og data som er nødvendig for å identifi-
sere abonnenten eller brukeren, i 6 måneder til bruk for kriminalitets-
bekjempelse. Plikten gjelder data som genereres eller behandles i tilby-
ders elektroniske kommunikasjonsnett ved bruk av fasttelefon, mobil-
telefon, Internett-telefoni, Internett-tilgang og e-post.

Endringene i straffeprosessloven innebærer blant annet at domstolene 
kan pålegge tilbydere av elektronisk kommunikasjon å utlevere slike 

146 Lov 15. april 2011 nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. 
(gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett).

147 Forslaget og høringsrunden er omtalt i Årbok 2010 s. 35 og s. 124. 
148 Se Stortingets vedtak nr. 451 av 4. april 2011.
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lagrede data når det foreligger skjellig grunn til mistanke om overtre-
delse av visse angitte straffebud.

Endringene i ekom- og straffeprosessloven trer i kraft når Kongen be-
stemmer.149

9.2			 Lovendringer	om	Sivilombudsmannens	adgang	til		
	 	 forvaltningens	dokumenter

Stortinget vedtok 15. november 2011 endringer i lov om Stortingets 
ombudsmann for forvaltningen om ombudsmannens adgang til forvalt-
ningens dokumenter.150

Grunnlaget for endringene er et representantforslag fra samtlige poli-
tiske partier på Stortinget.151 Endringene innebærer en formell utvi-
delse av Sivilombudsmannens innsynsrett ved at lovens § 7 annet ledd 
oppheves. Ved en henvisning til tvisteloven kapittel 22 har denne be-
stemmelsen tidligere begrenset ombudsmannens adgang til forvaltnin-
gens saksdokumenter etter tilsvarende regler som gjelder for bevisfor-
bud og bevisfritak for domstolene. Denne henvisningen medførte at 
opplysninger som var underlagt lovbestemt taushetsplikt i utgangpunk-
tet var unntatt Sivilombudsmannens innsynsrett. 

Bakgrunnen for endringene var at det hadde oppstått usikkerhet om 
hvilken rett ombudsmannen hadde til å få utlevert dokumenter fra for-
valtningen. Mens forvaltningsloven tillot «kontroll med forvaltningen» 
uten hinder av taushetsplikt, gjaldt ikke slikt unntak all særlovgivning, 
og heller ikke for graderte dokumenter. Formålet med endringene var å 
sikre en reell og effektiv kontroll med forvaltningen. Stortingsrepresen-
tantene understreket at Sivilombudsmannen og hans medarbeidere er 
avhengige av at det gis tilgang til taushetsbelagt informasjon, og at det 
nettopp er i de sakene der forvaltningen arbeider i lukkede rom, at 
ombudsmannskontrollen er sentral. 

Som følge av ombudsmannens utvidede innsynsrett, ble det fastsatt en 
presisering i § 9 annet ledd av at taushetsplikten for ombudsmannen og 
hans personale også gjelder informasjon som er gradert i henhold til 
sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. Det ble også fastsatt min-
dre endringer i andre bestemmelser. 

149 Endringene var per 31. desember 2011 fremdeles ikke trådt i kraft.
150 Lov 2. desember 2011 nr. 46 om endringer i lov om Stortingets ombudsmann for 

forvaltningen. 
151 Representantforslaget er tilgjengelig på http://www.stortinget.no/Global/pdf/Represen-

tantforslag/2010-2011/dok8-201011-161.pdf 

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-161.pdf
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-161.pdf
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9.3			 Ny	forskrift	om	tilgang	til	opplysninger	i	helseregistre
Helsedepartementet vedtok 24. juni 2011 ny forskrift om tilgang til 
opplysninger i helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften).152 
Forskriften var på høring i to omganger, henholdsvis i 2008 og 2010, 
før den ble vedtatt i 2011.153 

Formålet med forskriften var å regulere nødvendig tilgang til helseopp-
lysninger og å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet slik at 
helsehjelp kan tilbys på en forsvarlig og effektiv måte samtidig som 
personvernet ivaretas. Forskriften påla virksomhetene å jevnlig kon-
trollere hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger i journaler og 
helseregistre. Videre ble det stilt krav til opplæring og informasjon om 
bruken av systemet til alle som autoriseres for tilgang.

Den endelige forskriften tok opp i seg mange av innvendingene fra 
hørings instansene, særlig i forhold til reglene om tilgang på tvers av 
virksomheter, samt avklaring av forholdet til andre regelverk.

Forskriften var per 31. desember 2011 ikke trådt i kraft.

9.4			 Høring	om	forslag	til	etablering	av	nasjonal	kjernejournal		
	 	 på	helsefeltet

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 4. juli på høring et forslag om 
ny bestemmelse i helseregisterloven som gir hjemmel for etablering av 
en nasjonal kjernejournal.154

Bakgrunnen for forslaget var blant annet gjennomføringen av sam-
handlingsreformen for helsetjenesten. Formålet var økt pasientsikker-
het ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og tilgang på in-
formasjon som kan være viktig for å unngå for eksempel feilmedisinering. 
Forslaget om etablering av nasjonal kjernejournal innebærer at helse-
personell skal ha tilgang til oppdatert og strukturert informasjon om 
pasienter på tvers av nivåer og organisasjoner i helsesektoren, i en ny 
type journalsystem.

Departementet har vurdert forslaget opp mot relevante menneskeret-
tighetskonvensjoner. Departementet mente at den foreslåtte ordningen 
vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter ØSK artikkel 12, som 
pålegger staten å jobbe for den høyest oppnåelige helsestandard. De-
partementet har også vurdert EMK artikkel 8 om personvern, herunder 

152 Forskrift 24. juni 2011 nr. 628 om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til 
helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre.

153 Se omtale i Årbok 2010 s. 126.
154 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/

dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/etablering-av-nasjonal-kjernejournal.html?id=651187 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/etablering-av-nasjonal-kjernejournal.html?id=651187
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/etablering-av-nasjonal-kjernejournal.html?id=651187
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praksis fra EMD. Departementet fant at EMK artikkel 8 ikke utgjorde 
noen skranke mot opprettelsen av en nasjonal kjernejournal.

Høringsfristen var 17. oktober 2011. Datatilsynet gikk i sitt høringssvar 
inn for ordningen i hovedsak slik den forelå i høringsnotatet, men øn-
sket et forbud mot bruk av kjernejournalen for forskningsformål. Norsk 
Psykologforening mente i sin høringsuttalelse at det ikke var tilstrekke-
lig med en reservasjonsrett mot å bli registrert, slik departementet fore-
slo, men ønsket i stedet at det ble innhentet samtykke fra alle som blir 
registrert.

9.5			 Høring	om	forslag	til	lovendringer	i	forbindelse	med		
	 	 etablering	av	Norsk	Helsearkiv

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 7. juli 2011 på høring et forslag 
om endringer i helseregisterloven.155  Bakgrunnen for forslaget var 
NOU 2006:5 Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene. Om 
arkivdepot for spesialisthelsetjenesten.

Forslaget innebærer å endre helseregisterloven på flere punkter for å 
hjemle opprettelsen av Norsk Helsearkiv. Arkivet ble vedtatt opprettet 
ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010. Formålet med arkivet er 
å sikre forsvarlig oppbevaring og tilgjengeliggjøring av eldre, bevarings-
verdige pasientarkiver fra spesialisthelsetjenesten. 

Høringsfristen var 1. november 2011, og flere instanser avga hørings-
svar. Blant annet mente Datatilsynet at personvernkonsekvensene av 
de foreslåtte regelendringene ikke var tilstrekkelig utredet. De pekte på 
at forslagene til lovendringer innebar et inngrep i retten til privatliv 
 etter EMK artikkel 8, og mente at det var svært mangelfullt at dette 
ikke var utredet. Videre var tilsynet også redd for at forslaget kunne 
være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97, og mente at dette 
burde vært utredet.

9.6			 Høring	om	endringer	i	åndsverkloven	
Kulturdepartementet sendte 19. mai 2011 på høring forslag til endrin-
ger i åndsverkloven med tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser 
av opphavsrett på Internett.156

155 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/
Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/hoyring--om-forslag-til-lovendringar-i-s.
html?id=651381 

156 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/
dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-andsverkloven---til.
html?id=643799 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/hoyring--om-forslag-til-lovendringar-i-s.html?id=651381
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/hoyring--om-forslag-til-lovendringar-i-s.html?id=651381
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/hoyring--om-forslag-til-lovendringar-i-s.html?id=651381
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-andsverkloven---til.html?id=643799
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-andsverkloven---til.html?id=643799
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-andsverkloven---til.html?id=643799
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Forslagene til lovendringer gikk i hovedsak ut på å regulere tilgangen 
til opplysninger om identiteten bak IP-adresser, med andre ord hvem 
som står bak et abonnement som er benyttet til krenkelser av opphavs-
retten. Formålet med lovendringen var å styrke rettighetshavernes 
mulig heter for håndheving ved krenkelse av opphavsrett.

Departementet foreslo at rettighetshavere skal ha adgang til å kreve at 
Internett-tilbydere pålegges å hindre tilgang til materiale som krenker 
opphavsrett i grove tilfeller. Det ble lagt til grunn at vilkårene for slikt 
pålegg skal være strenge, og at forholdsmessigheten av tiltaket alltid 
skal vurderes.

Departementet foreslo to alternative modeller til hvilket organ som 
skal ha myndighet til å gi Internett-tilbydere pålegg. I den ene modellen 
ble det foreslått at Medietilsynet får myndighet til å fastsette pålegg 
overfor Internett-tilbyderne. Medietilsynets vedtak skal kunne påkla-
ges til en klagenemnd, og vedtakene fra klagenemnda skal igjen kunne 
bringes inn for de ordinære domstolene. I den andre modellen le det 
foreslått at slik myndighet til å fastsette pålegg skal legges til de almin-
nelige domstolene.

Høringsfristen var 30. september, og mange instanser avga høringssvar. 
Datatilsynet uttrykte i sin høringsuttalelse at de hadde ønsket seg en 
annen virkemiddelbruk fra departementet i kampen mot ulovlig fildel-
ing, og etterlyste oppslutning om og støtte til lovlige tjenester for ned-
lasting og streaming. Datatilsynet mente også at en slik tilnærmings-
måte ville medført betydelig færre utfordringer for personvernet.

9.7			 Høyesterettskjennelse	om	gjennomsyn	av	backupkopi		
	 	 av	selskapsarkiv

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde 1. april 2011 anke over kjennelse i 
sak om begjæring om midlertidig forføyning mot pålegg fra lignings-
myndighetene.157 

Ligningsmyndighetene påla i januar 2008 tre selskaper å medvirke til 
gjennomsyn av informasjon lagret på en backupkopi av en server som 
myndighetene hadde innhentet i mars 2004. Etter at ligningsmyndig-
hetene tok backupkopien, ble det åpnet bokettersyn mot selskapene, og 
myndighetene anså kopien for å utgjøre en del av selskapenes arkiv, jf. 
Ligningsloven (lignl) § 4-10 nr.1 bokstav b. Selskapenes begjæring om 
midlertidig forføyning mot pålegget ble ikke tatt til følge av tingretten 
eller lagmannsretten. 

157 HR-2011-00696-U, publisert i Rt. 2011 s. 487.



111III SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER

For Høyesterett gjorde selskapene gjeldende at lignl § 4-10 ikke hjem-
let innsyn i backupkopien siden den var innhentet i 2004 og derfor ikke 
utgjorde en del av selskapenes arkiver i 2008. Videre hevdet de at på-
legget om medvirkning til gjennomsyn var i strid med forbudet mot 
selvinkriminering i EMK artikkel 6. Selskapene hevdet også at en gjen-
nomgåelse av serveren var i strid med retten til respekt for privat- og 
familieliv etter artikkel 8. Avslutningsvis pekte selskapene på at Høyes-
teretts avgjørelse Rt. 2007 s. 1612 om hvorvidt ligningsmyndighetene 
kunne ta backupkopi av de samme selskapenes server, var blitt påkla-
get til EMD. Av denne grunn anmodet selskapene om at saken ble 
stanset inntil EMD hadde fattet sin avgjørelse i den saken, jf. tviste-
loven § 16-18.

Høyesterett avviste først å stanse saken i påvente av behandlingen ved 
EMD under henvisning til at det kunne ta lang tid før saken ble avgjort, 
noe som ville hemme myndighetsutøvelsen og gjøre den lite effektiv. 
Dette til tross for at det var et sentralt spørsmål i klagesaken for EMD 
om dette innebar hjemmel for senere gjennomgåelse hos ligningsmyn-
dighetene. Ankeutvalget viste til at lignl § 4-10 nr. 1 bokstav b etter en 
lovendring i 2008 uttrykkelig hjemlet kopiering av selskapers datalag-
ringsmedier. I Rt. 2007 s. 1612 kom Høyesterett til at lignl § 4-10 også 
før 2008 ga hjemmel for å ta backupkopi. 

Ankeutvalget avviste deretter anførselen om at backupkopien fra 2004 
ikke utgjorde en del av selskapenes arkiver i 2008. Utvalget viste til Rt. 
2007 s. 1612 som fastslo at ligningsloven hjemlet backupkopi allerede i 
2004, og uttalte at arkivbegrepet i lignl § 4-10 også omfattet arkivmate-
riale som tilhører skatteyteren, men som er i andres besittelse. Det at 
ligningsmyndighetene på denne måten kunne få innsyn i mer arkiv-
materiale enn det en backupkopi på tidspunktet for bokettersynet i 2008 
ville ha kunnet frambringe, kunne ikke begrunne en innskrenkende tolk-
ning av arkivbegrepet.

Når det gjaldt anførselen om at pålegget innebar en krenkelse av forbu-
det mot selvinkriminering etter EMK artikkel 6, pekte Høyesterett på 
at det på dette tidspunktet var uavklart om juridiske personer var be-
skyttet av forbudet.158 Uansett var det en høy terskel for at framtving-
else, bruk av dokumentbevis eller andre realbevis skulle være i strid 
med selvinkrimineringsforbudet, og ligningslovens regler om tilgang, 
gjennomsyn og utlevering av bevis var etter ankeutvalgets syn ikke i 
strid med EMK artikkel 6. Det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til 
om juridiske personer var beskyttet av forbudet mot selvinkriminering. 

158 Dette ble besvart bekreftende i HR-2011-01118-A, publisert i Rt. 2011 s. 800, se Årbok 
2011 del III, 5. Rettferdig rettergang.
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Når det gjaldt anførsel om inngripen i privatlivet etter EMK artikkel 8, 
slo ankeutvalget fast at uttrykket «hjem» i bestemmelsen også omfattet 
kontor- og forretningslokaler, og antok videre at også virksomhetsarki-
ver var omfattet. Ligningsmyndighetenes gjennomgåelse av backup-
kopien ville i så fall være et inngrep i privatlivet. Spørsmålet var deret-
ter om inngrepet oppfylte unntaksvilkårene om tilstrekkelig presise og 
tilgjengelige rettsregler, om inngrepet hadde et legitimt formål, og om 
det etter en forholdsmessighetsvurdering kunne anses som nødvendig i 
et demokratisk samfunn. 

Ankeutvalget slo fast at da pålegget om medvirkning til arkivgjennom-
syn ble gitt i 2008, var spørsmålet om hjemmel for backupkopi av server 
med arkivmateriale og gjennomgåelse hos ligningsmyndighetene av-
klart gjennom Høyesteretts fortolkning av lignl § 4-10 i Rt. 2007 s. 
1612. Det var videre et klart legitimt formål for inngrepet at lignings-
myndighetene måtte ha tilgang til elektronisk lagret arkivmateriale for 
senere gjennomgåelse. Etter ankeutvalgets syn var dette inngrepet også 
forholdsmessig tatt i betraktning ligningsfunksjonærenes taushetsplikt, 
skatteyterens rett til å bli varslet, være til stede og påklage pålegget 
samt de tiltakene som ble iverksatt for å beskytte personvernet. At 
backupkopien var tatt før pålegget om medvirkning til gjennomgåelsen 
ble gitt, kunne ikke tillegges vekt, da kopien på tidspunktet for pålegget 
måtte anses som en del av selskapenes arkiver.

Anken ble forkastet av et enstemmig ankeutvalg.

9.8			 Høyesterettsdom	om	boplikt	og	inngrep	i	privat-	og		
	 	 familieliv	mv.	

Høyesterett avsa 4. mars 2011 dom i en sak som blant annet gjaldt om 
en lovbestemt boplikt ville være i strid med Norges menneskerettslige 
forpliktelser.159

A overtok i 2004 en eiendom der eiendomservervet i utgangspunktet 
var konsesjonsfritt. Under forutsetning av at eiendommen tilfredsstilte 
kravene til odlingsjord, var konsesjonsfriheten likevel betinget av bo-
plikt etter dagjeldende regler om bo- og driveplikt. Landbruksmyndig-
hetene mente at eiendommen hadde slike landbruksressurser at A kun-
ne pålegges boplikt. Fordi A ikke ville bosette seg på eiendommen, 
avslo landbruksmyndighetene As søknad om konsesjon til erverv av 
eiendommen. For Høyesterett gjorde A blant annet gjeldende at boplikt-
kravet var i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser. Han viste 
særlig til EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Festersen-saken, der 

159 HR-2011-00476-A, publisert i Rt. 2011 s. 304. 



113III SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER

domstolen med støtte i EMK fjerde protokoll artikkel 2 fant at danske 
bestemmelser om boplikt stred mot EU-retten.

A viste også til ØSK artikkel 6, 7 og 11 om retten til arbeid, gode ar-
beidsvilkår og tilfredsstillende levestandard, og gjorde gjeldende at 
bopliktskravet innebar at han måtte oppgi sitt nåværende yrke. A gjorde 
også gjeldende at boplikten var et inngrep i EMK fjerde protokoll artik-
kel 2 og SP artikkel 12 om retten til fritt å velge bosted, et inngrep i 
privat- og familieliv etter EMK artikkel 8 og SP artikkel 17 og 23, og at 
bopliktkravet var i strid med BK artikkel 3, 5, 9, 16 og 27 om å ivareta 
barns interesser.

Når det gjaldt tolkningen av ØSK artikkel 6, 7 og 11, uttalte Høyeste-
rett at disse bestemmelsene etter sitt innhold var svært ubestemte, og at 
det kunne reises spørsmål ved hvor langt de gir rettigheter som kan 
håndheves ved søksmål for domstolene. Retten fant det ikke nødvendig 
å gå nærmere inn på dette. Høyesterett kunne ikke se at det fantes noe 
grunnlag for å hevde at retten til arbeid, gode arbeidsforhold og tilfreds-
stillende levestandard var krenket om A ikke fikk tillatelse til å erverve 
eiendommen uten boplikt. Det var opp til A selv om han ønsket å er-
verve eiendommen, og dersom han valgte dette, hadde han ikke plikt til 
å drive den personlig.

Når det gjaldt EU-domstolens avgjørelse noterte Høyesterett at det der 
ble uttalt at bestemmelser om boplikt «innskrenker» retten til å velge 
bosted. Det kunne ifølge retten ikke være grunnlag for å forstå uttalel-
sen slik at den også omfattet at boplikt som vilkår for å erverve eien-
dom representerte et inngrep i rettigheten. 

Høyesterett avviste de øvrige anførslene om menneskerettighetene 
 under henvisning til at det for A var valgfritt om han ønsket å erverve 
eiendommen. Boplikten kunne derfor ikke anses som et inngrep i en 
rettighet. 

En enstemmig Høyesterett forkastet etter dette den del av anken som 
gjaldt påstand om at boplikten stred mot Norges menneskerettslige for-
pliktelser. Høyesteretts flertall opphevet på annet grunnlag landbruks-
myndighetenes vedtak med tre mot to stemmer. 

9.9			 Høyesterettsdom	om	utvisningsvedtak	og	hensynet	til		
	 	 barnets	beste

Høyesterett avsa 28. juni 2011 dom i en sak som blant annet gjaldt 
hvorvidt  Utlendingsnemnda (UNE) hadde tillagt hensynet til den ut-
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vistes barn tilstrekkelig vekt ved forholdsmessighetsvurderingen etter 
utlendingsloven § 29 annet ledd.160

A kom til Norge i 1999. I 2006 traff Utlendingsdirektoratet (UDI) ved-
tak om utvisning med fem års innreiseforbud. Bakgrunnen for vedtaket 
var at A hadde brutt utlendingsloven ved å ha oppholdt seg ulovlig i 
landet samt arbeidet i ett år uten arbeidstillatelse. Omtrent samtidig 
med vedtaket fikk A to barn med B, i henholdsvis 2006 og 2007. Både 
B og barna hadde oppholdstillatelse i Norge. A påklaget vedtaket om 
utvisning, men i 2009 ble vedtaket opprettholdt av UNE. Nemnda re-
duserte innreiseforbudet til to år av hensyn til barna. Det sentrale 
spørsmålet for Høyesterett var om utvisningsvedtaket fra UNE skulle 
anses ugyldig fordi man i forholdsmessighetsvurderingen etter utlen-
dingsloven § 29 annet ledd ikke hadde lagt tilstrekkelig vekt på barnas 
beste. 

Utgangspunktet for Høyesterett var at forholdsmessighetsvurderingen 
måtte omfatte både hvor alvorlige overtredelsene av utlendingsloven 
hadde vært, og tiltakets negative konsekvenser for A og hennes nær-
meste familie. Høyesterett la også til grunn at det ikke nødvendigvis var 
et vilkår at barna kunne bli utsatt for «uvanlig stor belastning», slik 
lagmannsretten hadde tolket tidligere praksis. Et slikt vilkår kunne 
ikke gjelde der det var tale om mindre alvorlige overtredelser av utlen-
dingsloven.

I spørsmålet om overtredelsenes alvorlighetsgrad, vurderte Høyesterett 
blant annet sakens forhold til utlendingsforskriften § 14-1. Etter en 
endring i 2010 innebar denne at utvisning normalt ikke skulle skje 
overfor utlending med barn i riket, selv om utlendingen hadde opp-
holdt seg eller arbeidet ulovlig i Norge i inntil to år. 

Forskriften var ikke trådt i kraft da As vedtak ble fattet. Likevel mente 
Høyesterett at det vanskelig lot seg opprettholde at det å oppholde seg 
ulovlig i riket og arbeide i ett år uten arbeidstillatelse, skulle anses som 
så alvorlige overtredelser av utlendingsloven at dette ved forholdsmes-
sighetsvurderingen skulle gå foran hensynet til barnas beste. 

Høyesterett la til grunn at barna ville oppleve det som meget belastende 
å skilles fra sin mor. A hadde vært den primære omsorgsgiveren for 
barna, og et brudd i samværet på to år ville medføre store konsekvenser 
for barnas tilknytning til mor. Høyesterett mente på denne bakgrunn at 
til tross for at A hadde brutt utlendingsloven ved ulovlig opphold og 
arbeid, kunne ikke dette føre til tilsidesettelse av de små barnas sterke 

160 HR-2011-01280-A, publisert i Rt. 2011 s. 948.
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interesse i å få fortsette å vokse opp sammen med sin hovedomsorgs-
person.

En enstemmig Høyesterett avsa deretter dom på at utvisningsvedtaket 
var ugyldig.

9.10		 EMDs	dom	i	Nunez	mot	Norge
EMD avsa, samme dag som høyesterettsdommen over, 28. juni 2011 
dom i saken Nunez mot Norge.161

Spørsmålet i saken var om hensynet til klagerens barn medførte at ved-
taket om å utvise klageren fra Norge utgjorde en krenkelse av retten til 
respekt for privat- og familieliv etter EMK artikkel 8. 

Klageren var en dominikansk statsborger født i 1974 og bosatt i Oslo. 
Hun ankom Norge første gang i januar 1996. Etter å ha blitt idømt bot 
for butikktyveri, ble hun deportert fra landet i mars 1996 med to års 
innreiseforbud. Fire måneder senere returnerte hun til Norge med et 
pass utstedt i et annet navn. I oktober samme år giftet hun seg med en 
norsk statsborger og søkte om oppholdstillatelse. I søknaden opplyste 
hun at hun aldri hadde vært i Norge, og at hun ikke var tidligere straf-
fet. Klageren ble først innvilget en arbeidstillatelse og fikk bosettingstil-
latelse i 2000. Etter å ha brutt med ektemannen, innledet hun et samliv 
med en dominikansk mann i 2001. Sammen fikk de to døtre, født i 
henholdsvis 2002 og 2003. I desember 2001 ble hun hentet av politiet 
i frisørsalongen hvor hun arbeidet, etter at politiet hadde mottatt tips 
om hennes lovstridige forhold. Klageren tilsto at hun hadde brukt et 
annet pass for å muliggjøre opphold i Norge i strid med innreiseforbu-
det ilagt av myndighetene i 1996. I april 2005 trakk Utlendingsdirekto-
ratet tilbake tillatelsene hennes og avgjorde at hun skulle utvises og 
ilegges innreiseforbud i to år. I oktober 2005 ble klageren og barnefaren 
separert. Hun hadde den daglige omsorgen for barna inntil faren i 2007 
ble tilkjent foreldreansvaret og den daglige omsorgen etter en dom i 
tingretten. Klageren anket utlendingsmyndighetenes vedtak til domsto-
lene. I april 2009 opprettholdt Høyesterett avgjørelsen om utvisning og 
to års innreiseforbud.162

Klageren anførte krenkelse av retten til respekt for familielivet etter 
artikkel 8 under henvisning til at avgjørelsen om utvisning og to års 
innreiseforbud innebar at hun ville bli skilt fra sine to små døtre. Staten 
imøtegikk klagerens anførsler.

161 Application no. 55597/09.
162 HR-2009-929-A, publisert i Rt. 2009 s. 534.
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I vurderingen av saken slo Domstolen innledningsvis fast at morens 
forhold til barna var omfattet av retten til familieliv under artikkel 8. 
Videre viste Domstolen til at artikkel 8 ikke påla medlemsstatene en 
generell forpliktelse om å respektere immigranters valg av oppholds-
land eller å autorisere familiegjenforening. I saker som berørte både 
familielivet og immigrasjonsspørsmål, ville omfanget av medlemsstate-
nes forpliktelse til å slippe inn bosatte personers slektninger og familie 
variere med de konkrete omstendighetene i saken. Domstolen fant det 
ikke nødvendig å ta stilling til om spørsmålet om krenkelse skulle vur-
deres under synsvinkelen inngrep i utøvelse av en rettighet eller som et 
mulig brudd på statens positive forpliktelser. Ifølge Domstolen var vur-
deringstemaet i begge tilfeller, under hensyntagen til statens skjønns-
margin, hvorvidt staten hadde foretatt en rimelig avveining mellom in-
teressene til individet og samfunnet som helhet.

Domstolen avviste klagerens anførsel om at den offentlige interesse i å 
utvise ble avgjørende bare i tilfeller hvor vedkommende var blitt dømt 
i en straffesak for handlingene. Myndighetene måtte kunne ty til utvis-
ning som et effektivt og avskrekkende tiltak mot alvorlige eller gjen-
tatte brudd på utlendingslovgivningen. I denne sammenheng bemerket 
Domstolen at utvisning som administrativ sanksjon ikke som sådan var 
i strid med artikkel 8. 

Domstolen var enig med de nasjonale instansene i at klagerens mange 
brudd på utlendingslovgivningen var av alvorlig art. Klageren hadde 
brutt toårsforbudet mot innreise i landet ved å returnere fire måneder 
etter at hun ble utvist. Hun hadde bevisst gitt misvisende informasjon 
om sin identitet, tidligere opphold i Norge og straffbare forhold. Slik 
hadde hun skaffet og fått fornyet flere oppholds- og arbeidstillatelser, 
og senere også fått en bosettingstillatelse hun ikke var berettiget til. 
Domstolen pekte på at klageren hadde bodd og arbeidet ulovlig i Norge 
hele tiden etter at hun reiste inn i landet i strid med innreiseforbudet, 
og at hun derfor ikke med rimelighet kunne forvente å få bli i landet. 
Videre hadde klageren inntil den første innreisen til Norge, bodd hele 
livet i hjemlandet. Hennes to barn ble født under et samliv med en do-
minikansk mann. På denne bakgrunn mente Domstolen at klagerens 
tilknytning til hjemlandet veide tyngre enn den tilknytningen hun had-
de opparbeidet seg i Norge gjennom ulovlig opphold, og uten en legitim 
forventning om å få bli. Etter Domstolens syn var det ikke utslags-
givende i forhold til klageren selv at det hadde gått nesten fire år fra det 
ulovlige forholdet ble oppdaget, til avgjørelsen om utvisning ble fattet. 

Domstolen vurderte deretter om hensynet til klagerens to små døtre var 
ivaretatt. Domstolen bemerket at en utvisning av klageren med toårs 
innreiseforbud utgjorde et svært vidtrekkende inngrep overfor barna. 
Domstolen viste til barnas langvarige og sterke bånd til moren, avgjø-
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relsen om å tilkjenne faren foreldreretten, stresset barna ble utsatt for 
samt den lange tiden det hadde tatt for myndighetene å utvise henne 
etter at de ble kjent med de ulovlige forholdene. Videre viste Domsto-
len til FNs barnekonvensjon artikkel 3 som slår fast at barnets beste 
skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som foretas av 
offentlige myndigheter vedrørende barn. Domstolen fant, i lys av  sakens 
eksepsjonelle omstendigheter, at hensynet til barnas beste ikke var blitt 
tilstrekkelig ivaretatt. Domstolen fastslo at myndighetene ikke hadde 
foretatt en rimelig avveiing mellom den offentlige interessen i å sikre 
effektiv innvandringskontroll og klagerens behov for å forbli i landet 
for å kunne fortsette å ha kontakt med sine barn. 

På denne bakgrunn konkluderte EMD med fem mot to stemmer med 
at utvisning av klageren og ileggelse av to års innreiseforbud ville inne-
bære en krenkelse av artikkel 8. 

9.11		 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	rutinemessig		
	 	 undersøkelse	av	pasientrom	mv.

Sivilombudsmannen kom 24. mars 2011 med en uttalelse om adgangen 
til rutinemessige undersøkelser av psykiatriske pasienters rom og eien-
deler, og det rettslige grunnlaget for slike inngrep i deres privatliv.163

Bakgrunnen for uttalelsen var ombudsmannens besøk 14. april 2010 til 
St. Olavs hospital, divisjon psykisk helsevern, avdeling Brøset. På bak-
grunn av den informasjonen som ble gitt i tilknytning til besøket, ble 
sykehuset bedt om å gi en skriftlig redegjørelse for avdelingens ret-
ningslinjer og gjennomføring av rutinemessige undersøkelser av pasi-
entrom, eiendeler og post mv. Grunnen var at det framsto uklart hvilke 
rutiner avdelingen hadde på området. Det rettslige grunnlaget for prak-
sisen var også uklart, og det ble bedt om en grundig redegjørelse for 
dette. Avslutningsvis ba ombudsmannen om en kommentar til hus-
ordensreglenes bestemmelser om innskrenkninger i pasientenes kon-
takt med omverdenen.

Sivilombudsmannen uttalte at legalitetsprinsippet krever at ethvert 
inngrep i borgernes frihet og rettssfære i utgangspunktet må ha hjem-
mel i lov. Ombudsmannen viste også til EMK artikkel 8, der det fram-
gikk at inngrepet også måtte være «nødvendig i et demokratisk sam-
funn» av hensyn til nærmere angitte samfunnsverdier. Det ble vist til at 
lov om psykisk helsevern §§ 4-5 og 4-6 ga slik hjemmel for under-
søkelse av innkommet post, rom, eiendeler og person når det forelå 
«begrunnet mistanke» om innføring eller oppbevaring av medikamen-
ter, farlige gjenstander og liknende. 

163 Sak 2011/694, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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Sivilombudsmannen pekte på at redegjørelsen fra Brøset tydet på at det 
ble foretatt rutinemessig undersøkelse av pasientrom ved samtlige av 
avdelingens sengeposter. Videre var det opplyst at personalet var til 
stede ved åpning av pasientenes post, og at innhold i PC og liknende 
ble gjennomgått før utlevering. Sykehuset opplyste også om at det ble 
foretatt rutinemessig undersøkelse av pasientens bagasje ved ankomst 
dersom vedkommende ikke motsatte seg dette. 

Den rutinemessige kontrollen var begrunnet med avdelingens organi-
sering, praktiske hensyn, pasientenes mulighet til å bevege seg fritt og 
det høye sikkerhetsnivået ved avdelingen. Sykehuset uttalte blant  annet 
at driften ikke ville være faglig forsvarlig dersom de beskrevne rutinene 
fastlagt i husordensreglementet ikke ble fulgt. Sykehuset viste her til 
antallet farlige gjenstander som var funnet ved rutinemessige under-
søkelser de siste årene, og til sykehusets ansvar for pasientenes og de 
ansattes sikkerhet. For øvrig ble det blant annet vist til prinsippet om 
«rimelig balanse» etter EMK artikkel 2, 3, 4 og 5 og bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven. 

Sivilombudsmannen uttrykte forståelse for institusjonens behov for 
 rutinemessig undersøkelse av pasientenes rom, eiendeler, post og lik-
nende med grunnlag i sikkerhets- og organisasjonshensyn. Ombuds-
mannen tilføyde at lov om psykisk helsevern ikke nødvendigvis var 
godt egnet for å dekke de særlige behovene ved en sikkerhetsavdeling. 
Sivilombudsmannen uttalte at legalitetsprinsippet krever en klar hjem-
mel for de inngrepene som husordensreglementet la opp til. Rutinemes-
sig undersøkelse av pasientenes rom, eiendeler, post og liknende var i 
strid med lovgivers uttrykte intensjoner. På denne bakgrunn konklu-
derte Sivilombudsmannen med at sykehuset ikke hadde klar nok hjem-
mel for å utføre de rutinemessige inngrepene som ble hjemlet i hus ordens-
reglementet. 

Avslutningsvis noterte Sivilombudsmannen at Helsedirektoratet hadde 
bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere en slik lovendring. 
Inntil en lovendring eventuelt forelå, ble sykehuset bedt om å utforme 
husordensreglementet slik at det var i samsvar med loven.

Sivilombudsmannen har i etterkant sendt gjentatte påminnelser til 
 syke huset uten å få noen tilbakemelding om hvordan uttalelsen har 
blitt fulgt opp.

10.	 RETTEN	TIL	TANKE-,	TROS-	OG	LIVSSYNSFRIHET

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendringer om tilrettelegging av mi-
noriteters behov ved gravferd (10.1), høring om lovmessige konsekven-
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ser av kirkeforliket (10.2), høring om avvikling av den sivile verneplikt 
(10.3), høring om rituell omskjæring av gutter (10.4), og LDOs uttalel-
ser i saker om diskriminering i arbeidslivet på grunn av religion (10.5 
og 10.6).

Internasjonale	kilder
Retten til tanke-, samvittighets-, tros- og livssynsfrihet er beskyttet i 
EMK artikkel 9 og SP artikkel 18. Dette omfatter både rett til å be-
kjenne seg til eller anta religion eller tro etter eget valg, og rett til å ut-
øve sin religion eller tro gjennom handling. Retten til fritt å bekjenne 
seg til religion eller tro og til å velge religion eller tro kan ikke innskren-
kes. Retten til å utøve religion eller tro kan innskrenkes, men slike be-
grensninger må være foreskrevet ved lov, fremme legitime samfunns-
messige formål som er presisert i konvensjonene, og være nødvendige i 
et demokratisk samfunn. 

Barns tanke- og trosfrihet er særskilt beskyttet av BK artikkel 14. Be-
stemmelsen anerkjenner samtidig foreldrenes rett til å veilede barnet i 
utøvelsen av rettigheten. Disse to rettighetene kan komme i et spen-
ningsforhold til hverandre. EMK første protokoll artikkel 2, SP artikkel 
18 nr. 4 og ØSK artikkel 13 nr. 3 omhandler rett til undervisning i 
samsvar med foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning.

Norsk	lovgivning
EMK, SP, ØSK og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk 
rett, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. 

Grunnloven § 2 første ledd beskytter visse aspekter ved tros- og livs-
synsfriheten, men den rekker i henhold til norsk rettsteori ikke like 
langt som det vernet som følger av internasjonale menneskerettighets-
konvensjoner. Ytterligere regulering følger av alminnelig lov, særlig lov 
om Den norske kirke og lov om trudomssamfunn og ymist anna.

10.1		 Lovendringer	om	tilrettelegging	av	minoriteters	behov		
	 	 ved	gravferd

Stortinget vedtok 15. juni 2011 endringer i gravferdsloven og kirkelo-
ven for å tilrettelegge bedre for religiøse og livssynsmessige minoriteters 
tradisjoner ved gravferd.164 Lovendringen bygger på Prop. 81 L (2010–
2011) og en forutgående høringsrunde.165 

164 Lov 26. august 2011 nr. 40 om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover.
165 Omtalt i Årbok 2010 s. 137. 
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Hovedinnholdet i endringene i gravferdsloven var at det ble vedtatt en 
ny faneparagraf som tydeliggjør at gravlegging skal skje med respekt for 
den enkeltes religion eller livssyn. Videre styrkes muligheten for grav-
legging i særskilt tilrettelagt grav med bakgrunn i en religiøs eller livs-
synsmessig begrunnelse, og gravferdslovens tittel og begrepsbruk gjøres 
livssynsnøytral. Stortinget vedtok samtidig endringer i kirkeloven, blant 
annet en hjemmel for å innhente politiattest ved ansettelse og frivillig 
arbeid innenfor Den norske kirke. 

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2012.

10.2		 Høring	om	lovgivningsmessige	konsekvenser	av	kirkeforliket
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte 1. februar 
2011 på høring et notat om lovgivningsmessige konsekvenser som  følge 
av grunnlovsendringer i tråd med kirkeforliket.166

Kirkeforliket ble inngått mellom samtlige politiske partier på Stortinget 
i 2008 og innebærer endring av flere grunnlovsbestemmelser knyttet til 
forholdet mellom stat og kirke.167 Stortinget vil behandle grunnlovsfor-
slagene under vårsesjonen 2012. I tråd med kirkeforlikets forutsetnin-
ger, utredet departementet i høringsnotatet behovet for endringer i for-
mell lovgivning og annet regelverk som følge av de foreliggende grunn-
lovsforslagene.

Departementet så blant annet på behovet for endringer i kirkens lære-
grunnlag i Kong Christian den Femtis Norske Lov fra 1687 andre bok 
første kapittel (NL 2-1), kirkelovens regulering av Kirkemøtets ansvar 
og myndighet, kravet om medlemskap i statskirken for kirkestatsråden 
og embetsmenn i departementets kirkeavdeling, Stortingets rolle i 
kirke styret og framtidig regulering av tilsetting av proster og biskoper.

Notat ble lagt fram for Kirkemøtets uttalelse i 2011. Høringsfristen for 
sivilt samfunn var 1. mai 2011. 

10.3		 Høring	om	avvikling	av	sivil	verneplikt
Justis- og politidepartementet sendte 29. juli 2011 på høring et forslag 
om endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisnings-
grunner.168 

166 Alle dokumentene i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/
horinger/horingsdokumenter/2011/horing--kirkeforliket.html?id=632336 

167 Se Årbok 2008 side 105–106 for omtale av innholdet i kirkeforliket. Forslag om endring 
av Grunnloven ble fremmet i Dokument nr. 12:10 (2007–2008).

168 Alle dokumentene i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-lov-19-mars-1965-nr.html?id=652169 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing--kirkeforliket.html?id=632336
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing--kirkeforliket.html?id=632336
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-lov-19-mars-1965-nr.html?id=652169
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---endringer-i-lov-19-mars-1965-nr.html?id=652169
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Bakgrunnen for forslaget var regjeringens beslutning om å gå inn for 
avvikling av sivil verneplikt som tjenesteform. I høringsnotatet rede-
gjorde departementet for endringer i inntakssystemet til førstegangs-
tjenesten, og uttrykte at ordningen med sivil verneplikt ikke lenger har 
en funksjon som støtteordning for rekrutteringen til forsvaret. Departe-
mentet mente også at de verdimessige fordelene som følger av en ned-
leggelse av sivil verneplikt, herunder at flere kan gå i ordinært arbeid 
eller studier framfor siviltjeneste, ville overgå de ulempene som nedleg-
gelsen fører til i forhold til gjennomføring av samfunnsnyttige oppdrag. 
Høringsnotatet opplyste at tallet på mannskap som gjennomfører sivil 
verneplikt, har sunket drastisk, og nå omfatter bare rundt 200 personer 
per år. Departementet mente på denne bakgrunn at det ikke forelå 
tungtveiende grunner for å opprettholde ordningen.

Lovforslaget innebar at bestemmelser som berører sivil verneplikt i 
militær nekterloven, må oppheves. Lovens fritakssystem videreføres 
imidlertid, slik at mannskap som har en grunnfestet pasifistisk overbe-
visning, skal ha en lovmessig rett til å nekte militærtjeneste i overens-
stemmelse med retten til tanke- og livssynsfrihet etter EMK og SP.

Høringsfristen var 9. september. Departementet fremmet 11. november 
2011 en proposisjon til Stortinget, i all hovedsak samsvarende med 
endringsforslagene slik de var formulert i høringsnotatet.169 Stortinget 
forventes å behandle saken i løpet av vårsesjonen 2012.

10.4		 Høring	om	rituell	omskjæring	av	gutter
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. april 2011 ut på høring 
forslag om lovregulering av rituell omskjæring av gutter.170

Departementet viste i høringsnotatet til at rituell omskjæring av gutter 
har blitt praktisert i flere tusen år av flere befolkningsgrupper og i dag 
er et vanlig inngrep stort sett over hele verden. Slik omskjæring utføres 
gjerne av hensyn til religion, kultur eller hygiene. I Norge gjennomføres 
omskjæringen av helsepersonell innenfor den offentlige og private helse-
tjenesten, og innenfor religiøse samfunn av personer som ikke er helse-
personell. Ifølge departementet var spørsmålet om regulering av rituell 
omskjæring blitt aktualisert gjennom flere henvendelser til departemen-
tet som følge av at store deler av den offentlige helsetjenesten ikke lenger 
tilbyr inngrepet. Dette medførte ifølge departementet økt risiko for at 

169 Prop. 10 L (2011–2012), tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
regpubl/prop/2011-2012/prop-10-l-20112012.html?id=662452 

170 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-lovregulering-av-rit.
html?id=641188 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-10-l-20112012.html?id=662452
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-10-l-20112012.html?id=662452
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-lovregulering-av-rit.html?id=641188
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-lovregulering-av-rit.html?id=641188
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-om-lovregulering-av-rit.html?id=641188
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omskjæring blir utført av personer uten kompetanse til å utføre inngre-
pet på en forsvarlig måte. 

Formålet med forslaget var i følge departementet å sikre at rituell om-
skjæring utføres av kompetent person på en forsvarlig måte, og at det 
finnes et tilgjengelig tilbud for de som ønsker inngrepet gjennomført. I 
høringsnotatet ble det skissert to ulike lovmodeller:

Modell A besto av to hovedelementer. For det første en lovfesting av at 
de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på 
en slik måte at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring på 
en forsvarlig måte, og da i hovedsak i forbindelse med fødsel. For det 
andre innebærer lovforslaget at andre enn leger også skal kunne utføre 
rituelle omskjæringer på nærmere bestemte vilkår.

Modell B innebar en lovfesting av at de regionale helseforetakene skal 
organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker 
det, kan få utført rituell omskjæring på en forsvarlig måte, og da i 
hoved sak i forbindelse med fødsel. Etter denne modellen åpnes det 
ikke for at andre enn leger skal kunne utføre rituelle omskjæringer.

Departementet pekte på at rituell omskjæring av gutter reiser en rekke 
vanskelige problemstillinger av både helsefaglig, økonomisk, juridisk 
og etisk art. Dette måtte etter departementets syn holdes opp mot det 
offentliges ansvar for å hindre at gutter blir utsatt for smerte eller risiko 
ved uforsvarlig omskjæring.

Høringsfristen var 3. oktober 2011 og en rekke instanser avga hørings-
uttalelser, herunder Barneombudet, Likestillings- og inkluderingsom-
budet, Den norske legeforeningen, Det mosaiske trossamfunn og 
 Islamsk råd. Enkelte høringsinstanser pekte blant annet på barnets rett 
til å bestemme over egen kropp og at omskjæring innebærer en medi-
sinsk unødvendig fjerning av en kroppsdel som gir barnet en varig reli-
giøs identitet. Andre viste til den religiøse betydningen av rituell om-
skjæring og viktigheten av å vise forståelse særlig overfor minoriteters 
religionsutøvelse i flerkulturelle samfunn. 

Norsk senter for menneskerettigheter pekte i sin høringsuttalelse blant 
annet på de menneskerettslige interessene som må avveies ved en regu-
lering av rituell omskjæring av gutter, herunder retten til religionsut-
øvelse og barnets rett til helse. Av de to modellene som er lagt ut til 
vurdering, fant SMR at de menneskerettslige hensynene blir best balan-
sert i modell A, hvoretter også trossamfunnenes egne, kvalifiserte om-
skjærere kan gjennomføre ritualet.
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10.5		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 diskriminerings	av	arbeidstaker	ved	religiøs	høytid

LDO avga 28. juni 2011 uttalelse i en sak hvor spørsmålet var om en 
arbeidstaker ble diskriminert ved ikke å få innvilget permisjon med 
lønn ved religiøs høytid.171

Klageren, som var dansk og medlem av den danske folkekirken, jobbet 
som assistent i en barnehage hvor hun i 2010 fikk avslag på sin søknad 
om permisjon med lønn for høytidsdagen Store Bededag. Klageren 
kunne imidlertid ta ut permisjon uten lønn eller en feriedag i anledning 
den religiøse dagen. Samtidig fikk en muslimsk kollega innvilget permi-
sjon med lønn i 2010 for høytiden Id.

Arbeidsgiver begrunnet avslaget blant annet med at Store Bededag 
hadde utspilt sin rolle som religiøs høytidsdag. 

Ombudet fant at det var grunn til å tro at avslaget på søknaden hadde 
sammenheng med As religion. Ombudet pekte videre på at arbeidsgive-
ren var villig til å gi klageren permisjon uten lønn, og kunne derfor ikke 
se at arbeidsgiveren hadde sannsynliggjort at det var andre grunner enn 
religion som var avgjørende ved vurderingen av klagerens søknad. Om-
budet uttalte at religiøse høytidsdager er en del av et lands kultur og 
tradisjon og utgjør en del av den enkelte borgers identitet. Ombudet 
viste til egen praksis med å være tilbakeholden med å overprøve den 
enkeltes tro og utøvelsen av denne. Dette prinsippet var også lagt til 
grunn av EMD i saken Leyla Sahin mot Tyrkia.172 Ved at den muslim-
ske kollegaen hadde fått innvilget permisjon med lønn for Id, mens 
klageren bare fikk innvilget permisjon uten lønn, fant ombudet at ar-
beidsgiveren i praksis hadde vurdert legitimiteten av søknadene om 
velferdspermisjon. Ombudet kunne ikke se at denne forskjellsbehand-
lingen var saklig begrunnet. 

Konklusjonen ble dermed at arbeidsgiver hadde handlet i strid med 
diskrimineringsloven § 4. 

10.6		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 forbigåelse	ved	ansettelse	på	grunn	av	religion

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 2. november 2011 utta-
lelse i en sak hvor spørsmålet var om en forbigåelse til en stilling var i 
strid med diskrimineringsloven ved at arbeidsgiver hadde lagt vekt på 
søkerens tilknytning til trossamfunn.173

171 Sak 10/2147, tilgjengelig på www.ldo.no 
172 Application no. 44774/98.
173 Sak nr. 11/1146, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
http://www.ldo.no
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En lege med tilknytning til trossamfunnet Adventkirken søkte på en 
stilling som spesialist innen psykiatri ved et sykehus. Under jobbinter-
vjuet ble hans trosretning, herunder hans holdning til evolusjonsteo-
rien, bragt opp. Etter intervjuet fikk søkeren en e-post fra seksjonsover-
legen med beskjed om at han ikke ville bli tilsatt og at de sto en del fra 
hverandre «når det gjelder verdensanskuelse». En ny e-post noen  dager 
senere utdypet begrunnelsen.

Ombudet mente at ordlyden i den første e-posten var vanskelig å tolke 
på noen annen måte enn at sykehuset hadde lagt vekt på søkerens reli-
gion. Det ble dermed opp til sykehuset å bevise at de ikke hadde tillagt 
dette vekt. Sykehuset hevdet at de hadde lagt vekt på søkerens person-
lige stil, men dette kunne ikke dokumenteres. Sykehuset anførte også 
at vedkommende uansett ikke ville fått stillingen på grunn av tjeneste-
tid. Ombudet viste imidlertid til at i følge sykehuset var alle søkerne 
formelt kvalifisert til stillingen. Under henvisning til egen praksis ut-
talte ombudet at det ikke var lov til å legge vekt på religion eller andre 
grunnlag som er beskyttet av diskrimineringsloven, selv om vedkom-
mende uansett ikke ville fått stillingen. Ombudet fant på denne bak-
grunn at søkeren var blitt behandlet dårligere enn de andre søkerne på 
grunn av sin religion.

Det neste spørsmålet for ombudet var om forskjellbehandlingen likevel 
kunne være lovlig. Ombudet så seg vanskelig i stand til å overprøve 
sykehusets vurdering av evolusjonsteorien som en av grunnpilarene 
innen psykiatri. Ifølge ombudet kunne en søkers syn på denne teorien 
derfor være et saklig hensyn for forskjellsbehandlingen. Spørsmålet ble 
videre om forskjellsbehandlingen var «uforholdsmessig inngripende» 
overfor søkeren. Ombudet viste til at det av stillingsbeskrivelsen ikke 
framgikk spesielle krav til synet på evolusjonsteorien. Videre framgikk 
det ikke av søkerens attester at dette hadde vært et problem i tidligere 
jobber. Sykehuset hadde ikke kontaktet hans referanser. Ombudet 
 kunne derfor ikke se at sykehuset hadde tilstrekkelig grunnlag for å si 
at søkeren ikke kunne gjøre jobben på en god måte, og fant at for-
skjellsbehandlingen hadde vært uforholdsmessig overfor søkeren. 

Ombudet konkluderte med at sykehuset hadde handlet i strid med dis-
krimineringsloven § 4 ved å legge vekt på As religiøse overbevisning.

11.	 RETTEN	TIL	MENINGS-	OG	YTRINGSFRIHET

Av aktuelle saker i 2011 omtales høring om medier og ansvar for ytrin-
ger (11.1), høyesterettsavgjørelser om ytringsfrihet innen akademia 
(11.2), og om pressens kildevern (11.3), Sivilombudsmannens uttalel-
ser om pressens kildevern (11.4) og ytringsfrihet i arbeidsforhold (11.5) 
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og anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomité og FNs menneske-
rettighetskomité (11.6 og 11.7).

Internasjonale	kilder
SP artikkel 19 og EMK artikkel 10 slår fast at enhver har rett til 
 meningsfrihet uten inngrep og til ytringsfrihet. Ytringsfriheten omfatter 
rett til å motta og meddele opplysninger og ideer av alle slag. Ytringsfri-
heten kan – i motsetning til meningsfriheten – gjøres til gjenstand for 
visse begrensninger. I så fall kreves det at inngrepet i ytringsfriheten 
følger av lov, at det er nødvendig i et demokratisk samfunn, og at det 
søker å realisere formål som er nevnt i bestemmelsene. Kravet om at 
inngrepet må være nødvendig, medfører også et krav om forholdsmes-
sighet. Barns ytringsfrihet er i tillegg beskyttet av BK artikkel 13.

Norsk	lovgivning
EMK, SP og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og 
i henhold til § 3 skal disse gis forrang framfor annen lovgivning ved 
motstrid. 

Ytringsfriheten er beskyttet av Grunnloven § 100.

11.1		 Høring	om	NOU	2011:12	Ytringsfrihet	og	ansvar	i	en	ny		
	 	 mediehverdag

Kulturdepartementet sendte 28. juni 2011 på høring Medieansvarsut-
valgets utredning, NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny medie-
hverdag. 174

Utvalget ble oppnevnt av departementet i juli 2009 og har hatt som 
hovedoppgave å vurdere reglene om plassering av ansvar for ytringer i 
media. Mandatet ba utvalget vurdere ansvarsreglene på medieområdet 
i forhold til Grunnloven § 100 og relevant internasjonalt regelverk, her-
under EMK art. 10 om ytringsfrihet. Utredningen ble avgitt til Kultur-
departementet 15. juni 2011.

Utvalget har blant annet sett på enkeltindividers personvern i møte 
med mediene. Her så utvalget et behov for å styrke den enkeltes beskyt-
telse innenfor sosiale medier og andre medier uten en sentral redaktør-
funksjon. Utvalget foreslo å videreutvikle og styrke tjenester som 
 slettmeg.no, og foreslo videre at Datatilsynet får utvidet myndighet til å 
behandle personvernspørsmål utenfor de redaktørstyrte mediene. Et 
annet tiltak som utvalget mente ville styrke den enkeltes personvern, 
var å senke skyldkravet ved overtredelse av straffelovens bestemmelse 

174 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2011/
nou-2011-12.html?id=647020 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2011/nou-2011-12.html?id=647020
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2011/nou-2011-12.html?id=647020
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om vern av privatlivets fred fra forsett til uaktsomhet. Utvalget gikk 
ikke inn for å etablere et medieombud, og viste til at pressens selvdømme-
ordning fungerer godt.

Videre vurderte utvalget reglene om pressens kildevern, og foreslo å 
utvide rekkevidden av disse reglene slik at flere blir omfattet.

Utvalget har sett på praksis rundt brukergenerert innhold i medier (inn-
legg, kommentarfelter o.l.). Utvalget foreslo ikke særbestemmelser om 
ansvar for slikt innhold, og ønsket heller ikke å innføre krav om for-
håndssensur, da den enkelte brukeren selv har ansvar for innholdet 
vedkommende publiserer.

Videre har utvalget vurdert det objektive strafferettslige redaktøransva-
ret, som i dag gjelder bare innenfor trykte medier og kringkasting. Ut-
valgets flertall mente at blant annet digitaliseringen av media har gjort 
det vanskeligere å vurdere strukturer i media og avgjøre hvem som er 
redaktør, og foreslo derfor å oppheve særbestemmelsen om strafferetts-
lig redaktøransvar. Utvalgets mindretall ønsket en utvikling i motsatt 
retning, og gikk inn for å etablere et objektivt eneansvar for redaktører 
slik at det utelukkende er redaktører som kan holdes strafferettslig an-
svarlig.

Utvalget var også delt i synet på behovet for en egen medieansvarslov.

Fristen for å avgi høringsuttalelser er 1. januar 2012.

11.2		 Høyesterettsbeslutning	om	ytringsfrihet	innen	akademia
Høyesteretts ankeutvalg avsa 30. juni 2011 beslutning i sak som gjaldt 
avskjedigelse av en professor og avskjedigelsens forhold til ytrings fri-
heten.175

A ble avskjediget som professor i middelalderhistorie etter 14 års tje-
neste ved Universitetet i Oslo, fordi han grovt og gjentatt, og til tross for 
skriftlig advarsel, krenket sine tjenesteplikter etter tjenestemannsloven 
§ 15 første ledd bokstav a. Bakgrunnen for avskjedigelsen var at A 
hadde distribuert grovt krenkende uttalelser om kolleger til et stort an-
tall personer. I tillegg hadde han systematisk og gjennom mange år 
unnlatt å stille i møter med ledelsen. Både tingretten og lagmannsretten 
kom til at det var grunnlag for avskjed. A anket til Høyesterett og  gjorde 
blant annet gjeldende at han hadde handlet innenfor ytringsfri hetens 
rammer.

175 HR-2011-01314-U, publisert i Rt. 2011 s.1011.
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Ankeutvalget understreket at ytringsfriheten slik denne blant annet kom 
til uttrykk i Grunnloven § 100 første ledd og EMK artikkel 10 nr. 1, ga 
svært vide rammer for hva en vitenskapelig ansatt kunne si om faglige 
og administrative spørsmål. Ankeutvalget viste til EMDs dom Sorguc 
mot Tyrkia176 og uttalte at den frie akademiske meningsutvekslingen var 
en grunnleggende verdi og en forutsetning for at universiteter og høy-
skoler skulle kunne fylle sin oppgave i et demokratisk samfunn.177 

Ankeutvalget uttalte imidlertid at også en vitenskapelig medarbeider 
måtte ta et visst hensyn til arbeidsmiljøet, kolleger og andre som ved-
kommende kommer i kontakt med gjennom sin stilling. I de mest gra-
verende tilfellene ville ytringsfriheten måtte vike i den forstand at ytrin-
ger som var utilbørlige på grunn av form, tid, forum, omfang eller 
skadevirkninger, kunne danne grunnlag for avskjed. Ankeutvalget ut-
talte at det i avveiningen måtte tas hensyn til den ansattes vilje til dialog 
med arbeidsgiveren.

På bakgrunn av sakens faktum og de tidligere retters bevisbedømmelse, 
fant ankeutvalget enstemmig at As anke var uten utsikter til å kunne 
føre fram og tillot ikke anken fremmet.

11.3		 Høyesterettskjennelse	om	pressens	kildevern
Høyesterett avsa 30. september 2011 avgjørelse i en sak som gjaldt en 
journalists rett, som vitne i straffesak, til ikke å oppgi sin kilde i et til-
felle der den tiltalte i straffesaken selv hadde opplyst å være journalis-
tens kilde.178

Saken hadde sin bakgrunn i en straffesak om aksjemanipulasjon. Til-
talte selv hadde opplyst at han var kilden til et nyhetsoppslag som jour-
nalisten hadde publisert, og journalisten ble som vitne pålagt av ting-
retten å forklare seg om kontakten med tiltalte. Forklaringsplikten var 
begrenset til kontakten med tiltalte som kilde, og omfattet ikke journa-
listens kommunikasjon med øvrige kilder. Lagmannsretten opprett-
holdt kjennelsen under henvisning til at kilden var kjent, og at det var 
etablert sannsynlighetsovervekt for at tiltalte var journalistens kilde. 
Lagmannsrettens kjennelse ble anket til Høyesterett, som i avdeling 
vurderte kildevernet i forhold til straffeprosessloven § 125 første ledd 
og EMK artikkel 10.

På bakgrunn av høyesterettspraksis og lovforarbeider la Høyesteretts 
flertall til grunn at straffeprosessloven § 125 ikke kommer til anven-

176 Application no. 17089/03.
177 Application no. 17089/03, avsnitt 35, jf. avsnitt 21.
178 HR-2011-01848-A. publisert i Rt. 2011 s. 1266.
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delse når kilden selv har stått fram og har bekreftet sin rolle – de hen-
syn som begrunner kildevernet, gjør seg ikke gjeldende når det er på det 
rene hvem kilden er. Løsningen måtte ifølge flertallet trolig bli den 
 samme når det også på annet grunnlag var etablert ut over rimelig tvil 
hvem som var kilden. Det ble ansett ubetenkelig å ilegge vitneplikt når 
bevisbildet var slik at en bekreftelse fra journalisten om hvem som var 
kilden, ikke kunne sies å bidra til en avklaring av kildens identitet. 

Det neste spørsmålet for Høyesterett var så om det fulgte et mer vidt-
gående kildevern av EMK artikkel 10. Flertallet viste til at EMD i sin 
praksis har gitt pressen et omfattende kildevern slik at pressen kan 
fylle sin rolle i et åpent, demokratisk samfunn. Pålegget om vitneplikt 
måtte anses som et inngrep i pressens kildevern, men etter flertallets 
syn forelå det ikke krenkelse når kilden selv hadde stått fram. Det ble 
for det første vist til at det ikke forelå noen EMD-praksis eller vurde-
ring i teorien av kildevernets anvendelse i et slikt tilfelle. For det andre 
ble det vist til at de hensyn som begrunnet kildevernet, ikke gjorde seg 
gjeldende når kilden selv hadde stått fram. Videre ble det vist til at jour-
nalistens forklaringsplikt var begrenset til kontakten med tiltalte, og 
ikke andre kilder. I tillegg viste flertallet til at journalisten hadde latt seg 
bruke av kilden til å manipulere aksjemarkedet, og i denne alvorlige 
straffesaken ville journalistens forklaring bidra til å avklare de nærmere 
omstendighetene rundt kontakten med tiltalte.

Mindretallet viste i sin vurdering til at formålet med kildevern ikke er å 
beskytte kilden, men samfunnets interesse i en fri formidling av nyheter 
og synspunkter. Det ble også vist til at EMDs konstatering av kildever-
net som en av de grunnleggende forutsetningene for en fri presse. I 
følge mindretallet ville kildevernet bli undergravd dersom det skulle 
falle bort i tilfeller hvor en person gir seg ut for å være journalistens 
kilde, eller hvor kilden på annen måte med større eller mindre grad av 
sikkerhet kunne identifiseres ved hjelp av andre bevis. Under henvis-
ning til at tiltalte hadde brukt journalisten til å manipulere aksjemarke-
det, uttalte mindretallet at journalisters grunnleggende rett til kildevern 
heller ikke kunne være betinget av hvilke motiver kilden hadde. 

Anken ble forkastet av Høyesterett.

11.4		 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	pressens	kildevern
Sivilombudsmannen avga 29. april 2011 uttalelse om politiets behand-
ling av en pressemedarbeider i forbindelse med sikkerhetskontroll i 
Oslo tingrett, særlig sett i lys av pressens rett til kildevern etter EMK 
artikkel 10.179

179 Sak 2011/436, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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Saken gjaldt en journalist A, som skulle dekke hovedforhandlingene i 
den såkalte Aker Brygge-saken i Oslo tingrett. I forbindelse med saken 
hadde politiet etablert en sikkerhetskontroll i tilknytning til rettsloka-
let, som alle som ville overvære rettssaken, måtte passere. Politiet opp-
daget i denne kontrollen at A bar på kopier av avhørsdokumenter fra 
en annen sak. En polititjenestemann skal ha tatt med seg kopiene, men 
leverte dem tilbake etter et kvarter. En annen polititjenestemann skal 
ha tømt ut innholdet i As skulderveske, og videre bladd i en av As 
notat blokker med Dagbladets logo og påskriften PRESSEBLOKK.

A klaget saken inn for Politimesteren i Oslo, som ikke fant grunnlag for 
å konstatere kritikkverdige forhold i saken. Saken ble deretter bragt 
inn for Politidirektoratet, som kom til samme konklusjon.

Sivilombudsmannen vurderte først om det ble gjort et inngrep i As og 
Dagbladets ytringsfrihet, jf. EMK art. 10 (1), da avhørsdokumentene 
ble fratatt A. Ombudsmannen viste til EMDs praksis som angir at ter-
skelen for hva som skal anses som et inngrep, må legges lavt. Konklu-
sjonen ble etter dette at det hadde funnet sted et inngrep i As og Dag-
bladets ytringsfrihet.

Det ble videre vurdert om det aktuelle inngrepet var foreskrevet ved 
lov, jf. EMK artikkel 10 (2). Sivilombudsmannen konkluderte med at 
inngrepet hadde grunnlag i nasjonal rett, men kvalitativt var hjemme-
len utilstrekkelig jf. EMDs praksis. Konklusjonen ble etter dette at po-
litiet ikke hadde adgang til å frata A avhørsdokumentene.

Når det gjaldt undersøkelsen av skuldervesken og As presseblokk, kom 
Sivilombudsmannen til at vilkårene for personransaking etter straffe-
prosessloven § 198 annet ledd jf. § 197 ikke var oppfylt, da A selv ikke 
var mistenkt for noe straffbart eller hadde samtykket i personransakin-
gen. Det forelå heller ikke noen forutgående beslutning om ransaking 
fra retten eller påtalemyndigheten. Da vilkårene etter § 198 annet ledd 
jf. § 197 ikke var oppfylt, var inngrepet heller ikke foreskrevet ved lov, 
jf. EMK art. 10 (2). 

Sivilombudsmannen uttalte at han på denne bakgrunn mente at det var 
på sin plass med en beklagelse til Dagbladet og A. Videre forutsatte 
ombudsmannen at Riksadvokaten ville iverksette nødvendige tiltak for 
å redusere risikoen for liknende tilfeller i framtiden.
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11.5		 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	ytringsfrihet	i		
	 	 arbeidsforhold

Sivilombudsmannen avga 20. mai 2011 uttalelse om en kommunes for-
håndsvarsel til en ansatt om «mulig skriftlig advarsel» for ytringer gjen-
nom e-post og tekstmeldinger.180

A ble ansatt i et vikariat i X kommune. Flere forskjellige fagforbund 
protesterte mot ansettelsen på bakgrunn av at A ikke hadde relevant 
faglig utdanning for stillingen. Det ble presisert at «kritikken ikke rettet 
seg mot personen som har fått stillingen, men på ansettelsesprosessen».
Saken ble blant annet omtalt i lokalmedia, og A opplevde omtalen som 
personlig belastende. Det utviklet seg til en konflikt mellom A og to 
medlemmer av fagforbundene. 

A sa etter en tid opp stillingen. I forbindelse med oppsigelsen sendte A 
ut e-post til 22 ansatte i kommunen, hvor hun gjorde rede for årsaken 
til at hun sa opp. Videre sendte A en tekstmelding til de to medlem-
mene av fagforbundene.

Kommunen sendte kort tid etter et forhåndsvarsel om «mulig skriftlig 
advarsel» til A, på bakgrunn av e-posten og tekstmeldingen. I varselet 
uttalte kommunen at As ytringer måtte anses som manglende lojalitet 
ovenfor arbeidsgiver.

Sivilombudsmannen tok utgangspunkt i ansattes rett til ytringsfrihet 
som har hjemmel i Grunnloven § 100 og i EMK art. 10. Det presiseres 
at ansatte i utgangspunktet har den samme retten til ytringsfrihet som 
andre, men at denne ikke er helt uten grenser. Den ansattes lojalitets-
plikt i arbeidsforholdet er akseptert som en skranke mot ytringsfriheten.

Sivilombudsmannen vurderte først e-posten som ble sendt til kommu-
nens ansatte. Ombudet vurderte at e-postens innhold ga uttrykk for As 
egne, subjektive meninger, og mente at slike ytringer generelt måtte 
nyte et sterkt vern så lenge de ikke inneholder uriktige påstander. Sivi-
lombudsmannen konkluderte med at e-posten falt innenfor grensen av 
As ytringsfrihet.

Angående tekstmeldingen kom Sivilombudsmannen til at kommunen 
må anses å ha vært berettiget til å ta opp dette med A, hovedsakelig av 
hensyn til de to medlemmene av fagforbundene. Imidlertid mente Sivil-
ombudsmannen at forhåndsvarselet var en for sterk reaksjon.

Sivilombudsmannen anbefalte at kommunen trakk forhåndsvarselet 
tilbake.

180 Sak 2011/630, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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11.6		 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.181

Komiteen ga uttrykk for sin bekymring for rasistiske uttalelser fra 
ekstre mistgrupper og noen representanter for politiske partier i media, 
herunder Internett, som bestod av hatefulle ytringer og som kunne lede 
til fiendtligsinnede handlinger overfor enkelte minoritetsgrupper. På 
denne bakgrunn ba komiteen Norge om å utarbeide en klar og transpa-
rent definisjon både av hatefulle ytringer og tilsvarende for forbrytelser. 
I tillegg ble staten bedt om å utvikle en strategi for å imøtegå rasistiske 
ytringer i den offentlige debatt og å framlegge detaljert statistikk over 
politiets og domstolenes behandling av rasistiske handlinger.

11.7		 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité offentliggjorde 4. november 2011 sine 
anbefalinger til Norge etter å ha behandlet Norges sjette statsrapport i 
oktober 2011.182

Når det gjaldt ytringsfriheten, beklaget komiteen de vedvarende hate-
fulle ytringene mot det samiske folk i tillegg til de fremmedfiendtlige 
anti-jødiske og islamofobiske ytringene i det norske samfunnet. Den 
anbefalte Norge å styrke arbeidet med å fremme toleranse og mangfold 
i samfunnet. Komiteen anbefalte også Norge å trene politi og påtale-
myndighet i å avsløre og straffeforfølge ulovlige, hatefulle ytringer. 

Videre anbefalte komiteen Norge å trekke sin reservasjon mot SP artik-
kel 20 nr. 1, som pålegger statene å forby enhver krigspropaganda ved 
lov.

12.	 RETTEN	TIL	FORSAMLINGS-	OG	FORENINGSFRIHET

I 2011 er det ingen saker som anses tilstrekkelig relevante til å tas med 
i dette kapittelet. 

Internasjonale	kilder
EMK artikkel 11 og SP artikkel 21 og 22 slår fast at enhver har rett til 
å opprette og delta i fredelige forsamlinger og foreninger. Foreningsfri-
heten omfatter også retten til å organisere seg i fagforeninger for å be-
skytte sine interesser. Inngrep i denne friheten må følge av lov og ellers 

181 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering. 
182 Se omtale i Årbok 2011, del II, 3. Internasjonal overvåking.
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være nødvendig i et demokratisk samfunn og gjennomføres av hensyn 
til et legitimt formål. Det kreves at inngrepet er forholdsmessig. Foren-
ingsfriheten er også vernet i ØSK artikkel 8, som uttrykkelig verner 
streikeretten. 

RESP og flere ILO-konvensjoner utdyper rettighetene. Retten til orga-
nisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger er vernet i 
RESP artikkel 5 og 6. ILO-konvensjon nr. 87 omhandler foreningsfri-
het og vern av organisasjonsretten, og ILO-konvensjon nr. 98 omhand-
ler gjennomføringen av prinsippene for organisasjonsretten og retten til 
å føre kollektive forhandlinger.183 Barns rett til forsamlings- og foren-
ingsfrihet er særskilt beskyttet i BK artikkel 15. Kvinners rett til å delta 
i frivillige organisasjoner og foreninger på lik linje med menn er vernet 
i KDK artikkel 7 c). 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, ØSK, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid.

RESP og ILO-konvensjonene er ratifisert av norske myndigheter, men 
er ikke inkorporert i norsk lovgivning. I tråd med alminnelige prinsip-
per for forholdet mellom folkeretten og nasjonal lovgivning er disse 
konvensjonene like fullt rettslig bindende, med unntak for klare mot-
stridstilfeller. 

Grunnloven § 100 har en indirekte og begrenset beskyttelse av demon-
strasjonsfriheten. 

13.	 VERNET	OM	EIENDOMSRETTEN

I 2011 er det ingen saker som er ansett tilstrekkelig relevante til å tas 
med i dette kapittelet.

Internasjonale	kilder
I henhold til EMK første protokoll artikkel 1 har enhver rett til å få 
nyte sin eiendomsrett i fred. Dersom offentlige myndigheter griper inn 
i denne rettigheten, må dette skje i det offentliges interesse, være lov-
hjemlet og være forholdsmessig. Eiendomsretten er ikke beskyttet av 
SP eller ØSK, men derimot i FNs verdenserklæring om menneskeret-
tighetene av 10. desember 1948, hvor prinsippet om eiendomsfrihet 

183 For omtale av Norges rapport på ILO-konvensjon nr. 98, se del IV, 3. Retten til arbeid 
og relaterte rettigheter. 
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framgår av artikkel 17. FNs verdenserklæring er ikke folkerettslig bin-
dende, men har stor moralsk og politisk autoritet.

Norsk	lovgivning
EMK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og etter § 3 
skal konvensjonen gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. 
Grunnloven beskytter ikke eiendomsretten direkte, men i § 105 fastslås 
retten til erstatning ved avgivelse av eiendom til staten. 

14.	 RETTEN	TIL	Å	STEMME	VED	FRIE	VALG

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendringer i valglovgivningen (14.1) 
samt forsøk med 16-års stemmerettsalder og stemmegivning via Inter-
nett ved årets lokalvalg (14.2 og 14.3).

Internasjonale	kilder
Retten til å delta i frie valg er beskyttet i SP artikkel 25 og EMK første 
protokoll artikkel 3. I tillegg til disse rettslig bindende normene har en 
rekke internasjonale organisasjoner utarbeidet standarder for gjennom-
føring av valg. Blant annet har Den europeiske kommisjonen for demo-
krati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen) utviklet en standard 
for god valgpraksis.184 I 1990 vedtok Organisasjonen for sikkerhet og 
samarbeid i Europa (OSSE) den såkalte København- erklæringen, som 
siden har vært retningsgivende for OSSEs arbeid med å sikre frie og 
uavhengige valg og gjennomføring av valgobservasjon.185 

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og i 
henhold til § 3 skal disse konvensjonene gis forrang framfor annen 
lovgivning ved motstrid.

Grunnloven har en omfattende regulering av stortingsvalg. Dessuten 
finnes det en egen valglov som regulerer både kommune-, fylkes- og 
stortingsvalg. Valg til Longyearbyen lokalstyre er særskilt regulert i 
Svalbardloven.

184 Code of good practice in electoral matters, 2002, tilgjengelig på http://www.venice.coe.
int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf 

185 København-erklæringen er tilgjengelig på http://www.osce.org/odihr/elections/14304 

http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf
http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023-e.pdf
http://www.osce.org/odihr/elections/14304
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14.1		 Lovendringer	om	ombudsplikten,	forsegling		
	 	 av	valgurner	m.m.

Stortinget vedtok 11. april 2011 endringer i valgloven og kommune-
loven.186 Endringene bygger på Prop. 64 L (2010-2011).187 Lovendrin-
gene omfatter en mer generell rett til å kreve seg fritatt fra å stille til valg 
til kommunestyre og fylkesting (ombudsplikten), ved at en nå kan kre-
ve seg fritatt fra valg ved å fremme skriftlig erklæring om at en ikke 
ønsker å stille for den aktuelle valglisten. Det ble også innført regler om 
krav til forsegling av valgurner under stemmegivningen, og at lørdag 
blir likestilt med helligdag ved beregning av frister etter loven. Videre er 
det vedtatt endringer i valgloven som begrenser listekandidaters ad-
gang til å tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer, 
og endring i kommuneloven om at listekandidater ikke er valgbare til 
stemmestyrer. 

Enkelte av endringene trådte i kraft 13.5.2011, blant annet reglene om 
ombudsplikten. Øvrige endringer trer i kraft 1. januar 2012.

14.2		 Forsøk	med	stemmerett	for	16-åringer
Ved kommunestyrevalget den 12. september 2011 ble det i tilsammen 
20 kommuner fra alle landets fylker gjort forsøk med nedsatt stemme-
rettsalder til 16 år.188 

Den 13. desember 2011 overleverte et utvalg ledet av Trond-Viggo 
Torgersen NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning til Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet.189 I utredningen diskutere 
utvalget erfaringene fra årets forsøk med stemmerett for 16-åringer. I 
følge utvalget benyttet 57,3 % av de stemmeberettigete 16- og 17-årin-
gene seg av stemmeretten ved lokalvalget. Dette var noe lavere enn den 
generelle valgdeltakelsen på 63,6 %. Argumentene for og i mot en stem-
merettsalder på 16 år knytter seg til hva som regnes som demokrati-
fremmende, de unges modenhetsnivå, hvilke andre aldersbestemte ret-
tigheter og plikter unge har, samt hva som er konstitusjonell praksis. 
Utvalget var delt i synet på stemmerett for 16-åringer. Seks medlemmer 
gikk inn for å beholde dagens stemmerettsalder ved både nasjonale og 
lokale valg, fem medlemmer gikk inn for at stemmerettsalderen senkes 
til 16 år ved begge valg, mens to medlemmer mente stemmerettsalderen 
burde senkes til 16 år ved lokalvalg, men fortsatt være 18 år ved nasjo-
nale valg.

186 Lov 13. mai 2011 nr. 14 om endringer i valgloven og kommuneloven. 
187 Se omtale i Årbok 2010 s. 155.
188 Se omtale av bakgrunnsdokumenter og prosess i Årbok 2009 s. 114.
189 Se også omtale i Årbok 2011 del V 6. Barn. Utredningen er tilgjengelig på http://www.

regjeringen.no/pages/36520908/PDFS/NOU201120110020000DDDPDFS.pdf 

http://www.regjeringen.no/pages/36520908/PDFS/NOU201120110020000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/36520908/PDFS/NOU201120110020000DDDPDFS.pdf
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Forsøket vil bli evaluert av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid 
med Rokkansenteret.190

14.3		 Forsøk	med	elektronisk	stemmegivning
Ved kommune- og fylkestingsvalget 12. september 2011 ble det for 
 første gang i Norge gjennomført forsøk med elektronisk stemmegivning 
via Internett (e-valg).191 

Forsøket med stemmegivning via Internett skal evalueres av eksterne 
forskningsmiljøer. Blant annet skal forsøket vurderes ut i fra valgfaglige 
og demokratiske kriterier, tekniske og sikkerhetsmessige aspekter samt 
Europarådets rekommandasjon for elektronisk stemmegivning.192

15.	 RETTEN	TIL	STATSBORGERSKAP

Av relevante saker i 2011 omtales lovendringer om språkopplæring og 
statsborgerskap mv (15.1) og anbefalinger fra FNs rasediskriminerings-
komité (15.2).

Internasjonale	kilder
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 10. desember 1948 
uttrykker i artikkel 15 prinsippet om at enhver har rett til statsborger-
skap, og at ingen vilkårlig skal bli fratatt sitt statsborgerskap eller retten 
til å endre dette.

FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet av 30. august 1961 
(Statsløskonvensjonen) inneholder detaljerte forpliktelser for konven-
sjonspartene og stiller krav til den nasjonale lovgivningen som skal 
sikre statsløse lettere tilgang til statsborgerskap. Konvensjonen har 
også regler som skal forebygge at statsløshet oppstår. Statsløses rettslige 
stilling er også søkt styrket gjennom FN-konvensjonen om statsløses 
stilling som ble vedtatt 28. september 1954. Etter konvensjonens artik-
kel 32 skal konvensjonsstatene så vidt mulig lette statsløses opptagelse 
i samfunnet og erverv av statsborgerskap.

Den europeiske konvensjonen om statsborgerskap, som ble vedtatt 6. 
november 1997, inneholder en mer fullstendig regulering av statsborger-

190 Sluttrapport for evalueringen ventes først i 2013, men allerede i 2012 vil det komme 
mellomrapporteringer. Kommunal- og regionaldepartementet har informasjon om 
forsøket med stemmerett for 16-åringer tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/
dep/krd/tema/valg-og-demokrati/forsok-med-stemmerett-for-16-aringer.
html?id=581646 

191 Kommunal- og regionaldepartementet har informasjon om e-valg på http://www.
regjeringen.no/nb/dep/krd/prosjekter/e-valg-2011-prosjektet.html

192 Europarådets Rec(2004)11er tilgjengelig på https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/valg-og-demokrati/forsok-med-stemmerett-for-16-aringer.html?id=581646
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/valg-og-demokrati/forsok-med-stemmerett-for-16-aringer.html?id=581646
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/valg-og-demokrati/forsok-med-stemmerett-for-16-aringer.html?id=581646
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189
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lovgivningen enn de øvrige konvensjonene. Konvensjonen er den  første 
internasjonale traktaten som inneholder regler som berører alle aspek-
ter av statsborgerskapet, blant annet etablerer den minimumsstandar-
der for statspartenes vilkår for erverv av statsborgerskap. Som grunn-
leggende prinsipp fastslås det blant annet at statsløshet skal unngås, og 
at ingen vilkårlig skal kunne tape sitt statsborgerskap. Videre fastslås 
det at nasjonale regler om statsborgerskap ikke må innebære forskjells-
behandling på grunn av kjønn, religion, rase, hudfarge eller nasjonal 
eller etnisk opprinnelse.

Barns rett til statsborgerskap ved fødselen er nedfelt i BK artikkel 7 og 
i SP artikkel 24 nr. 3. KDK artikkel 9 slår fast at kvinner skal ha samme 
rett som menn til å erverve, endre eller beholde sitt statsborgerskap.

FNs konvensjon om flyktningers rettsstilling (Flyktningkonvensjonen) 
artikkel 34 slår fast at medlemsstatene så vidt mulig skal lette flyktnin-
gers erverv av statsborgerskap.

Norsk	lovgivning
FN-konvensjonene om statsløshet samt Den europeiske konvensjonen 
om statsborgerskap er ratifisert av norske myndigheter og rettslig bin-
dende for Norge, men er ikke inkorporert i norsk lovgivning.

Retten til statsborgerskap er ikke nedfelt i Grunnloven, men følger av 
statsborgerloven. Det følger av lovens § 3 at loven gjelder med de be-
grensninger som følger av folkeretten. 

15.1		 Lovendringer	om	språkopplæring	og	statsborgerskap	mv.
Stortinget vedtok den 15. juni 2011 endringer i introduksjonsloven og 
statsborgerloven.193 Lovendringene bygger på Prop. 79 L (2010–2011).194  
Endringene innebærer:

•	 innføring av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunns-
kunnskap, 

•	 utvidelse av omfanget av rett og plikt til opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap fra 300 til 600 timer, 

•	 utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til å delta i intro-
duksjonsprogrammet, 

•	 innføring av statlig tilsyn med kommunenes virksomhet etter intro-
duksjonsloven, samt plikt for kommunene til internkontroll med 
den samme virksomheten,

193 Lov 24. juni 2011 nr. 19 om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven. 
194 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-79-l-20102011.html?id=636689 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-79-l-20102011.html?id=636689
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-79-l-20102011.html?id=636689
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•	 utvidelse av kravet til gjennomført opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap som vilkår for å få permanent oppholdstillatelse, og 

•	 utvidelse av kravet til gjennomført norskopplæring som vilkår for å 
få norsk statsborgerskap. 

Endringene trådte i kraft 1. juli og 25. juli 2011.

15.2		 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.195

Komiteen ga uttrykk for bekymring over at kravet i statsborgerloven 
om at søkere mellom 18 og 55 år må gjennomføre 300 timer norskopp-
læring, kunne medføre en barriere for tilgang til statsborgerskap og 
naturalisering for enkelte grupper.

Komiteen minte om sin generelle anbefaling nr. 30 og oppfordret myn-
dighetene til å treffe tiltak for å sikre at det vederlagsfrie opplærings-
programmet var tilgjengelig for alle som ønsket det, samt at pedago-
giske prinsipper og innhold var tilpasset kjønn, utdanning og nasjonal 
bakgrunn. For å redusere frafallet og sikre at opplæringsprogrammet 
ikke hindret statsborgerskap og naturalisering, anbefalte komiteen at 
myndighetene overvåket gjennomføringen for å vurdere om den var av 
lik kvalitet, var tilpasset visse grupper når det gjaldt kjønn og opprin-
nelse, og at den fortsatt var tilgjengelig ved flytting.

195 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering.
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IV	 	 ØKONOMISKE,	SOSIALE	OG	
KULTURELLE	RETTIGHETER

Økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter vernes særlig i 
FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
(ØSK). Økonomiske og sosiale rettigheter er også regulert gjennom 
Den reviderte europeiske sosialpakten (RESP), som er vedtatt innenfor 
rammen av Europarådet. Flere av ILO-konvensjonene beskytter og ut-
dyper økonomiske og sosiale rettigheter som blant annet knytter seg til 
arbeid, forenings- og organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlin-
ger. Videre beskytter EMK første protokoll enkelte økonomiske og kul-
turelle rettigheter (retten til eiendom og retten til utdanning). Kvinner 
og barns sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter er også vernet 
gjennom KDK og BK.

ØSK aksepterer at ressursmangel kan sette grenser for full realisering 
av rettighetene. Imidlertid gir konvensjonen statene en plikt til å treffe 
tiltak for å nå målet om full realisering. Videre er statens plikt til å sikre 
rettighetene uten diskriminering særlig viktig, spesielt fordi diskrimine-
ringsforbudet ikke er gjenstand for progressiv realisering. Det må også 
legges til grunn at bestemmelsene i ØSK krever et minimumsnivå, og at 
en stat som ikke oppfyller minimumsrettighetene, begår folkeretts-
brudd.196

Gjennom menneskerettsloven gjelder EMK, ØSK, BK og KDK som 
norsk rett og skal ved motstrid gå foran annen lovgivning. 

Grunnloven § 110 beskytter retten til arbeid og rett til medbestemmelse 
for arbeidstakere, samtidig som § 110 a gir rettigheter til de samiske 
folkegruppene. Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er også 
regulert i en lang rekke alminnelige lover. 

1.		 RETTEN	TIL	EN	TILFREDSSTILLENDE	LEVESTANDARD

Av relevante kilder i 2011 omtales høring om NOU 2011:15 Rom for 
alle – en sosial boligpolitikk for framtiden (1.1), høring om NOU 
2011:17 Velferd og migrasjon (1.2), høring om ny forskrift til lov om 

196 Rundskriv G-45/99 31. mai 1999 til menneskerettsloven. 



139IV  ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE RETTIGHETER

sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (1.3) og anbefalin-
ger fra FNs rasediskrimineringskomité (1.4).

Internasjonale	kilder
I henhold til ØSK artikkel 11 har alle mennesker rett til en tilfredsstil-
lende levestandard. Denne rettigheten omfatter retten til mat, klær og 
husrom. Etter ØSK artikkel 2 skal denne rettigheten gjennomføres 
gradvis til den er fullt ut oppfylt. For å oppnå dette skal alle egnede 
midler benyttes. Barns rett til en tilfredsstillende levestandard er sær-
skilt regulert i BK artikkel 26 og 27. Kvinners tilsvarende rettigheter er 
utdypet i KDK artikkel 12. 

Norsk	lovgivning
ØSK, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, 
og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene gis forrang 
framfor annen lovgivning ved motstrid. Også norsk velferdslovgivning 
bidrar til å sikre retten til tilfredsstillende levestandard. 

Grunnloven har ingen bestemmelse som regulerer denne rettigheten. 

1.1			 Høring	om	NOU	2011:15	Rom	for	alle	–	en	sosial	boligpolitikk	
	 	 for	framtiden

Kommunal- og regionaldepartementet sendte 23. august 2011 på høring 
utredningen NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for 
framtiden.197

Utredningen fokuserer på hvordan boligpolitikk kan være sosialt utjev-
nende og velferdsfremmende. Utvalget mente at bolig, sammen med 
helse, utdanning og inntektssikring, må forankres som den fjerde av 
velferdspolitikkens pilarer. Kommunenes ansvar for menneskers bo-
situasjon ble framhevet, men også institusjoner som Husbanken og 
Husleietvistutvalget ble foreslått styrket, for å bedre kunne ivareta opp-
gavene knyttet til bolig.

Utvalget mente at dagens politikk ikke treffer godt nok for dem som 
trenger det mest. Dårligst ut kommer de såkalt vanskeligstilte på bolig-
markedet, av utvalget anslått til om lag 150 000 personer. Utvalget 
mente at den kommunale boligutleien bør være et tilbud i kun en kort 
periode. I stedet bør flere vanskeligstilte få mulighet til å eie egen bolig 
ved hjelp av mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond. 
Dette vil ifølge utvalget føre til økonomiske gevinster både for samfun-

197 Utvalget ble ledet av ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram. Utredningen er tilgjengelig 
på http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-15.
html?id=650426 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-15.html?id=650426
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/nouer/2011/nou-2011-15.html?id=650426
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net og den enkelte. Videre bør bostøtten økes, i første omgang for van-
skeligstilte barnefamilier.

Videre analyserte utvalget situasjonen på det private leiemarkedet, som 
anses vanskelig å regulere. Det ble foreslått et økt tilskudd til etablering 
av studentboliger for å øke antallet ikke-kommersielle boliger i leie-
markedet. Utvalget ønsket også at det skal stimuleres til flere seriøse og 
profesjonelle utleiere.

Høringsfristen var 25. november 2011.

1.2			 Høring	om	NOU	2011:17	Velferd	og	migrasjon
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 1. juni 2011 
på høring Velferd- og migrasjonsutvalgets utredning NOU 2011:17 Vel-
ferd og migrasjon.198 

Utvalgets mandat var i hovedtrekk å utrede ulike sider av forholdet 
mellom innvandring og den norske velferdsmodellen. Særlig arbeids-
politikken sto i sentrum for utvalgets mandat.199

Utvalget foreslo tiltak innenfor migrasjons-, velferds-, arbeidslivs- og 
integreringspolitikk. Innenfor migrasjonspolitikken erkjente utvalget at 
handlingsrommet var begrenset av Norges menneskerettighetsforplikt-
elser og EØS-samarbeidet. Utvalget mente likevel at det kunne foretas 
mindre justeringer, og foreslo blant annet en gjennomgåelse av «under-
holdskravet» ved familieinnvandring ved at kravet gjøres gjeldende 
også etter familiemedlemmets ankomst til Norge.

Innenfor velferdspolitikken så utvalget på forskjellige løsninger som 
kan fremme bærekraft for å sikre den norske modellen. Blant annet har 
utvalget vurdert en større innstrammingsreform, som kan gi store inn-
sparinger dersom velferdsytelsene kuttes for alle. Utvalget ønsket imid-
lertid ikke å gå inn for en slik reform. En løsning med differensiert til-
gang på velferdstjenester ble heller ikke ansett hensiktsmessig, da 
utvalget ønsket å videreføre linja med universelle tjenester. Utvalget 
foreslo i stedet et økt fokus på aktivisering av brukerne av velferdsord-
ninger. Forslaget innebærer plikt til aktiv deltakelse i arbeidsmarkeds-
tiltak for arbeidsledige, og liknende tiltak som innfører en deltakel-
sesplikt innenfor helserelaterte ytelser og i sosialhjelpen. Utvalget 
foreslo også en utfasing av kontantstøtten og en utvidelse av person-
kretsen som får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogrammet.

198 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/
nou-2011-07.html?id=642496 

199 Velferds- og migrasjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mai 2009, og ble 
ledet av Grete Brochmann.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496


141IV  ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE RETTIGHETER

Høringsfristen var 15. september 2011. Juridisk rådgivning for kvinner 
(JURK) var blant de som leverte høringssvar. JURK påpekte at Norge 
er i utakt med de internasjonale forpliktelsene etter kvinnekonvensjo-
nen når myndighetene ikke tilbyr introduksjonsstønad på like vilkår. 
Likestillings- og diskrimineringsombudet mente i sitt høringssvar at det 
var en mangel ved utredningen at diskriminering som mulig barriere 
for integrering i arbeidslivet i liten grad var drøftet. Norsk organisasjon 
for asylsøkere (NOAS) stilte seg sterkt kritisk til den foreslåtte utvidel-
sen av «underholdskravet» ved familieinnvandring, da de mente at 
dette ville medføre en usikker situasjon for dem det gjelder.

1.3			 Høring	om	ny	forskrift	til	lov	om	sosiale	tjenester		
	 	 i	arbeids-	og	velferdsforvaltningen

Arbeidsdepartementet sendte 14. april 2011 på høring et forslag om ny 
forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.200 

Bakgrunnen for forslaget var et behov for endring i regelverket som 
ivaretar endringer tilknyttet arbeidsinnvandring og asylordning de siste 
15 årene. En del av utkastet er likevel en videreføring av gjeldende for-
skrift. 

Forslagets kapittel 1 omhandler utenlandske statsborgeres rett til sosi-
ale tjenester. For personer som ikke er norske statsborgere og som ikke 
har norsk bopel, uttrykker forskriften at disse som hovedregel ikke har 
rett på individuelle tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. For eksempel har asylsøkere som har tilbud om 
statlig innkvartering i asylmottak, og personer uten lovlig opphold i 
landet, ikke krav på individuelle tjenester etter loven. Forskriften opp-
stiller imidlertid flere unntak, blant annet for antatte ofre for mennes-
kehandel som er innvilget midlertidig oppholdstillatelse, en såkalt re-
fleksjonsperiode. 

Flere av kapitlene i utkastet omhandler reguleringen av og innholdet i 
kvalifiseringsprogrammet, som er en kommunal tjeneste for arbeids-
søkere som forvaltes av NAV-kontorene. Ett av forslagene i den nye 
forskriften er at deltakere i kvalifiseringsprogrammet skal få et barnetil-
legg på kr. 27 per dag per barn, tilsvarende satsene for arbeidsavklar-
ingspenger.

Høringsfristen var 31. august 2011. Flere av høringsinstansene, deri-
blant Fellesorganisasjonen (FO) og Funksjonshemmedes Fellesorgani-
sasjon, pekte på at det foreslåtte barnetillegget var altfor lavt og at dette 

200 Høringsnotatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/
hoeringsdok/2011/horing-utkast-til-forskrift-til-lov-om-s.html?id=640656 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-utkast-til-forskrift-til-lov-om-s.html?id=640656
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-utkast-til-forskrift-til-lov-om-s.html?id=640656
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bygde opp under barnefattigdom. Det ble også vist til at et så lavt barne-
tillegg vil utgjøre en belastning for foreldre som ønsker å gå fra å være 
trygdemottakere til å bli lønnede arbeidstakere. 

1.4			 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FN rasediskrimineringskomité la 11. mars 2011 fram sine avsluttende 
merknader og anbefalinger til Norges 19./20. rapport.201

Komiteen uttrykker i punkt 9 bekymring for at personer uten lovlig 
opphold blir diskriminert når det gjelder tilgangen til offentlige tjenes-
ter, bolig, arbeidsmarked og helsetjenester. Komiteen anbefaler staten å 
sørge for regelmessige konsultasjoner med representanter for de be-
rørte gruppene, samt å iverksette tiltak som sikrer tilgang på de offent-
lige velferdsgodene.

Komiteen anbefaler i punkt 11 at staten treffer alle nødvendige tiltak 
for å sørge for at det vederlagsfrie opplæringsprogrammet som kvalifi-
serer for en rekke velferdstjenester, er tilgjengelig for alle som ønsker 
det. 

I punkt 13 tok komiteen opp forholdene på norske asylmottak og ut-
trykte bekymring for standarden. Komiteen anbefalte staten å bringe 
mottaksforholdene i samsvar med internasjonale menneskerettighets-
standarder.

2.		 RETTEN	TIL	HELSE

Av aktuelle saker i 2011 omtales nye lover om folkehelse (2.1) og om 
kommunale helse- og omsorgstjenester (2.2), samt høring om pasienter 
og pårørendes rolle i tilsynssaker (2.3).

Internasjonale	kilder
ØSK artikkel 12 beskytter alle individers rett til den høyest oppnåelige 
helsestandard både fysisk og psykisk. For å virkeliggjøre denne rettig-
heten fullt ut, skal konvensjonsparten blant annet iverksette tiltak som 
er nødvendige for å redusere foster- og spedbarnsdødelighet og fremme 
barns utvikling, forbedre hygienen i miljø og industri, forebygge, be-
handle og bekjempe sykdommer samt skape vilkår som sikrer alle lege-
behandling og pleie under sykdom. Rettighetene i ØSK skal etter kon-
vensjonens artikkel 2 gradvis gjennomføres fullt ut med alle egnede 
midler. 

201 Anbefalingene, statsrapporten, supplerende rapporter fra sivilt samfunn m.m. er 
tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
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EMK artikkel 2 om retten til liv og artikkel 8 om retten til privat- og 
familieliv oppstiller også helserelaterte rettigheter. Den reviderte euro-
peiske sosialpakten (RESP) artikkel 11 sikrer retten til vern av helsen, 
og retten til sosial og medisinsk hjelp er vernet i artikkel 13. Eldre men-
neskers rett til sosialt vern, herunder helse- og omsorgstjenester, er gitt 
særskilt vern i RESP artikkel 23 andre ledd bokstav b. 

Barns rett til helse er fastsatt i BK artikkel 24. Kvinners rett til tilgang 
til helsetjenester på lik linje med menn samt rett til passende helsetje-
nester i forbindelse med graviditet, er beskyttet av KDK artikkel 12. 
RDK artikkel 5 forbyr alle former for rasediskriminering og sikrer alle 
rett til likhet for loven i forbindelse med retten til offentlige helsetjenes-
ter, medisinsk behandling, trygd og sosiale ytelser.

Norsk	lovgivning
ØSK, BK, EMK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. RDK gjelder etter 
diskrimineringsloven § 2 som norsk lov. RESP og ILO-konvensjonene 
er ratifisert av norske myndigheter og er rettslig bindende for Norge, 
men er ikke inkorporert i norsk lovgivning. Det finnes en lang rekke 
bestemmelser om retten til helse i alminnelig lovgivning. Blant annet 
regulerer pasient- og brukerrettighetsloven individers rettigheter over-
for helsetjenesten.

Grunnloven har ingen bestemmelse som regulerer retten til helse.

2.1			 Ny	lov	om	folkehelse
Stortinget vedtok 17. juni 2011 en ny lov om folkehelse.202 Den nye  loven 
vil sammen med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er-
statte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkes-
kommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Bakgrunnen for de nye lo-
vene er oppfølgingen av stortingsmeldingen St.meld. nr. 47 (2008–2009) 
Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett tid.203 
Forslaget til ny lov om folkehelse ble sendt på høring i 2010.204

Formålet med loven er å møte de utfordringene som samfunnet står 
overfor når det gjelder folkehelse, som følge av samfunnsutvikling med 
hensyn til miljø, livsstil, befolkningssammensetning med mer. Lovens 
bestemmelser retter seg primært mot kommuner og fylkeskommuner, 

202 Lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelse. 
203 Stortingsmeldingen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/

regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 
204 Se omtale i Årbok 2010 s. 170.

http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
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men også statlige myndigheter pålegges ansvar, særlig for å støtte opp 
under kommunesektorens folkehelsearbeid.

Loven trer i kraft 1. januar 2012.

2.2			 Ny	lov	om	kommunale	helse-	og	omsorgstjenester
Stortinget vedtok 17. juni 2011 en ny lov om kommunale helse- og om-
sorgstjenester.205 Den nye loven vil sammen med ny lov om folkehelse 
erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om 
fylkes kommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Bakgrunnen for de 
nye lovene er oppfølgingen av stortingsmeldingen St.meld. nr. 47 
(2008–2009) Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – 
til rett tid.206 Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgs-
tjenester ble sendt på høring i 2010.207

Lovens formål er hovedsakelig å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet 
innenfor hele helsesektoren. Med den nye loven vil det juridiske skillet 
mellom helse- og omsorgstjenester oppheves, med det formål å fremme 
samhandling mellom tjenestene i kommunen. Loven tydeliggjør kom-
munenes overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Virkeom-
rådet for loven er helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av 
kommunen, og private som har avtale med kommunen.

Loven trer i kraft 1. januar 2012.

2.3			 Høring	om	pasienter	og	pårørendes	rolle	i	tilsynssaker
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 23. mai 2011 på høring en rap-
port fra et hurtigarbeidende utvalg nedsatt av departementet.208 Utval-
get har vurdert praksis og regelverk når det gjelder pasienters og på-
rørendes rolle i tilsynssaker. 

I rapporten konkluderte utvalget med at pasientenes og pårørendes in-
teresser ikke reflekteres godt nok i dagens regelverk. Utvalget anbefalte 
flere tiltak som krever lovendring. Blant annet foreslo et enstemmig 
utvalg at pasienter og pårørende får utvidet innsyns- og uttalerett i til-
synssaker som behandles av Helsetilsynet i fylket, selv om de ikke er 
«parter» i saken i juridisk forstand. 

205 Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
206 Stortingsmeldingen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/

regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 
207 Se omtale i Årbok 2010 s. 171.
208 Alle dokumenter i høringssaken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/

hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---rapport-om-pasienters-og-parore.
html?id=644002 

http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---rapport-om-pasienters-og-parore.html?id=644002
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---rapport-om-pasienters-og-parore.html?id=644002
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---rapport-om-pasienters-og-parore.html?id=644002
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Utvalgets flertall foreslo også at pasienter og pårørende gis en klagerett 
på avgjørelser fra Helsetilsynet i fylket, men ikke i Statens helsetilsyn 
eller Statens helsepersonellnemnd. Et enstemmig utvalg anbefalte vi-
dere at departementet vurderer om helsetjenesten bør pålegges en in-
formasjonsplikt overfor pasienter og pårørende på et tidlig tidspunkt 
etter at en uheldig hendelse har inntruffet, der det redegjøres for hva 
som skjedde og hva som gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Hovedformålet med å gi pasienter og pårørende partsliknende rettig-
heter var å øke tilliten til Helsetilsynets saksbehandling og at samfun-
net forventer økt involvering for pasienter og pårørende. 

Høringsfristen var 1. september 2011. Flere helseinstanser avga hør-
ingsuttalelse, deriblant Pasient- og brukerombudene i Norge, Lands-
foreningen for pårørende i psykiatrien (LPP) og Norsk psykologforen-
ing. Pasient- og brukerombudene uttrykte i sitt høringssvar at dagens 
ordning ikke var tilfredsstillende, og at det var helt nødvendig med 
lovendringer for å styrke pasienters og pårørendes rettssikkerhet. Om-
budene støttet derfor i hovedsak forslagene, men påpekte at de var 
uenige om at pasienter og pårørende ikke skulle gis partliknende ret-
tigheter også i saker for Statens helsetilsyn. Landsforeningen for pårør-
ende i psykiatrien støttet klagerett på avgjørelser fra Helsetilsynet i fyl-
ket, og mente at fulle partsrettigheter etter forvaltningsloven burde 
innføres for pasienter og pårørende i tilsynssaker. Psykologforeningen 
uttalte at den ikke kunne støtte innsyns- og uttalelsesrett i saker som 
behandles av Helsetilsynet i fylket, blant annet under henvisning til 
problemer knyttet til taushetsbelagte opplysninger. Foreningen anså at 
Helsetilsynet selv bør vurdere om uttalelse fra pasient eller pårørende 
skal innhentes etter den gjeldende ordningen. Videre fant Psykolog-
foreningen at den ikke kunne støtte forslaget om klagerett på avgjørel-
ser fra Helsetilsynet i fylket. Det ble blant annet vist til lengre saks-
behandlingstid, økte kostnader og konfliktorientering på bekostning av 
fokus på samarbeid og læring.

3.		 RETTEN	TIL	ARBEID	OG	RELATERTE	RETTIGHETER

Av hendelser i 2011 omtales en dom fra Høyesterett om oppsigelse i 
prøvetiden på grunn av varetektsfengsling (3.1) samt en direkte fore-
spørsel fra ILO om forbygging av diskriminering i arbeidslivet (3.2).

Internasjonale	kilder
ØSK artikkel 6 og 7 beskytter retten til arbeid og rettferdige arbeidsfor-
hold. Retten til arbeid omfatter blant annet muligheten for enhver til å 
tjene sitt levebrød ved arbeid som er frivillig valgt eller godtatt. Retten 
for enhver til rettferdige og gode arbeidsvilkår sikrer blant annet rett-
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ferdige lønninger og lik lønn for likt arbeid uten forskjellsbehandling, 
trygge og sunne arbeidsforhold, lik mulighet til forfremmelse, rett til 
hvile og fritid, en rimelig begrensning av arbeidstiden, periodiske fri-
dager med lønn samt godtgjørelse for offentlige fridager.

Rettigheter som er knyttet til organisering i fagforeninger er regulert i 
ØSK artikkel 8, og omhandler også streikeretten. EMK artikkel 11 og 
SP artikkel 22 beskytter også forsamlings- og foreningsfriheten, her-
under retten til å danne og slutte seg til fagforeninger. Kilder som om-
handler retten til forsamlings- og foreningsfrihet er skilt ut i et eget 
kapittel, se del III, kapittel 12.

Den reviderte europeiske sosialpakten (RESP) og en rekke ILO-konven-
sjoner utdyper rettighetene. Retten til arbeid vernes gjennom RESP 
 artikkel 1, og retten til rettferdige arbeidsforhold framgår av RESP artik-
kel 2. Retten til organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive 
forhandlinger er vernet i RESP artikkel 5 og 6. Eksempler på relevante 
ILO-konvensjoner er ILO-konvensjon nr. 87 om forenings frihet og be-
skyttelse av organisasjonsretten, ILO-konvensjon nr. 98 om gjennom-
føring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollek-
tive forhandlinger, ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og 
kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi og ILO- konvensjon nr. 111 
om diskriminering i sysselsetting og yrke. 

Barn er særlig vernet i BK artikkel 31–32, gjennom RESP artikkel 7, 
ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting og 
nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste 
former for barnearbeid. Kvinners rett til beskyttelse mot diskriminering 
i arbeidslivet er særlig regulert i KDK artikkel 11. 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, ØSK, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. RESP og ILO-
konven sjonene er ratifisert av norske myndigheter, men er ikke inkor-
porert i norsk lovgivning. I tråd med alminnelige prinsipper for forhol-
det mellom folkeretten og nasjonal lovgivning er disse konvensjonene 
like fullt rettslig bindende, med unntak for klare motstridstilfeller. Like-
stillingsloven har bestemmelser som skal sikre likestilling mellom kjøn-
nene på arbeidsmarkedet. Retten til arbeid er omhandlet i flere bestem-
melser i alminnelig lov, blant annet arbeidsmiljøloven.

Retten til arbeid er beskyttet i Grunnloven § 110.
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3.1			 Høyesterettsdom	om	ugyldig	oppsigelse	grunnet		
	 	 varetektsfengsling

Høyesterett avsa 24. januar 2011 dom i sak som blant annet gjaldt 
hvorvidt fravær i prøvetiden på grunn av varetektsfengsling var tilstrek-
kelig som grunnlag for oppsigelse.209

A tiltrådte stilling som miljøarbeider i en kommune i 2008. Under prø-
vetiden på seks måneder ble A varetektsfengslet i fire uker. A var mis-
tenkt for å ha fått to personer til å true B til å betale et pengebeløp som 
A mente å ha til gode. En uke etter løslatelse fra varetektsfengsling ble 
A sagt opp av kommunen. Oppsigelsen var blant annet begrunnet i at 
A hadde vært varetektsfengslet i fire uker, og at arbeidsytelsen dermed 
uteble i så vesentlig grad at det ga grunnlag for opphør av arbeidsavta-
len. Kommunen påsto også at de handlingene A var siktet for, ikke var 
forenlig med hans stilling som miljøarbeider. I tillegg ble det vist til at A 
ved en anledning hadde uteblitt fra jobb i fire og en halv time på grunn 
av forsovelse. I 2010 ble A frifunnet i lagmannsretten for å ha utført 
handlingene som hadde ført til varetektsfengslingen. Lagmannsretten 
avsa også dom om at oppsigelsen var ugyldig. Kommunen anket denne 
avgjørelsen til Høyesterett.

Spørsmålet for Høyesterett var blant annet om oppsigelsen var gyldig 
etter arbeidsmiljøloven § 15-6 om oppsigelse i prøvetiden. Denne be-
stemmelsen fastsetter at oppsigelse i prøvetiden kan begrunnes i ar-
beidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. 
Høyesterett viste blant annet til Rt. 1992 s. 1482, som omhandlet betyd-
ningen av fravær på grunn av soning av fengselsstraff. I den saken be-
merket retten at en arbeidsgiver burde utvise forsiktighet med å si opp 
en arbeidstaker grunnet fravær ved varetektsfengsling før det forelå 
noen fellende dom. 

Høyesterett sluttet seg i foreliggende sak til dette synspunktet, og viste 
til at det i As tilfelle forelå en varetektsfengsling på grunnlag av forhold 
som hadde endt med frifinnelse. Det var derfor ikke like naturlig å 
legge all risiko for fraværet på arbeidstakeren, slik det gjøres ved  soning. 
Høyesterett viste også til uskyldspresumsjonen etter EMK artikkel 6 nr. 
2, som tilsa at det måtte vises varsomhet med å trekke for raske slutnin-
ger av en varetektsfengsling.

Det spesielle i den aktuelle saken var ifølge Høyesterett at fraværet 
skjedde i prøvetiden for et nytt ansettelsesforhold. Fraværet førte altså 
til reduksjon i den tiden som gjorde det mulig for arbeidsgiveren å vur-
dere om arbeidstakeren var skikket for stillingen. Arbeidsgiver burde 
derfor ikke uten videre bære risikoen for fraværet alene. Dersom fra-

209 HR-2011-00165-A, publisert i Rt. 2011 s. 74.
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været var så langvarig at arbeidsgiver ikke hadde grunnlag for å vur-
dere arbeidstakerens skikkethet, kunne dette tale for at oppsigelsen var 
rettmessig. Høyesterett understreket samtidig at alternativer til opp sig-
else måtte vurderes.  I vurderingen mente Høyesterett at det blant  annet 
skulle legges vekt på fraværets lengde, om arbeidstaker hadde forsøkt å 
begrense ulempene for bedriften, hvordan bedriften hadde blitt rammet 
av arbeidstakers fravær, samt om et alternativ til oppsigelse kunne vært 
at prøvetiden ble vurdert forlenget.

Høyesterett pekte blant annet på at A hadde sagt i fra kort tid etter at 
han ble varetektsfengslet, og at fraværet ikke hadde medført ekstra-
ordinære problemer for kommunen.  Høyesterett kom til at reduksjo-
nen i prøvetidens lengde verken isolert eller sett i sammenheng med 
forsovelsen ga tilstrekkelig grunnlag for oppsigelsen.

Kommunen oppgav også som oppsigelsesgrunn at de handlingene A 
var siktet for, ville være uforenlig med stillingen som miljøarbeider. Fra 
kommunens side ble det uttrykt som uholdbart å ha en miljøterapeut 
som på fengslingstidspunktet med skjellig grunn kunne mistenkes for å 
ha begått handlingen. Høyesterett fant at en henvisning til siktelsen 
alene uansett var uholdbart som oppsigelsesgrunn, og viste i stedet til 
muligheten for suspensjon inntil straffesaken var endelig avgjort. 

Høyesterett opprettholdt etter dette enstemmig lagmannsrettens dom 
om at oppsigelsesvedtaket var ugyldig.

3.2			 Forespørsel	fra	ILOs	ekspertkomité	om	diskriminering		
	 	 i	arbeidslivet

ILOs ekspertkomité for anvendelsen av konvensjoner og rekomman-
dasjoner (CEACR) behandler Norges rapporter etter ILO-konvensjon 
nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke. Komiteen sendte i 
2011 en direkte forespørsel til Norge (direct request) med ønske om 
avklaringer av virkeområde for enkelte formuleringer i lovgivningen 
om diskriminering i arbeidslivet som komiteen mente ikke kunne vente 
til neste rapportering.210

Komitéen henviste til konvensjonens artikkel 1 første ledd bokstav a, 
som bestemmer hvilke diskrimineringsgrunnlag som etter konvensjo-
nen ikke er tillatt, og kommenterte at diskriminering på bakgrunn av 
«social origin» ikke er eksplisitt tatt inn i norsk lovgivning.

210 ILOs ekspertkomités rapport er tilgjengelig på http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.
pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40
ref&highlight=&querytype=bool&context=0 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
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Komiteen uttalte at dette diskrimineringsgrunnlaget burde tas inn i na-
sjonal lovgivning for å sikre like muligheter og lik behandling i arbeids-
livet i tråd med forpliktelsene etter ILO-konvensjonens artikkel 2. For 
å få en oversikt over hvor langt beskyttelsen mot denne type diskrimi-
nering strekker seg i norsk rett, ba komiteen norske myndigheter om å 
utdype hva diskrimineringsgrunnlaget «avstamming» i den norske dis-
krimineringsloven innebærer.211 I tillegg ønsket komiteen å få informa-
sjon om eventuelle tolkninger av dette uttrykket fra domstolene. 

Komiteen kommenterte også arbeidsmiljøloven § 1-5, som den mente 
ikke ga sterkt nok vern mot diskriminering basert på politisk ståsted.212 

4.		 RETTEN	TIL	UTDANNING

Under dette kapittelet omtales Kunnskapsdepartementets kartlegging 
av demokratiforståelse og menneskerettigheter i skolens læreplaner 
(4.1) og en avhandling om formålet med utdanningen i lys av FNs 
barne konvensjon (4.2).

Internasjonale	kilder
Retten til utdanning er regulert i ØSK artikkel 13. Det følger blant an-
net av ØSK artikkel 13 nr. 2 at grunnskoleundervisning skal være obli-
gatorisk og gratis for alle, og at etterfølgende og høyere utdanning skal 
gjøres likt tilgjengelig for alle. Etter ØSK artikkel 13 nr. 3 skal foresatte 
ha frihet til å velge andre skoler for sine barn enn de offentlige, forutsatt 
at skolene oppfyller de kravene til undervisning som myndighetene 
fastsetter. Retten til utdanning skal gradvis bli gjennomført fullt ut, jf. 
ØSK artikkel 2. Alle egnede midler skal benyttes, særlig lovgivningstil-
tak. 

Rettigheten er også nedfelt i SP artikkel 18 nr. 4, EMK første protokoll 
artikkel 2, ILO-konvensjon nr. 117 og UNESCO-konvensjonen mot 
diskriminering i undervisning. Den reviderte europeiske sosialpakten 
(RESP) artikkel 17 § 2 regulerer barn og ungdoms adgang til gratis 
grunnskole og videregående skole. 

Retten til utdanning er fastsatt i BK artikkel 28, mens artikkel 29 også 
setter krav til innholdet i utdanningen. Flere internasjonale konvensjo-
ner forbyr innenfor sine respektive anvendelsesområder diskriminering 
av ulike grupper når det gjelder retten til utdanning, deriblant KDK, 

211 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskriminerings-
loven) av 3. mars 2005 nr. 33

212 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 
nr. 62
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RDK og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). 

Norsk	lovgivning
EMK, SP, ØSK, BK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang framfor annen lovgivning ved motstrid. RDK gjelder etter 
diskrimineringsloven § 2 som norsk lov. RESP er ratifisert av norske 
myndigheter, men er ikke inkorporert i norsk lovgivning. 

Grunnloven har ingen beskyttelse av retten til utdanning, men rett til 
utdanning følger av alminnelig lov, særlig opplæringsloven.

4.1			 Kartlegging	av	demokratiforståelse	og	menneskerettigheter		
	 	 i	læreplanene

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 
foretatt en kartlegging av hvordan temaene menneskerettigheter og de-
mokratiforståelse er forankret i læreplanene i grunnskoleopplæringen. 
Del 1 av studien ble levert i 2010, og var en kartlegging av temaer med 
tilknytning til menneskerettigheter og demokratiforståelse i læreplan-
verket.213 Del 2 av studien ble levert til Kunnskapsdepartementet den 
3. mai 2011, og analyserer hva den internasjonale demokratiunder-
søkelsen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) 
kan fortelle om elevenes læringsutbytte innenfor temaene menneske-
rettigheter og demokrati, slik de er omtalt i læreplanene.214

Hovedfunnet i kartleggingen var at elevenes kunnskap på de fleste om-
råder var svært god. Studien har likevel avdekket noen områder der 
kunnskapene synes å være lite tilfredsstillende. Dette gjelder blant an-
net temaene eierstrukturer i media, minoriteters språklige rettigheter, 
maktfordeling mellom nasjonalforsamling og domstoler samt hoved-
kjennetegn på markedsøkonomi. Rapportforfatterne mener imidlertid 
at områdene der elevene scorer lavt på kunnskap, ikke kan tilskrives 
mangler i læreplanverket. Det er heller andre forhold, som at temaet 
ikke tas opp før slutten av ungdomsskolen eller at temaet og oppgavene 
er komplekse, som er avgjørende.

Også når det gjelder ferdigheter og holdninger, er elevenes profiler til-
fredsstillende ifølge rapporten, og rapportforfatterne finner ingen indi-
kasjoner på svakheter som kan tilbakeføres til læreplanverket. Rappor-
ten konkluderer med at det ikke er behov for endring på noe nivå i 
læreplanverket hva gjelder menneskerettigheter og demokratiforståelse.

213 Se omtale i Årbok 2010, s. 186.
214 Rapporten er ikke gjort offentlig tilgjengelig.
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4.2			 Avhandling	om	formålet	med	utdanningen	i	lys	av		
	 	 FNs	barnekonvensjon

Hadi Lile, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter, dispu-
terte i november 2011 for den juridiske doktorgraden med sin avhand-
ling FNs barnekonvensjon art. 29(1) om formålet med opplæring: En 
rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk.

Hovedspørsmålet i avhandlingen var om barn i norsk skole lærer det 
de skal om det samiske folk, jf. BK artikkel 29(1) om innholdet i utdan-
ningen. 

Avhandlingen omfattet for det første en studie av hva barn i følge BK 
skal lære. Her ble det blant annet tatt opp om læreplanen «Kunnskaps-
løftet» var i tråd med BK. Avhandlingen pekte på at regjeringen ikke 
har utredet hvordan utdanningen av barn i Norge skal harmoneres med 
BK artikkel 29 (1). Videre inneholdt avhandlingen en studie av hva 
barn faktisk lærer. Arbeidet baserte seg på to spørreundersøkelser blant 
817 elever og 190 lærere, samt intervjuer fra 15 skoler. En del av dette 
arbeidet omhandlet hva barn rent kunnskapsmessig lærer, mens en 
 annen del av avhandlingen undersøkte hvilke holdninger barn har til 
samer. 

Avhandlingen viste at FNs barnekonvensjon i liten grad har vært ret-
ningsgivende for nasjonale opplæringsmål, og for den undervisningen 
som foregår i norske klasserom. Eksempelvis ble det trukket fram at 
læreplanen mangler opplæringsmål om et sentralt tema som fornor-
skingspolitikk. Videre viste avhandlingen store kunnskapsmangler i 
forhold til spørsmålet om samene som et eget folk. Flere elever og 
 lærere mente også at samene ikke hadde like sterk tilhørighet til Norge 
som nasjon som det norske folk.

5.		 RETTEN	TIL	DELTAKELSE	I	KULTURLIVET

Det er ingen aktuelle kilder på området i 2011. 

Internasjonale	kilder
Alle menneskers rett til å delta i kulturlivet, nyte godt av vitenskapelig 
utvikling og ha beskyttelse for sine opphavsrettigheter er anerkjent i 
ØSK artikkel 15. BK artikkel 30–31 utdyper barns rett til å delta i kul-
turlivet.

Norsk	lovgivning
ØSK og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og i 
henhold til § 3 skal disse konvensjonene gis forrang framfor annen 
lovgivning ved motstrid. 
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Grunnloven har ikke nedfelt noen lignende rettighet (annet enn det 
som følger av § 110 b hva gjelder den samiske befolkningen), men rett 
til å delta i kulturlivet er berørt i alminnelig lov.
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V	 DISKRIMINERINGSFORBUDET	OG	
UTSATTE	GRUPPERS	RETTIGHETSVERN

I dette kapittelet samles de menneskerettighetsspørsmålene som spesi-
elt omhandler diskrimineringsforbud og likeverd. Dette er grunnleg-
gende prinsipper som gjelder i forhold til alle menneskerettigheter, en-
ten de er sivile, politiske, økonomiske, sosiale eller kulturelle rettigheter.

Det generelle forbudet mot diskriminering og vernet om utsatte grup-
pers krav på menneskerettighetsbeskyttelse overlapper hverandre til en 
viss grad. Vernet om utsatte grupper er en særlig menneskerettslig be-
skyttelse overfor enkelte grupper av mennesker. Dette gjelder kvinner, 
barn, urfolk og nasjonale minoriteter. Egne konvensjonssystem finnes 
også til beskyttelse mot etnisk diskriminering og til beskyttelse av ret-
tighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har forhol-
det til flyktninger og asylsøkere vist seg å skape særskilte menneske-
rettslige utfordringer.

1.		 DISKRIMINERINGSFORBUDET

Av aktuelle saker i 2011 omtales to høyesterettsavgjørelser om alders-
diskriminering i arbeidslivet (1.1 og 1.2) og forespørsel fra ILOs 
 ekspertkomité om diskriminering i arbeidslivet (1.3).

Internasjonale	kilder
Prinsippene om forbud mot diskriminering og rett til likeverdig be-
handling er forskjellig utformet i forskjellige menneskerettighetskon-
vensjoner som er bindende for Norge. SP artikkel 26 gir et selvstendig 
diskrimineringsvern og slår fast at alle personer er like for loven, og at 
loven skal gi beskyttelse mot diskriminering på ethvert grunnlag. SP 
artikkel 26 omfatter alle livsområder regulert i lov. EMK tilleggsproto-
koll nr. 12 gir et tilsvarende selvstendig diskrimineringsforbud med vidt 
nedslagsfelt. Norge har undertegnet, men ikke ratifisert tolvte tilleggs-
protokoll, og denne tilleggsavtalen er således ikke i kraft for Norge. 
Andre diskrimineringsforbud, slik som EMK artikkel 14, ØSK artikkel 
2 nr. 2 og SP artikkel 2, begrenser derimot diskrimineringsforbudets 
virkeområde slik at det kun gjelder på områder som berører de øvrige 
rettighetene i konvensjonen. En tredje gruppe konvensjoner eller be-
stemmelser som tar sikte på å hindre diskriminering, er de som forbyr 
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diskriminering innen et tematisk avgrenset område, som rase, kjønn, 
funksjonsnedsettelse eller arbeid. Se eksempelvis RDK, KDK, FNs 
konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og 
ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke. 
Ikke-diskrimineringsvernet i BK framgår av artikkel 2.215

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK, BK og KDK i 
norsk lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse 
konvensjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. 
RDK er inkorporert gjennom diskrimineringsloven § 2.

Likestillingsloven inneholder bestemmelser som skal fremme likestil-
ling mellom kjønnene, og tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling.

Forbud mot diskriminering framgår av lov om forbud mot diskrimine-
ring på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven), lov om 
forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
 enkelte andre lover.

Grunnloven inneholder ikke noe diskrimineringsforbud.

1.1			 Høyesterettsdom	om	aldersdiskriminering	ved		
	 	 nedbemanning

Høyesterett avsa 5. mai 2011 dom i sak som gjaldt spørsmålet om ut-
velgelse på grunnlag av alder ved nedbemanning var aldersdiskriminer-
ende.216

Ti piloter ble i 2008 oppsagt som ledd i en nedbemanning i et flysel-
skap. Oppsigelsene var begrunnet med overtallighet på grunn av mar-
kedsutviklingen, samt i arbeidsgivers økonomi. Utvelgelseskriteriet for 
oppsigelse var at pensjonsberettigede piloter ble sagt opp. Pilotene ble 
pensjonsberettigede ved fylte 60 år, men kunne arbeide fram til de fylte 
65. Arbeidsgiver ble frifunnet i tingretten og i lagmannsretten. Pilotene 
anket til Høyesterett, og gjorde blant annet gjeldende at oppsigelsene 
var ugyldige.

Hovedspørsmålet for Høyesterett var om oppsigelsene av de ti pilotene 
som alle hadde fylt 60 år, var ugyldige som følge av ulovlig aldersdiskri-
minering etter arbeidsmiljøloven. Høyesterett viste til arbeidsmiljø-
loven § 15-7, og mente at utvelgelseskriteriet som var benyttet i saken, i 

215 Diskriminering av utsatte grupper som er gitt et særskilt menneskerettighetsvern omtales 
under kapitlene som omhandler disse gruppene spesielt.

216 HR-2011-00910-A, publisert i Rt. 2011 s. 609.
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utgangspunktet var saklig etter arbeidsmiljølovens alminnelige regler. 
Fagforeningene og selskapet hadde inngått en avtale om å si opp pilo-
ter som var pensjonsberettiget. Selskapet hadde også lagt vekt på at 
pilotene var berettiget til å motta alderspensjon. Høyesterett mente at 
slike sosiale hensyn var relevante i utvelgelsesprosessen. Høyesterett 
uttalte imidlertid at ordningen var aldersdiskriminerende etter arbeids-
miljøloven § 13-1 første ledd, idet utvelgelseskriteriet var nært knyttet 
til alder. Dersom forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål og den 
ikke var uforholdsmessig inngripende overfor dem som skulle sies opp, 
åpnet arbeidsmiljøloven § 13-3 andre ledd likevel opp for å gjøre unn-
tak fra forbudet.

I vurderingen av om aldersdiskrimineringen hadde et saklig formål, 
viste Høyesterett blant annet til EUs rådsdirektiv om diskriminering i 
arbeidslivet (rammedirektivet)217, Rt. 2010 s. 202218 samt praksis fra 
EU-domstolen. Formålet med ordningen var å finne fram til hvilke ar-
beidstakere en oppsigelse ville virke minst inngripende overfor. 
Høyeste rett la blant annet vekt på at det hadde blitt foretatt en bred 
vurdering av ulike hensyn, herunder hvordan den enkelte arbeidstaker 
ble rammet av en oppsigelse. Høyesterett mente derfor at aldersdiskri-
mineringen hadde et saklig formål.

I vurderingen av forholdsmessighetskravet viste Høyesterett blant an-
net til forarbeidene til arbeidsmiljøloven, rettspraksis og praksis fra EU-
domstolen. Høyesterett la blant annet vekt på at utvelgelseskriteriet var 
objektivt idet kriteriet var direkte knyttet til den pensjon de oppsagte 
hadde krav på fra arbeidsgiveren. I tillegg var det tale om meget gun-
stige pensjonsordninger. På denne bakgrunn kom Høyesterett fram til 
at diskrimineringen ikke var uforholdsmessig.

Høyesterett vektla også at arbeidsgiver hadde foretatt en tilstrekkelig 
bred vurdering slik arbeidsmiljøloven § 15-7 krevde. Blant annet var 
utvelgelseskriteriet klart innenfor arbeidsmiljølovens rammer og for-
handlingene mellom selskapet og fagforeningene var grundige og opp-
fylte lovens krav.

Høyesterett kom etter dette enstemmig fram til at oppsigelsene ikke var 
aldersdiskriminerende og dermed gyldige.

217 Direktiv 2000/78/EF.
218 Omtalt i Årbok 2010 s. 190–191.
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1.2			 Høyesterettsdom	om	aldersdiskriminering	ved	bedriftsintern		
	 	 aldersgrense	for	stilling

Høyesterett avsa 29. juni 2011 dom i sak som gjaldt spørsmålet om en 
bedriftsintern aldersgrense var aldersdiskriminerende.219

A fylte 67 år i 2009. Samme år søkte hun om å få fortsette i stillingen 
etter fylte 67 år. Søknaden ble avslått av arbeidsgiver med den begrun-
nelse at selskapet praktiserte en aldersgrense på 67 år. Tingretten men-
te at avslaget var aldersdiskriminerende og ugyldig. Lagmannsretten 
frifant arbeidsgiver og A anket til Høyesterett.

Spørsmålet for Høyesterett var om den bedriftsinterne aldersgrensen 
utgjorde aldersdiskriminering i strid med arbeidsmiljøloven. Høyeste-
rett uttalte at etter arbeidsmiljøloven § 15-13 a så kunne et arbeidsfor-
hold bringes til opphør når arbeidstakeren hadde fylt 70 år, med min-
dre lavere aldersgrense fulgte av annet grunnlag. Høyesterett la til 
grunn at bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år var relativt utbredt i 
Norge, og at slike ordninger tradisjonelt hadde vært ansett som gyldige 
i norsk rett. Forutsetningene var at aldersgrensen ble praktisert konse-
kvent, at den var kjent blant de ansatte, og at vedkommende arbeids-
taker ved avgang mottok en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Spørsmålet for Høyesterett var om gjennomføringen i 2004 av EUs 
rådsdirektiv om diskriminering i arbeidslivet (rammedirektivet)220 med-
førte at den bedriftsinterne aldersgrensen var i strid med forbudet mot 
diskriminering på grunnlag av alder etter arbeidsmiljøloven § 13-1 før-
ste ledd. Høyesterett måtte dermed ta stilling til om den bedriftsinterne 
aldersgrensen var begrunnet i et legitimt formål, og om den var ufor-
holdsmessig inngripende overfor de som ble rammet av den. 

I vurderingen av om forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål, 
viste Høyesterett blant annet til forarbeidene, Kystlink-dommen221 og 
EU-domstolens avgjørelse i Rosenbladt-saken.222 Høyesterett vektla 
blant annet norske myndigheters aksept av ordningene, at det var kon-
sensus om ordningen mellom fag- og arbeidsgiverforeningene, samt at 
ordningen var basert på overordnete sosialpolitiske formål. Høyesterett 
mente derfor at aldersdiskrimineringen hadde et saklig formål.

I vurderingen av forholdsmessighetskravet viste Høyesterett igjen til 
Rosenbladt-saken. Høyesterett la særlig vekt på at aldersgrensen var 
kombinert med en meget god tjenestepensjon, og at en aldersgrense på 
67 år var relativt høy i europeisk sammenheng.

219 HR-2011-01291-A, publisert i Rt. 2011 s. 964.
220 Direktiv 2000/78/EF.
221 HR-2010-303-A, publisert i Rt. 2010 s. 202. Omtalt i Årbok 2010 s. 190.
222 Dom av 12. oktober 2010 i sak C-45/09 (Rosenbladt), avsnitt 58.
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Høyesterett kom enstemmig fram til at den bedriftsinterne aldersgren-
sen ikke var aldersdiskriminerende og dermed gyldig.

1.3		 Forespørsel	fra	ILOs	ekspertkomité	om	diskriminering		
	 	 i	arbeidslivet

ILOs ekspertkomité for anvendelsen av konvensjoner og rekomman-
dasjoner (CEACR) behandler Norges rapporter etter ILO-konvensjon 
nr. 111 om diskriminering i sysselsetning og yrke. Komiteen sendte i 
2011 en direkte forespørsel (direct request) til Norge med en rekke 
merknader og spørsmål vedrørende diskriminering i arbeidslivet.223

Komiteen viste blant annet til at diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven pålegger både offentlige og private arbeidsgivere å treffe aktive, 
målrettete og systematiske tiltak for å sikre like muligheter og forhindre 
diskriminering på grunn av funksjonshemming, og ba om informasjon 
om gjennomføringen av denne loven og relevant praksis fra domstole-
ne og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Videre ba komiteen blant annet om informasjon om den praktiske opp-
følgingen av Handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk 
diskriminering, gjennomføringen av konvensjonens forbud mot diskri-
minering på grunn av «social origin», og om utfallet av diskrimine-
ringslovsutvalgets arbeid. Videre ba komiteen om informasjon når det 
gjaldt arbeidet for kjønnslikestilling på arbeidsmarkedet, herunder 
framdriften i forhold til målet om 20 % mannlige arbeidstakere i barne-
hager. Komiteen ba også om informasjon knyttet til innvandreres jobb-
muligheter og hvilke tiltak Norge hadde iverksatt for å sikre like mulig-
heter uavhengig av rase, farge og nasjonalitet. 

2.		 FORBUDET	MOT	DISKRIMINERING	PÅ	GRUNN	AV	KJØNN

Aktuelle saker i 2011 var blant annet endringer i folketrygdloven om 
foreldrepenger (2.1), høring om rettigheter ved uttak av foreldrepermi-
sjon (2.2), høyesterettsavgjørelse og ny hjemmel ved mishandling i 
nære relasjoner (2.3), NOU 2011:18 Ny struktur for framtidens likestil-
lingspolitikk (2.4), Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak 
om forskjellsbehandling på grunn av graviditet (2.5), Likestillings- og 
diskrimineringsombudets uttalelser om diskriminering på grunn av gra-
viditet (2.6) og om å nekte kvinner å søke stilling i religiøst trossam-
funn (2.7), supplerende rapporter til FNs kvinnediskrimineringskomité 

223 ILOs ekspertkomités rapport er tilgjengelig på http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.
pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40
ref&highlight=&querytype=bool&context=0 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26348&chapter=9&query=Norway%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0
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(2.8), anbefalinger fra FNs menneskerettighetskomité (2.9), rapport fra 
FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere om kvinners 
rettigheter (2.10), og handlingsplaner for likestilling (2.11) og mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2.12).

Internasjonale	kilder
Det følger av ØSK artikkel 3 og SP artikkel 3 at statspartene skal sørge 
for at kvinner og menn nyter lik beskyttelse av de rettighetene som er 
nedfelt i konvensjonen. BK har ingen slik spesifikk bestemmelse, men i 
artikkel 2 om diskriminering omfattes kjønn som et diskriminerings-
grunnlag som er forbudt.

KDK gir et særskilt vern mot diskriminering av kvinner på grunnlag av 
kjønn. Diskrimineringsvernet i BK artikkel 2 omfatter også forbud mot 
diskriminering på grunn av kjønn. Også ILO har konvensjoner av rele-
vans, blant annet ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for kvinnelige og 
mannlige arbeidere for arbeid av lik verdi, og ILO-konvensjon nr. 111 
om diskriminering i sysselsetting og yrke. Det finnes også andre kon-
vensjoner med det formål å gi særlig beskyttelse av kvinners menneske-
rettigheter på avgrensede felt, for eksempel FN-konvensjonen om kvin-
ners politiske rettigheter av 31. mars 1953 og FN-konvensjonen om 
gifte kvinners statsborgerrett av 20. februar 1957. 

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK, BK og KDK i 
norsk lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse 
konvensjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. 

Likestillingsloven er den mest sentrale alminnelige loven når det gjel-
der kvinners rett til ikke å bli diskriminert. 

Grunnloven inneholder ikke noe forbud mot diskriminering av kvinner. 

2.1			 Endringer	i	folketrygdloven	–	foreldrepengeordningen
Stortinget vedtok den 8. juni 2011 endringer i folketrygdloven om for-
deling og styrking av foreldrepengeordningen.224 Lovendringene bygger 
på Prop. 92 L (2010–2011).225 

Bakgrunnen for lovendringen var Stortingets vedtak under budsjettbe-
handlingen for 2011 i samsvar med Prop. 1 S (2010–2011). Lovendrin-
gen fulgte opp budsjettvedtaket om en utvidelse av den totale stønads-

224 Lov 10. juni 2011 nr. 15 om endringer i folketrygdloven.
225 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-92-l-20102011.html?id=639428 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-92-l-20102011.html?id=639428
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-92-l-20102011.html?id=639428
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perioden for foreldrepenger med én uke. Som en del av dette ble 
fedrekvoten utvidet med to uker, og utgjør dermed samlet tolv uker. Av 
de to ukene som ble lagt til fars kvote, ble det altså tatt én uke fra den 
delen av stønadsperioden som kan fordeles fritt mellom mor og far, 
mens én uke kom i tillegg. 

Loven fulgte også opp budsjettvedtaket om en ny rett for far til å ta ut 
foreldrepermisjon i tolv uker i tilfeller der mor mottar uførepensjon. 
Far var tidligere avskåret fra dette, fordi mor i disse tilfellene ikke had-
de opptjent rett til foreldrepenger og heller ikke kunne gå ut i arbeid 
eller studier etter fødselen.

Endringene trådte i kraft 1. juli 2011, slik budsjettvedtaket la opp til.

2.2			 Høring	om	rettigheter	ved	uttak	av	foreldrepermisjon
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 1. desember 
2011 på høring et forslag om endringer i likestillingsloven, som presise-
rer rettighetene ved uttak av foreldrepermisjon.226 

Bakgrunnen for endringen er oppfølgingen av stortingsmeldingen 
Meld. St.6 (2010-2011) Likestilling for likelønn.227 Formålet med den 
nye lovbestemmelsen er å hindre at arbeidstakere får svekket sin posi-
sjon i arbeidslivet ved uttak av foreldrepermisjon. Forslaget gjelder for 
begge kjønn, men er antatt å ha størst innvirkning for kvinners arbeids-
situasjon, da disse tar ut mest foreldrepermisjon.

Forslaget til ny lovbestemmelse slår for det første fast at arbeidstakere 
har rett til samme eller tilsvarende stilling ved utløpet av permisjonen. 
Med dette menes at arbeidstakeren skal ha rett til de samme arbeidsopp-
gavene, den samme stillingstittelen, samme lønn og samme kontorplass 
med mer som før uttaket av permisjonen. Videre skal arbeidstakeren ha 
rett til eventuell lønnsvekst og andre alminnelige fordeler som vedkom-
mende ville fått dersom han eller hun ikke hadde tatt permisjonen. For-
slaget innebærer også en presisering som sikrer arbeidstakere i permi-
sjon rett til å fremme krav og å bli vurdert i lokale lønnsforhandlinger, 
der uttaket av permisjonen ikke skal ha noen innvirkning på oppgjøret.

Høringsfristen er 29. februar 2012.

226 Alle dokumenter om saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/
dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horingsnotat-om-tydeliggjoring-av-rettig.
html?id=665297 

227 Se omtale i Årbok 2010 s. 203.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horingsnotat-om-tydeliggjoring-av-rettig.html?id=665297
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horingsnotat-om-tydeliggjoring-av-rettig.html?id=665297
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horingsnotat-om-tydeliggjoring-av-rettig.html?id=665297
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2.3			 Høyesterettsdom	og	ny	hjemmel	for	mishandling		
	 	 i	nære	relasjoner

Høyesterett avsa 31. mars 2011 dom i en sak som gjaldt om straffeloven 
§ 219 om vold i nære relasjoner også rammet handlinger begått overfor 
en tidligere samboer etter at samboerforholdet var opphørt.228 Spørs-
målet for Høyesterett var om tidligere samboer kunne likestilles med 
«tidligere eller nåværende ektefelle» i straffeloven § 219 første ledd 
bokstav a. Høyesterett viste til Grl. § 96 og til EMK artikkel 7, og men-
te at en slik straffutvidelse må ha hjemmel i lov. Høyesterett avgjorde 
etter dette at tiltalte ikke kunne straffes etter § 219 for vold mot tidli-
gere samboer.

Behovet for en lovendring ble raskt plukket opp, og loven ble endret 
allerede 24. juni 2011. Straffeloven § 219 nevner nå i bokstav a og b 
både ektefelle og samboer. Dermed er de to gruppene likestilt når det 
gjelder beskyttelse mot vold i nære relasjoner. 

2.4			 NOU	2011:18	Ny	struktur	for	framtidens	likestillingspolitikk
Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget offentliggjorde 15. nov-
ember 2011 sin første utredning NOU 2011:18 Ny struktur for fram-
tidens likestillingspolitikk.229 Utredningen er en del av et større utred-
ningsarbeid, og konsentrerer seg om de organisatoriske rammene for 
det offentliges arbeid med likestilling på alle styringsnivåer.

Utvalgets hovedkonklusjon var at forvaltningsstrukturen for iverkset-
ting av likestillingspolitikk er for svak til å oppnå de politiske ambisjo-
nene på likestillingsfeltet. På denne bakgrunn ga utvalget anbefalinger 
om blant annet opprettelse av et likestillingsdirektorat med fem regi-
onsnivåer, et kontaktutvalg mellom departementet og likestillingsorga-
nisasjonene og et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid 
gjennom øremerkede midler over statsbudsjettet, etter modell fra en 
svensk likestillingssatsning. Utvalget vurderte også lovgrunnlaget, og 
foreslo å ta inn et forbud mot diskriminering på flere grunnlag, såkalt 
sammensatt diskriminering, i diskrimineringslovverket. 

Utvalget vurderte også arbeidet, mandatet og organiseringen av Like-
stillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskri-
mineringsnemnda. Utvalget foreslo å endre LDOs mandat på noen om-
råder, blant annet slik at håndheving av forbudet mot seksuell 
trakassering blir en del av ombudets arbeid, og at ansvaret for en pådri-
verrolle overfor norske myndigheter blir tydeligere presisert og gis høy-

228 HR-2011-00670-A, publisert i Rt. 2011 s. 469.
229 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/

nou-2011-18.html?id=663064 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-18.html?id=663064
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-18.html?id=663064
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ere prioritet. For Likestillings- og diskrimineringsnemnda foreslo utval-
get blant annet at nemnda får myndighet til å tilkjenne oppreisning i 
saker om diskriminering, samt at nemnda får myndighet til å overprøve 
enkeltvedtak fra forvaltningen når forvaltningen opptrer som arbeids-
giver.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for å følge med på 
hvordan Norge oppfyller sine forpliktelser etter kvinnediskriminerings-
konvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen. Utvalget fant at 
det ikke var utviklet tilstrekkelige rutiner for arbeidet rundt konven-
sjonstilsynet, og foreslo derfor en forskriftsfestet rapporteringsplikt for 
ombudet om motstrid mellom norsk rett og forvaltningspraksis, og de 
konvensjonene den driver tilsyn med. Videre mente utvalget at ombu-
det burde få økte ressurser til gjennomføringen av konvensjonstilsynet, 
og eventuelt også skille ut denne som en egen funksjon.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken uttalte 
ved overleveringen av rapporten at regjeringen ville vurdere utvalgets 
forslag nøye, og at regjeringen planlegger en proposisjon om diskrimi-
neringslovgivningen i 2012/2013 og en stortingsmelding om likestilling 
i 2013.

2.5			 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	vedtak	om		
	 	 forskjellsbehandling	på	grunn	av	graviditet	og		
	 	 foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet 7. juni 2011 vedtak i en 
sak hvor spørsmålet var om en kvinne ble dårligere stilt i en ansettel-
sesprosess fordi hun var gravid, enn det hun ellers ville ha vært.230

En kvinne opplyste i et jobbintervju at hun var gravid i niende uke. Et-
ter intervjuet ble hun oppringt av bedriften og forklart at hun ikke var 
aktuell da de trengte noen som «kunne være der en stund». Arbeids-
søkeren mente seg diskriminert fordi hun var gravid. Arbeidsgiveren 
derimot hevdet at det var gjort en vurdering av at kvinnen manglet de 
personlige egenskapene de var ute etter.

Nemnda vurderte saken etter Likestillingslovens § 3 første og annet 
ledd. Da det forelå omstendigheter som ga grunn til å tro at arbeids-
giveren hadde tillagt graviditeten vekt, ble bevisbyrden flyttet over på 
arbeidsgiver.

230 Sak nr. 05/2011, tilgjengelig på www.diskrimineringsnemnda.no. Likestillings- og 
diskrimineringsombudet avga uttalelse i saken 11. oktober 2010 med samme konklusjon 
som nemnda.

http://www.diskrimineringsnemnda.no
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Arbeidsgivers anførsel om kvinnens manglende personlige egenskaper 
var etter nemndas mening ikke mulig å etterprøve da vurderingene ikke 
var dokumentert. Arbeidsgiver hadde derfor ikke ført bevis for at andre 
forhold enn graviditeten var avgjørende.

Nemnda konstaterte etter dette at arbeidsgiveren hadde opptrådt i strid 
med likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2.

2.6			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	saker	om		
	 	 diskriminering	på	grunn	av	graviditet	eller	foreldrepermisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet i 2011 mange  saker 
om diskriminering på bakgrunn av graviditet eller foreldrepermisjon. 
Det rettslige grunnlaget for disse sakene er likestillingslovens § 3.231

Flere av sakene dreide seg om diskriminering i forbindelse med uttak 
av foreldrepermisjon.232 Både kvinner og menn har etter loven vern 
mot denne type diskriminering, jf. likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 
2. Sakene fra ombudet gir eksempler på at både kvinner og menn kan 
bli utsatt for diskriminering. En av sakene dreide seg om en kvinne som 
ikke fikk forlenget et vikariat som følge av fødselspermisjon. Ombudet 
understreket i denne forbindelse at også arbeidstakere i vikariater er 
beskyttet av loven, selv når de i store deler av vikariatet ikke vil være i 
arbeid grunnet foreldrepermisjon. En annen av sakene dreide seg om et 
varsel om oppsigelse som skyldtes nedgangstider, men som i realiteten 
bare rammet kvinnen som tok ut permisjon. Ombudet uttalte i forbin-
delse med disse to sakene at det for å konstatere diskriminering, ikke 
kreves en diskriminerende hensikt. En tredje sak dreide seg om en 
mann som ikke fikk tilbake sin rolle som leders stedfortreder etter endt 
permisjonstid. Her slo ombudet fast at unntaksbestemmelsen om even-
tuelle saklige grunner for likevel å godta forskjellsbehandling i forbin-
delse med permisjoner, er svært snever, og at den ikke var aktuell her.

Kvinner er også beskyttet i forbindelse med selve graviditeten.233 Flere 
saker dreide seg om kvinner som ble forskjellsbehandlet etter at ar-
beidsgiveren ble kjent med at de var gravide. I en sak fikk en kvinne 
færre arbeidstimer enn forespeilet ved ansettelsen. I en annen sak ble 
kvinnens arbeidsoppgaver endret i retning av det hun selv opplevde 
som en degradering, fordi graviditeten førte til høyt fravær. En siste sak 
omhandlet en bedrift som ikke lot kvinnen fortsette i et vikariat, men i 
stedet ansatte en trainee til å fortsette vikariatet. Ombudet uttalte at der 

231 Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.
232 Se sak nr. 09/1130, 11/85 og 10/2200, tilgjengelig på www.ldo.no. Ingen av sakene er 

innklaget til likestillings- og diskrimineringsnemnda, og er dermed avsluttet.
233 Se sak nr. 09/1581, 10/1912 og 10/211, tilgjengelig på www.ldo.no. Ingen av sakene er 

innklaget til likestillings- og diskrimineringsnemnda, og er dermed avsluttet.

http://www.ldo.no
http://www.ldo.no
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det ble konstatert en forskjellsbehandling mellom arbeidstakere, var 
det opp til arbeidsgiver å dokumentere at forskjellsbehandlingen hadde 
andre og saklige grunner enn kvinnens graviditet. Ingen av arbeids-
giverne i de nevnte sakene kunne dokumentere at de hadde lagt vekt på 
andre forhold enn graviditeten.

Loven forbyr også arbeidsgivere å stille spørsmål om graviditet, adop-
sjon eller familieplanlegging i en ansettelsesprosess. I en sak ble en 
kvinne stilt spørsmål om familieplanlegging i et formøte i tilknytning til 
en intervjusituasjon.234 Ombudet konkluderte med at dette var en del 
av ansettelsesprosessen, og at spørsmålet derfor var i strid med loven.

2.7			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 å	nekte	kvinner	å	søke	stilling	i	religiøst	trossamfunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet fattet 2. desember 2011 ved-
tak i en sak hvor spørsmålet var om et religiøst trossamfunn kunne 
søke spesifikt etter en mannlig økonomileder.235

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) hadde lyst ut en stilling hvor 
de søkte etter en mannlig økonomileder. Bakgrunnen var at økonomi-
lederen hadde fast plass i organisasjonens hovedstyre, hvor det bare 
kunne sitte menn. Dette fordi det kun var menn som kan ha et slikt 
«hyrde- og læreansvar» i organisasjonen.

Ombudet fant at denne praksisen helt klart stiller kvinner i en dårligere 
situasjon, og vurderte deretter Likestillingslovens § 4 femte ledd om 
praksisen var en saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig forskjells-
behandling.

Ombudet fant at praksisen var saklig begrunnet i form av hovedstyrets 
behandling av religiøse spørsmål. Ombudet mente imidlertid at det 
ikke var nødvendig å la stillingen være forbeholdt menn, fordi organi-
sasjonen hadde en mulighet til å organisere seg annerledes. Etter dette 
fant ombudet at det ikke var behov for å diskutere forholdsmessig-
heten, men la likevel til at slik praksis var inngripende for kvinner på 
arbeidsmarkedet.

Ombudet konstaterte at NMLs praksis var diskriminerende overfor 
kvinner, og at de hadde brutt Likestillingsloven § 4, jf. § 3.

234 Se sak nr. 10/2256, tilgjengelig på www.ldo.no. Saken er ikke innklaget til likestillings- 
og diskrimineringsnemnda, og er dermed avsluttet.

235 Sak nr. 11/521, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
http://www.ldo.no


164 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011

2.8			 Supplerende	rapporter	til	FNs	kvinnediskrimineringskomité	
Norge er inne i sin åttende rapportering til FNs kvinnekomité om gjen-
nomføringen av FNs kvinnekonvensjonen (KDK) i Norge.236 Se gene-
relt om rapporteringen i del II, 3. Internasjonal overvåking. I 2011 kom 
både Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og en samling av 
30 frivillige organisasjoner med tilleggsinformasjon gjennom sine sup-
plerende rapporter til komiteen. 

Rapportene tok opp en rekke forhold der disse instansene, på bakgrunn 
av sin erfaring gjennom arbeid på feltet, har sett at Norge har utfordrin-
ger i forhold til å følge opp sine forpliktelser etter konvensjonen.

Begge rapportene var kritiske blant annet til Diskrimineringslovutval-
gets forslag om at lovens ordlyd for kjønnsdiskriminering skal være 
nøytral, uten en henvisning til at det skal tas spesielt hensyn til kvin-
nens status slik lovgivningen er utformet i dag.237 Begge ba norske myn-
digheter revurdere hvordan en kjønnsnøytral lovtekst ville virke i prak-
sis, idet en slik kjønnsnøytral lovtekst kan være uheldig for kvinners 
posisjon. Begge rapportene tok også opp spørsmålsstillinger knyttet til 
situasjonen for innvandrerkvinner og funksjonshemmede kvinner. 
Rapportene fokuserte videre på vold i nære relasjoner, blant annet på 
krisesentrenes kapasitet, og de utfordringene Norge har i forhold til 
voldtekt. Både organisasjonene og LDO ønsket at norske myndigheter 
skulle styrke forebyggingen av voldtekt, samt styrke etterforskningen 
og rettssystemet for å sørge for et sterkere rettslig og faktisk vern av 
kvinnen. Begge rapportene rettet også fokus mot arbeidsmarkedet, sær-
lig om temaene deltidsarbeid og innvandrerkvinners arbeidsdeltakelse 
i Norge. 

Rapporten fra organisasjonene påpekte at Norge bør ratifisere FNs 
konvensjon for funksjonshemmede. I tillegg tok rapporten opp spørs-
målet om at kjønnsskifte i dag er avhengig av en medisinsk diagnose. 
Organisasjonene mente at dette var en individuell beslutning, og at en 
medisinsk diagnose ikke burde være et krav. Rapporten tok også opp 
spørsmål rundt lesbiske og deres situasjon.

LDOs rapport hadde et særlig fokus på vold mot kvinner. LDO tok 
blant annet opp spørsmål rundt hva slags stereotypier som finnes i det 
sivile samfunn og i rettssystemet rundt kvinner/unge jenter og seksua-
litet, og hvordan dette virker inn på deres rettslige og faktiske situasjon. 

236 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm 

237 Se omtale av Diskrimineringslovutvalget i Årbok 2010 s. 195.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm
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Komiteens eksaminering av Norge står på programmet under komite-
ens sesjon i februar 2012.

2.9			 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité avga i oktober 2011 sine avsluttende 
merknader til Norges sjette rapportering om oppfyllelse av FNs kon-
vensjon om sivile og politiske rettigheter.238 Alle komiteens merknader 
gjelder også i forhold til kvinner. Dette kapittelet omtaler kun de del-
ene av merknadene som gjaldt spesifikt for kvinner, og hvor komiteen 
var opptatt av likelønn og vold mot kvinner.

Komiteen uttrykte i punkt 3 tilfredshet med at det var utarbeidet hand-
lingsplaner både mot kjønnslemlestelse og mot tvangsekteskap. I punkt 
9 uttrykte komiteen derimot bekymring for omfanget av vold i nære 
relasjoner, særlig den høye forekomsten av voldtekt. Komiteen anbe-
falte Norge å iverksette tiltak som synliggjøring av vold i hjemmet i 
samfunnet, opplæring av ansatte i rettsvesenet samt å sikre tilstrekkelig 
etterforskning og påtale av sakene. I merknadenes punkt 8 kommen-
terte komiteen Norges gode utvikling på likestillingsfeltet, men uttrykte 
bekymring for de store lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og 
anbefalte styrkede tiltak for å utjevne denne forskjellen.

2.10		 Rapport	fra	FNs	spesialrapportør	for	menneskeretts	-	
	 	 forkjempere	om	aktører	for	kvinners	rettigheter

FNs spesialrapportør for situasjonen for menneskerettsforkjempere 
offentlig gjorde 7. mars 2011 sin rapport om den sikkerhetsmessige 
situa sjonen for kvinnelige menneskerettsforkjempere samt dem som 
arbeider for kvinners rettigheter.239 Rapporten offentliggjorde svarene 
fra blant annet norske myndigheter på spørsmål som var  sendt statene 
og et utvalg frivillige organisasjoner.

Til spørsmålet om hva som utgjorde den største sikkerhetsmessige ut-
fordringen for disse aktørene, svarte norske myndigheter at de i hoved-
sak kan utføre sitt arbeid uten stor risiko i Norge. Norske myndigheter 
pekte likevel på tre grupper som sto overfor utfordringer som sjikane, 
trusler og i enkelte tilfelle fysiske angrep på grunn av sitt arbeid. Den 
ene gruppen var aktører som arbeider med kvinnerettigheter relatert til 
etnisitet, religion og lignende. En annen gruppe var de som arbeider 
med krisesentre for kvinnelige voldsofre. Den tredje gruppen var kvin-

238 For generelt om rapporteringen og referanse til dokumenter knyttet til rapporteringen, se 
bokens del II 3. Internasjonal overvåking.

239 Rapporten er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/16session/A-HRC-16-44.pdf 
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nelig menneskerettsforkjempere som er flyktninger eller asylsøkere i 
Norge, og som kan oppleve å bli utsatt for trusler fra sitt hjemland.

Spesialrapportøren etterspurte hvilke konkrete tiltak norske myndig-
heter hadde utført for å bedre sikkerheten til menneskerettsforkjem-
perne i Norge. Norske myndigheter viste til at det var blitt etablert et 
kontaktpunkt knyttet til dette temaet under Seksjon for menneskeret-
tigheter og demokrati i Utenriksdepartementet. Formålet med et slikt 
kontaktpunkt var å identifisere spesielle behov for beskyttelse. I tillegg 
hadde Norge i forbindelse med landgjennomgangen i FNs menneske-
rettighetsråd (UPR) opprettet en koordineringsordning mellom depar-
tementene, som gjorde at kontaktpunktet jevnlig kunne oppdatere 
 departe mentene om situasjonen.

Et tredje spørsmål var aktørenes egne tiltak for å øke sikkerheten. Ifølge 
norske myndigheter trakk menneskerettsforkjemperne særlig fram be-
hovet for forebyggende tiltak. Et eksempel var å sikre sterke nettverk 
blant aktørene selv, samt mellom aktørene og inn mot det sivile samfunn. 

Norske myndigheter ga ikke tilbakemelding på spørsmål om beskyt-
telsestiltak gjennom organisasjoner i Norge, eller gjennom regionale 
ordninger. 

2.11		 Handlingsplan	for	likestilling	mellom	kjønn
Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken la 8. no-
vember 2011 fram handlingsplanen Likestilling 2014.240 

Regjeringen framholdt i handlingsplanen at like muligheter for kvinner 
og menn bygger på grunnleggende menneskerettigheter. På denne bak-
grunn ønsket regjeringen å forsterke innsatsen for økt likestilling gjen-
nom handlingsplanen. Planen var inndelt i ni ulike målområder, som til 
sammen rommet 84 konkrete tiltak som skal gjennomføres i planperio-
den. Eksempler på målområder var familievennlig arbeidsliv og likestilt 
foreldreskap og frihet fra vold, tvang og overgrep. Til hvert målområde 
var det også listet opp ulike indikatorer som skal anvendes for å doku-
mentere måloppnåelse.

Tiltakene som ble fremmet, skal i all hovedsak gjennomføres innenfor 
rammene av eksisterende lovverk. Mange forskjellige sektorer er be-
rørt, og flere departementer vil derfor delta i gjennomføringen av de 
ulike tiltakene. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil 
ha det koordinerende ansvaret, og samordne en jevnlig rapporterings-

240 Handlingsplanen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Likestilling/
likestilling_2014.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Likestilling/likestilling_2014.pdf
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syklus på rapportens tiltak. Regjeringen varslet også at den i 2013 vil 
komme med en stortingsmelding om likestilling som et ledd i arbeidet 
med handlingsplanen.

2.12		 Handlingsplaner	mot	tvangsekteskap	og	kjønnslemlestelse
Regjeringen, ved barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun 
Lysbakken, la 29. november 2011 fram nye handlingsplaner mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2012.241 Handlingsplanene 
 videreutvikler og styrker innsatsen på feltet, og skal bidra til å styrke 
vernet om kvinners rettigheter.

Av konkrete nye tiltak i handlingsplanen kan nevnes en utvidelse av 
ordningen med minoritetsrådgivere i den videregående skolen, som nå 
også skal omfatte ungdomstrinnet. Ordningen er ment som et lav-
terskeltilbud som kan hjelpe utsatte ungdommer på et tidlig tidspunkt.

Det offentlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap utgår fra både 
skole, politi og barnevern. Teamet får et utvidet mandat, og skal fra 2012 
også jobbe med kjønnslemlestelse. Samtidig økes teamets ressurser.

Andre nye tiltak i handlingsplanene er økt opplæring og veiledning om 
tvangsekteskap til ansatte i NAV, samt styrking av familievernets kom-
petanse og innsats i saker om tvangsekteskap. 

3.		 FORBUDET	MOT	ETNISK	DISKRIMINERING

Av aktuelle saker i 2011 omtales høring om NOU 2011:14 Bedre inte-
grering (3.1), uttalelse fra LDO om bekymringsmelding om kjønnslem-
lestelse (3.2), FNs rasediskrimineringskomité avsluttende anbefalinger 
til Norges 19./20. rapport (3.3), FNs rasediskrimineringskomité Gene-
relle anbefaling nr. 34 mot diskriminering av personer med afrikansk 
opphav (3.4) og anbefalinger fra FNs menneskerettighetskomité (3.5).

Internasjonale	kilder
RDK verner individer mot diskriminering på grunnlag av rase, hudfar-
ge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Diskriminerings-
forbudene i EMK artikkel 14, SP artikkel 26 og artikkel 2 og ØSK artik-
kel 2 nr. 2 beskytter mot diskriminering på grunnlag av blant annet 
rase, hudfarge og nasjonal opprinnelse. Barn er særlig vernet mot dis-
kriminering blant annet på grunnlag av rase, hudfarge og nasjonal eller 
etnisk opprinnelse gjennom BK artikkel 2. 

241 Handlingsplanene er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/upload/BLD/
Tvangsekteskap/handlingsplan.pdf 
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Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK, BK og KDK i 
norsk lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse 
konvensjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. 
RDK er inkorporert i norsk rett gjennom diskrimineringsloven § 2.

Diskrimineringsloven forbyr direkte og indirekte diskriminering på 
grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, 
språk, religion og livssyn og gjelder på alle samfunnsområder med unn-
tak av familieliv og personlige forhold.

Grunnloven har ingen bestemmelse som verner mot etnisk diskrimine-
ring. 

3.1		 Høring	om	NOU	2011:14	Bedre	integrering
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 1. juli 2011 
på høring utredningen NOU 2011:14 Bedre integrering.242

Utvalget skulle gjennom sitt arbeid løfte fram utfordringer og mulighe-
ter i et flerkulturelt Norge, og med bakgrunn i dette foreslå tiltak i in-
kluderings- og integreringspolitikken. I følge utvalget handler integre-
ring av innvandrere konkret om kvalifisering, utdanning, arbeid, 
levekår og sosial mobilitet; innflytelse i demokratiske prosesser; deltak-
else i sivilsamfunnet; og tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til 
felles verdier. For utvalget er det resultatene, altså hva som oppnås 
langs disse dimensjonene, som avgjør hvor vellykket integreringen er. 

Utvalget har behandlet en rekke områder som berører integreringsfel-
tet, og foreslo mer enn 200 forskjellige tiltak. De fleste tiltakene hadde 
ingen særlige budsjettmessige konsekvenser, og dreide seg ifølge utval-
get om hvordan midler kan benyttes slik at de gir best mulig effekt.

Arbeidsliv var et av hovedområdene i utredningen. Utvalget anbefalte 
blant annet økt bruk av aktivitetsplikt og rekruttering av yrkespassive, 
en tiårig ekstra innsats med særlig fokus på yrkespassive og langtidsle-
dige, og bedre ressursforvaltning gjennom reduksjon av overkvalifise-
ring og økt investering i omstillingsevne og kompetanse. Utvalget var 
delt i synet på kvotering av innvandrere i arbeidslivet.

Utdanning var et annet hovedområde. Utvalget foreslo blant annet 
språktesting av alle barn i førskolealder med påfølgende språkstimule-

242 Utvalget ble ledet av rådmann Osmund Kaldheim. Høringsdokumentene er tilgjengelige 
på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horing-
--nou-201114-bedre-integrering.html?id=651072 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horing---nou-201114-bedre-integrering.html?id=651072
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horing---nou-201114-bedre-integrering.html?id=651072
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ringstiltak, utvidet tilgang på barnehageplass, avvikling av kontantstøt-
ten og en helhetlig revisjon av opplæringsloven i et integreringsper-
spektiv.

Når det gjaldt opplæring for voksne, ønsket utvalget en revisjon og 
samordning av tiltakene voksenopplæring, introduksjonsprogram og 
norskopplæring for å bedre den samlede effekten av disse tiltakene.

Videre vurderte utvalget tiltak for å styrke innvandreres deltakelse i 
demokrati og sivilsamfunn. Det ble foreslått en rekrutteringsstrategi for 
økt deltakelse, bedre opplæring og informasjon, ansvarliggjøring av 
majoritets- og minoritetsorganisasjoner, økte tilskudd og bedre doku-
mentasjon og rapportering.

Utvalget har også diskutert hvilke «felles verdier som bør danne grunn-
laget for vårt flerkulturelle samfunn». En overordnet tilråding var at 
disse skal være forankret i de universelle menneskerettighetene. 

Høringsfristen var 15. oktober 2011 og en rekke instanser avga hørings-
uttalelse.

3.2			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 bekymringsmelding	om	kjønnslemlestelse

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 21. januar 2011 uttalelse 
i en sak hvor spørsmålet var om en skole og en lærer hadde opptrådt 
diskriminerende overfor en elev og hennes familie da læreren sendte 
barnevernet en bekymringsmelding om blant annet fare for kjønnslem-
lestelse.243

Barnevernet åpnet undersøkelsessak på bakgrunn av bekymringsmel-
dingen. Etter å ha vært på besøk hos familien, samt foretatt underlivs-
sjekk av eleven, konkluderte barneverntjenesten med at det ikke var 
grunn til bekymring for kjønnslemlestelse. Saken ble deretter henlagt 
av barnevernet. Foreldrene ba ombudet vurdere om deres datter og fa-
milien ble diskriminert på grunn av deres somaliske opprinnelse. 

Ombudet fant det ikke tvilsomt at den delen av bekymringsmeldingen 
som gjaldt kjønnslemlestelse, var begrunnet i familiens somaliske opp-
rinnelse. Ombudet vurderte deretter om bekymringsmeldingen var i 
strid med forbudet mot direkte diskriminering på grunn av nasjonal 
opprinnelse etter diskrimineringsloven § 4. Ombudet presiserte at det 
ikke kreves noen diskriminerende hensikt for at diskrimineringsfor-

243 Sak 09/2527, tilgjengelig på www.ldo.no. Saken er ikke innklaget for nemnda, og er 
dermed avsluttet.
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budet skal kunne være overtrådt. Det er tilstrekkelig at det inntrer en 
diskriminerende virkning etter diskrimineringsloven § 4 annet ledd.

Ombudet konkluderte med at det forelå direkte forskjellsbehandling, 
da læreren selv ga uttrykk for at kjønnslemlestelse ikke ville vært om-
talt i bekymringsmeldingen dersom foreldrene hadde vært fra et annet 
land enn Somalia. Ombudet viste til at forskjellsbehandling likevel var 
tillatt dersom den er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og heller 
ikke var uforholdsmessig inngripende. 

Ombudet kom til at bekymringsmeldingen oppfylte et saklig formål, 
nemlig det å beskytte barn mot overgrep ved å varsle barnevernet ved 
fare for mishandling av barn og kjønnslemlestelse, slik loven pålegger 
ansatte i skolen. 

I vurderingen av om tiltaket var nødvendig for å oppnå dette formålet, 
og om det var uforholdsmessig inngripende, vurderte ombudet bekym-
ringsmeldingen i forhold til Barne- og likestillingsdepartementets veile-
der om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse. Bekym-
ringsmeldingen var begrunnet i 1) at foreldrene var fra Somalia, og 2) 
at læreren fryktet at jenta skulle bli kjønnslemlestet i forbindelse med 
en feriereise fordi det var sommerferie. Ombudet påpekte at læreren 
kun antok at familien skulle på ferie til Somalia. Av veilederen fram-
gikk det at disse momentene, verken isolert eller samlet sett, gir grunn-
lag for bekymringsmelding om kjønnslemlestelse. Ombudet kom på 
denne bakgrunn til at bekymringsmeldingen var uforholdsmessig inn-
gripende, da den var sendt inn på et sviktende kunnskapsgrunnlag og 
viste seg å være grunnløs. 

Ombudet konkluderte med at skolen og læreren hadde handlet i strid 
med diskrimineringsloven § 4. Ombudet understreket at læreren ikke 
hadde hatt diskriminerende hensikter, men at bekymringsmeldingen 
hadde hatt en diskriminerende virkning. Ombudet understreket også at 
ansvaret i denne sammenheng også omfattet skolen. Det ble under-
streket at det var skolens ansvar å ha gode rutiner for innsending av 
bekymringsmeldinger. 

3.3			 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FN rasediskrimineringskomité la 11. mars 2011 fram sine avsluttende 
merknader og anbefalinger til Norges 19./20. rapport.244

244 Anbefalingene, statsrapporten, supplerende rapporter fra sivilt samfunn m.m. er 
tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
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Av positive utviklingstrekk viser komiteen blant annet til Handlings-
plan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–
2012), Stortingets oppnevnelse av et utvalg til å foreslå en revisjon av 
Grunnloven med sikte på å styrke menneskerettighetenes stilling, Sta-
tistisk sentralbyrås prosjekt med å frambringe mer nøyaktig statistikk 
om den samiske befolkningen og vedtakelsen av krisesenterlova.

Komiteen uttrykte bekymring for en rekke saker og kom med anbefa-
ling om oppfølging til norske myndigheter. På det overordnete plan 
anbefalte komiteen Norge å framlegge oppdaterte opplysninger om be-
folkningens etniske sammensetning, inkorporere RDK i menneske-
rettsloven slik at den gis forrang ved strid med norsk lov, samt å sikre 
at diskrimineringslovgivningen forbyr diskriminering på alle de grunn-
lag som er nevnt i RDK artikkel 1.

Videre anbefalte komiteen å iverksette tiltak mot den diskrimineringen 
som innvandrere, personer med innvandrerbakgrunn, asylsøkere og 
flyktninger utsettes for når det gjelder tilgang til offentlige tjenester, 
 bolig, utdanning, arbeid og helsetjenester. Komiteen anbefalte også at 
det lovfestes en rett til profesjonell tolking når det gjelder offentlige 
tjenester, samt forbud mot bruk av mindreårige og slektninger som tol-
ker. Videre var komiteen bekymret for situasjonen for enslige mindre-
årige asylsøkere, og forslaget om å senke terskelen for fengsling av ut-
lendinger ved identitetstvil. Komiteen uttrykte også bekymring for den 
mangedobbelte diskrimineringen kvinner fra minoritets- og innvand-
ringsmiljøer kan bli utsatt for, og anbefalte Norge i denne sammenheng 
å sørge for tilstrekkelig kompetanse i krisesentrene. 

Når det gjaldt urfolk, anbefalte komiteen staten å ansvarliggjøre selska-
per som på en negativ måte påvirker rettighetene til urfolk og andre 
etniske grupper. Videre anbefalte komiteen at det legges til rette for at 
samene kan opprettholde og utvikle sin kultur og sitt inntektsgrunnlag, 
herunder forvaltning av land og naturressurser, særlig når det gjaldt 
reinbeite og fiske. Norge ble oppfordret til å ta aktive skritt for å be-
kjempe diskriminering av samene, og å lovfeste en utdanningspolitikk 
som ivaretar behovet for samisk morsmålsundervisning. 

Komiteen var også bekymret for rom- og romanifolkenes tilgang til of-
fentlige steder, boliger, arbeid og integrering i utdanningssystemet. 

Avslutningsvis ga komiteen uttrykk for sin bekymring over rasistiske 
uttalelser fra ekstremistgrupper, noen representanter for politiske par-
tier, i media, herunder Internett, som består av hatefulle ytringer og 
som kan lede til fiendtligsinnede handlinger overfor enkelte minoritets-
grupper. På denne bakgrunn ber komiteen Norge om å utarbeide en 
klar og transparent definisjon av hatefulle ytringer og forbrytelser, å 
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utvikle en strategi for å imøtegå rasistiske ytringer i den offentlige dis-
kurs og å framlegge detaljert statistikk over politiets og domstolenes 
behandling av rasistiske handlinger.

En rekke NGOer, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk 
senter for menneskerettigheter deltok på høringen.245

3.4			 Generell	anbefaling	fra	FNs	rasediskrimineringskomité	mot		
	 	 diskriminering	av	personer	med	afrikansk	opphav

I 2011 kom FNs rasediskrimineringskomité med Generell anbefaling 
nr. 34 vedrørende rasistisk diskriminering av personer med afrikansk 
opphav.246

Bakgrunnen for anbefalingen er blant annet at komiteen ved behand-
lingen av statsrapporter har merket seg at personer med afrikansk opp-
hav fortsatt opplever rasisme og rasistisk motivert diskriminering. Det-
te skjer i form av kulturell og strukturell diskriminering som viser seg 
blant annet ved denne gruppens lave deltakelse og representasjon i 
politiske organer, mangelfulle tilgang til utdanning, utelukkelse fra ar-
beidsmarkedet og uforholdsmessig høye andel av innsatte i fengsel. 
Den generelle anbefalingen peker først på ulike rettigheter som perso-
ner med afrikansk opphav, enten alene eller i felleskap, har rett til å 
nyte. Dette omfatter retten til eiendom, retten til å bevare og utvikle 
deres kultur, språk og religion og retten til å bli konsultert ved avgjør-
else av saker som har betydning for dem. Videre anbefaler komiteen 
statene til å iverksette både generelle og spesielle tiltak for å forhindre 
rasistisk diskriminering av personer med afrikansk opphav. Komiteen 
peker blant annet på behovet for å samle informasjon og statistikk om 
afrikanske grupper i statene, og anbefaler statene å styrke, eventuelt 
opprette, institusjoner som kan fremme respekten for disse personenes 
menneskerettigheter. For å beskytte personer med afrikansk opphav 
mot rasistisk diskriminering anbefaler komiteen blant annet å straffe-
forfølge oppfordringer til hat og diskriminering, forebygge ulovlig makt-
bruk og diskriminering fra politiets side, sørge for en ikke-diskriminer-
ende statsborgerskapslovgivning og på en effektiv måte forby diskrimi-
nering på arbeidsmarkedet. 

245 De supplerende rapportene fra sivilt samfunn er omtalt i Årbok 2010 s. 207.
246 Generell anbefaling nr. 34 er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/

cerd/docs/GR34_English.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GR34_English.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/GR34_English.pdf
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3.5			 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité offentliggjorde 4. november 2011 sine 
anbefalinger til Norge etter å ha behandlet Norges sjette statsrapport i 
oktober 2011.247

Av særlig relevans for forbudet mot etnisk diskriminering er komiteens 
bekymring for diskriminering av og fordommer mot personer med inn-
vandringsbakgrunn på bolig- og arbeidsmarkedet. Komiteen anbefalte 
Norge å iverksette tiltak for å bekjempe alle former for diskriminering 
på boligmarkedet, herunder fordommer og stereotypier som utleiere 
måtte ha mot personer med innvandringsbakgrunn. Norge ble også an-
befalt å styrke innsatsen mot diskriminering av personer med innvan-
dringsbakgrunn i arbeidsforhold. 

Videre beklaget komiteen blant annet de vedvarende hatefulle ytringe-
ne mot det samiske folk i tillegg til de fremmedfiendtlige anti-jødiske og 
islamofobiske ytringene i det norske samfunnet. Den anbefalte derfor 
Norge å styrke arbeidet med å fremme toleranse og mangfold i samfun-
net. Avslutningsvis anbefalte komiteen Norge å trene politi og påtale-
myndighet i å avsløre og straffeforfølge ulovlige hatefulle ytringer.

Komiteen anbefalte også Norge å trekke sin reservasjon mot SP artik-
kel 20 nr. 1, som pålegger statene å forby enhver krigspropaganda.

4.		 URFOLK

Av aktuelle saker i 2011 omtales rapporter om den samiske dimensjo-
nen i rettsvesenet og likestilling i reindriften (4.1 og 4.2), forslag om 
avvikling av ordningen med områdestyrer i reinforvaltningen (4.3), 
rapport fra FNs spesialrapportør om urfolk i Norden (4.4) og anbefa-
linger fra FNs menneskerettighetskomité og rasediskrimineringskomité 
(4.5 og 4.6).

Internasjonale	kilder
Urfolks rettigheter er særlig beskyttet gjennom ILO-konvensjon nr. 169 
om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater. SP artikkel 27 
forplikter statspartene til å respektere og støtte etniske, religiøse og 
lingvistiske minoriteters kultur, religion og språk. SP artikkel 1 og ØSK 
artikkel 1 anerkjenner alle folks selvbestemmelsesrett.

EMK artikkel 14, ØSK artikkel 2 nr. 2 og SP artikkel 2 og 26 forbyr 
diskriminering blant annet på grunnlag av rase, og EMK artikkel 14 
nevner uttrykkelig tilknytning til en nasjonal minoritet som forbudt dis-

247 Se omtale i Årbok 2011, del II, 3. Internasjonal overvåking.
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krimineringsgrunnlag. Også RDK utdyper forbudet mot diskriminering 
på grunn av rase, hudfarge, avstamning og nasjonal eller etnisk opprin-
nelse. 

I tillegg gir BK artikkel 17, 29 og 30 urfolksbarn rettigheter til språk, 
religion og kultur i forhold til utdanning og medier. Videre skal ikke 
barn nektes sin kultur generelt, jf. også SP artikkel 27. 

FNs generalforsamling vedtok 13. desember 2007 erklæringen om ur-
folks rettigheter. Erklæringen er ikke rettslig bindende for statene, men 
representerer en viktig anerkjennelse av urfolks rettigheter. Erklærin-
gen har blant annet bestemmelser både når det gjelder grunnleggende 
behov som mat, helse og utdanning, i tillegg til bestemmelser om bruk 
av tradisjonelle ressurser og landområder. I tillegg slås det fast at urfolk 
har rett til selvbestemmelse i henhold til SP og ØSK artikkel 1.

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK og BK i norsk 
lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konven-
sjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. RDK er in-
korporert i norsk rett gjennom diskrimineringsloven § 2.

Grunnloven § 110 a har følgende bestemmelse: «Det paaligger Statens 
Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folke-
gruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.»

Lov av 6. juni 1987 nr. 56 om sametinget og andre samiske rettsforhold 
(sameloven) er den mest sentrale alminnelige loven når det gjelder be-
skyttelsen av samiske rettigheter. Formålet med loven er å legge forhol-
dene til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og ut-
vikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, jf. sameloven § 1-1. Av 
lovens § 1-2 følger at den samiske folkegruppen skal ha et eget, lands-
omfattende sameting.

Andre sentrale lover som ivaretar samers rettigheter, er finnmarksloven, 
reindriftsloven og mineralloven.

4.1			 Høring	om	den	samiske	dimensjonen	i	rettsvesenet
Den 14. januar 2011 fikk Domstolsadministrasjonen overlevert en rap-
port fra en arbeidsgruppe som skulle utrede ulike problemstillinger 
knyttet til den samiske dimensjonen i rettsvesenet.248 Domstolsadmi-

248 Rapporten er tilgjengelig på http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/domstol.no/
Aktuelt/2011/Rapport%20samisk%20dimensjon%20i%20rettsvesenet.pdf 

http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/domstol.no/Aktuelt/2011/Rapport samisk dimensjon i rettsvesenet.pdf
http://www.domstol.no/upload/DA/Internett/domstol.no/Aktuelt/2011/Rapport samisk dimensjon i rettsvesenet.pdf


175V DISKRIMINERINGSFORBUDET OG UTSATTE GRUPPERS RETTIGHETSVERN

nistrasjonen sendte rapporten på høring den 25. februar med frist 30. 
april.249 

Arbeidsgruppen fikk i mandat blant annet å gjøre rede for hvilke retts-
lige forpliktelser domstolene har overfor den samiske befolkningen i 
Norge, peke på utfordringer og forbedringspunkter ved dagens situa-
sjon og formulere et mål for det videre arbeidet med den samiske 
 dimensjonen i domstolene. 

Arbeidsgruppen viste i sin rapport til sentral lovgivning og folkerettslige 
bestemmelser som danner grunnlaget for de rettslige forpliktelsene 
domstolene har overfor den samiske befolkningen i Norge, herunder 
Grunnloven § 110a, SP, EMK, ILO-konvensjon nr. 169, FNs urfolks-
erklæring og utkastet til nordisk samekonvensjon. Videre foreslo ar-
beidsgruppen både kortsiktige og langsiktige målsetninger og tiltak for 
ivaretakelsen av samenes rettigheter i møtet med domstolene. Arbeids-
gruppen prioriterte tiltak for å øke kunnskap om samisk kultur og retts-
forhold, samt rekruttering. Det ble foreslått konkrete tiltak om opplæ-
ring og etterutdanning for dommere og saksbehandlere, opprettelse av 
fag-/ arbeidsgrupper for samiske spørsmål i samsvar med kompetanse-
strategien for domstolene, og målrettede tiltak for rekruttering av an-
satte i domstolene med samisk bakgrunn eller med kjennskap til  samisk 
språk og kultur. 

Arbeidsgruppen mente at det var grunn til å etablere en ordning hvor 
staten i noe større grad påtar seg økonomisk ansvar for å få rettslig 
avklaring på eksistensen og innholdet av samisk sedvane og sedvane-
rett. Arbeidsgruppen foreslo derfor endringer i rettsgebyrloven som gir 
hjemmel for dekning av slike utgifter. Arbeidsgruppen hadde videre 
konkrete forslag knyttet til bruk av samisk språk i rettspleien. Arbeids-
gruppen foreslo enn videre at det etableres et forum for den samiske 
dimensjonen i domstolene med formål å følge opp målsettinger og til-
tak på området. Forumet ble foreslått opprettet i regi av Domstoladmi-
nistrasjonen og sammensatt av aktører innen rettspleien, det rettsviten-
skapelige miljøet og representanter fra Sametinget.

En rekke instanser avga høringsuttalelse til Domstolsadministrasjonen. 
Sametinget ga blant annet uttrykk for støtte til arbeidsgruppens forslag 
om endringer i rettsgebyrloven, utvikling og styrking av jordskifteret-
tens kompetanse på samisk språk, kultur og sedvaner, opprettelse av 
forum for samiske dimensjon og tiltak for å øke antall samiske ung-
dommer som studerer juss. For å løse spesielle rettsspørsmål knyttet til 
reindriften, foreslo Sametinget at det opprettes en egen Reindriftskom-

249 Høringsdokumentene er tilgjengelige ved henvendelse til Domstolsadministrasjonen.



176 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011

misjon, eventuelt at Finnmarkskommisjonens mandat eller jordskifte-
rettens kapasitet utvides til å håndtere disse spørsmålene. 

Dommerforeningen pekte på at det ikke var problematisert om det var 
like stort behov for de foreslåtte tiltakene i de sørsamiske områdene. 
Dommerforeningen var enig med arbeidsgruppen i at det er et behov 
for økt kunnskap om samisk kultur, i tillegg til også andre kulturer, og 
støttet forslaget om at det bør være et tilbud om mer spesialisert kunn-
skap for de dommerne/domstolene som tradisjonelt har mange saker 
hvor kunnskap om samisk språk og kultur har betydning.

Advokatforeningen sluttet seg i det vesentlige til arbeidsgruppens vur-
deringer og foreslåtte tiltak. Videre pekte Advokatforeningen i sin 
hørings uttalelse blant annet på den manglende reguleringen av rein-
næringen, den manglende tilgangen til domstolene for reinsamene på 
grunn av dårlig økonomi og utilstrekkelige rettshjelpsordninger, beho-
vet for samisktalende dommere og den manglende tilliten blant rein-
driftsutøverne til jordskifteretten.

4.2			 Høring	om	likestilling	i	reindriften
Landbruks- og matdepartementet sendte 15. april 2011 på høring en 
rapport om likestilling i reindriften.250 Rapporten var utarbeidet av en 
egen arbeidsgruppe nedsatt av partene i reindriftsforhandlingene. 

I høringsbrevet pekte departementet på at kvinners stilling tradisjonelt 
har vært sterk i reindriften. Reindriftskvinnene har vært den sentrale 
personen i organiseringen av familiens næringsdrift, økonomi, opplæ-
ring og oppdragelse av barn og ungdom, produksjon av nødvendige 
klær og bruksgjenstander, samt at de har stått for det alminnelige hus-
holdet.

Reindriftskvinnens posisjon i reindriften har likevel gradvis blitt svek-
ket. I dag er det en skjevhet mellom kjønnene ved at mennene i ster-
kere grad blir bundet til næringen enn kvinnene. Samtidig er det en 
målsetning å styrke kvinnenes stilling i reindriften, da kvinner bidrar 
positivt i forhold til økonomi, kultur, det sosiale og rekruttering. Rap-
porten fra arbeidsgruppen inneholdt en gjennomgåelse og en systema-
tisering av det materialet som foreligger når det gjelder reindriftskvin-
nenes stilling, hva som er iverksatt av tidligere tiltak, samt forslag til 
prioriteringer og nye tiltak. Videre kartla rapporten ulike instansers 
bidrag til likestilling i næringen ved å foreta en gjennomgåelse av rein-

250 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/
dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---rapport-om-likestilling-i-reind.
html?id=641244 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---rapport-om-likestilling-i-reind.html?id=641244
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---rapport-om-likestilling-i-reind.html?id=641244
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---rapport-om-likestilling-i-reind.html?id=641244
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driftsloven og reindriftsavtalen i et likestillingsperspektiv. Arbeidsgrup-
pen har også sammenlignet likestillingstiltak i reindriftsavtalen med 
tiltak i jordbruksavtalen.

Arbeidsgruppen foreslo blant annet at det utarbeides en ny stortings-
melding om reindriften, økning av den øremerkede bevilgningen til 
kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen, vurdering av velferdsord-
ninger ved svangerskap, fødsel og sykdom over reindriftsavtalen, sik-
ring av kunnskapsoverføring fra generasjon til generasjon, forskning på 
reindriftskvinnenes tradisjonelle kunnskap, prioritering av reindrifts-
emner i læremidlene og økning av kvinneandelen i reindriftsforvaltnin-
gen og -organisasjonene.

Høringsfristen var 31. mai 2011.

4.3			 Høring	om	avvikling	av	ordningen	med	områdestyrer		
	 	 i	reinforvaltningen

Landbruks- og matdepartementet sendte 30. september 2011 på høring 
forslag til endringer i lov om reindrift som innebærer en avvikling av 
områdestyrene og overføring av deres oppgaver til fylkesmannsembet-
ene.251

Områdestyrene har eksistert siden 1979 og bidrar til samisk representa-
sjon i den lokale reindriftsforvaltningen. Departementet viste til at for-
slaget om avvikling av områdestyrene kommer etter en evaluering av 
reindriftsforvaltningen som ble gjennomført i 2010. Forslaget innebæ-
rer også at Fylkesmannen blir den statlige regionale fagmyndigheten i 
offentlig forvaltning av reindrift. Departementet forutsatte at det sen-
trale nivået med Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen blir opp-
rettholdt som før. Reindriftsforvaltningen skifter navn til Statens rein-
driftsforvaltning. Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det 
overordnede faglige ansvaret for den offentlige reindriftsforvaltningen.

Høringsfristen er 15. januar 2012.

4.4			 Rapport	fra	FNs	spesialrapportør	om	urfolk	i	Norden
FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, professor James Anaya, 
 offentliggjorde 12. januar 2011 sin rapport om urfolk i Norden.252 

251 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/
dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---avvikling-av-ordningen-med-omra.
html?id=656988 

252 Rapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/
Anaya_rapport.pdf 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---avvikling-av-ordningen-med-omra.html?id=656988
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---avvikling-av-ordningen-med-omra.html?id=656988
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/horinger/horingsdokumenter/2011/horing---avvikling-av-ordningen-med-omra.html?id=656988
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Anaya_rapport.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Anaya_rapport.pdf
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Spesialrapportøren foretar i sin rapport en bred gjennomgåelse av 
 Norge, Sverige og Finlands gjennomføring av samenes menneskeret-
tigheter. Samtidig som de nordiske landene på mange områder er fore-
gangsland når det gjelder sikring av samenes rettigheter, gjenstår det i 
følge Spesialrapportøren en rekke utfordringer blant annet knyttet til 
samenes selvbestemmelsesrett, landrettigheter, rettigheter til naturres-
surser og språkrettigheter. 

Spesialrapportøren ga Norge honnør for å være det første landet som 
ratifiserte ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter og oppfordret 
Sverige og Finland til å ratifisere konvensjonen i samråd med sine 
 samiske folk. Videre anmodet spesialrapportøren landene til å fortsette 
arbeidet for en felles nordisk samekonvensjon med sametingene som 
likeverdige forhandlingspartnere. Han anbefalte de nordiske landene å 
styrke samenes selvbestemmelsesrett ved blant annet å sikre at beslut-
ninger som direkte berører samiske interesser, ikke fattes uten sametin-
genes samtykke. Videre anbefalte spesialrapportøren at sametingene 
får enekompetanse til å treffe beslutninger i saker av spesiell betydning 
for samene, blant annet i spørsmål knyttet til samiske områder, språk, 
tradisjonelle levemåter og kultur. Han pekte også på at sametingene 
burde få midler til rådighet til å finansiere prosjekter som de selv initi-
erer, utvikler og gjennomfører. 

I forhold til samenes rettigheter til land, vann og naturressurser anbe-
falte han Norge å fullføre prosessen med å identifisere og sikre samenes 
rettigheter både i og utenfor Finnmark. I tillegg anmodet han Norge om 
å ta kystfiskeutvalgets konklusjoner grundig til etterretning og sikre 
kystsamenes fiskerettigheter. Anaya pekte på at utnyttelsen av natur-
ressurser i samiske områder måtte skje i samsvar med internasjonale 
bestemmelser om konsultasjoner, informert samtykke, forhandlinger, 
erstatning og gevinstfordeling. Statene måtte gjennomføre tiltak for å 
minske klimaendringenes negative effekt for samene, samtidig som 
også utnyttelsen av fornybar energi ikke måtte skje til skade for dem. 
Rapportøren mente også at de nordiske statene måtte bestrebe seg på å 
holde rovdyrbestanden i reinsdyrområder på et nivå som reinbestan-
den kunne tåle. 

Når det gjaldt språk og utdanning, anbefalte spesialrapportøren statene 
å styrke opplæringen i samisk kultur og språk, øke antallet lærere kyn-
dige i samisk språk, øke bruken av samisk språk i domstolene og andre 
offentlige etater og forbedre tilgangen på offentlige tjenester på samisk. 
Avslutningsvis oppfordret han statene og sametingene til i felleskap å 
iverksette tiltak for øke kunnskapen om samene i media og offentlig-
heten generelt, for eksempel ved å la slik opplæring inngå i læreplaner 
for skoler og universiteter.



179V DISKRIMINERINGSFORBUDET OG UTSATTE GRUPPERS RETTIGHETSVERN

Rapporten ble presentert for FNs menneskerettighetsråd den 20. sep-
tember 2011. Som Norges nasjonale institusjon for menneskerettig-
heter fikk SMR anledning til å gi en uttalelse før statens delegasjon fikk 
kommentere på rapporten. SMR pekte i sin uttalelse blant annet på 
behovet for å sikre samisk medbestemmelse i reinforvaltningen, uenig-
heten om det rettslige grunnlaget for samenes fiskerettigheter og nød-
vendigheten av tiltak mot diskriminering av samer.253

4.5			 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité offentliggjorde 4. november 2011 sine 
anbefalinger til Norge etter å ha behandlet Norges sjette statsrapport i 
oktober 2011.254

Når det gjaldt urfolk, uttrykte komiteen sin bekymring for hatefulle yt-
ringer mot det samiske folk og anbefalte Norge å styrke arbeidet med å 
fremme toleranse og mangfold i samfunnet. Avslutningsvis anbefalte 
komiteen Norge å trene politi og påtalemyndighet i å avsløre og straffe-
forfølge ulovlige hatefulle ytringer.

4.6			 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.255

Av relevans for urfolk, uttrykte komiteen bekymring for mangelen på 
kvalifiserte og profesjonelle tolker, særlig innen helse- og rettsvesen, 
når det gjaldt blant annet samiske språk. Komiteen oppfordret Norge 
til å bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på profesjonelle tolke-
tjenester og anbefalte at det lovfestes en rett til profesjonell tolking når 
det gjelder offentlige tjenester. 

Videre anbefalte komiteen Norge å ansvarliggjøre selskaper som på en 
negativ måte påvirker rettighetene til urfolk og andre etniske grupper. 
Komiteen anbefalte videre Norge å sette samene i stand til å opprett-
holde og utvikle sin kultur og sitt inntektsgrunnlag, herunder forvalt-
ning av land og naturressurser, særlig når det gjaldt reinbeite og fiske. 
Norge ble oppfordret til å ta aktive skritt for å bekjempe diskriminering 
av samene og å lovfeste en utdanningspolitikk som ivaretar behovet for 
samisk morsmålsundervisning. 

253 SMRs uttalelse er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
aktuelle-saker/2011/docs/nchr-statement-hrc-anaya.pdf 

254 Se omtale i Årbok 2011, del II, 3. Internasjonal overvåking.
255 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering. 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/aktuelle-saker/2011/docs/nchr-statement-hrc-anaya.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/aktuelle-saker/2011/docs/nchr-statement-hrc-anaya.pdf
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Komiteen merket seg at det finnes bestemmelser som omhandler 
 samiske interesser i Finnmark i mineralloven. Ved nevnte lov er det 
imidlertid ikke fastsatt noe om samiske interesser andre steder utenfor 
Finnmark som tradisjonelt har vært bebodd av samene i Norge. Komi-
teen ba derfor den statlige parten om at de  i sin neste periodiske rap-
port tar med opplysninger om konsultasjoner som har vært ført og 
 føres av statens regjering om industrielle og andre prosjekter i alle 
 territorier der urfolk tradisjonelt bor.

5.		 NASJONALE	MINORITETER	

Av aktuelle saker i 2011 omtales Norges femte rapport under Europa-
rådets minoritetsspråkpakt (5.1), uttalelse fra den rådgivende komiteen 
for Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter (5.2), an-
befalinger fra FNs rasediskrimineringskomité (5.3) og oppnevnelsen av 
utvalg som skal kartlegge overgrep mot tater-/romanifolket (5.4).

Internasjonale	kilder
Nasjonale minoriteter er særskilt vernet gjennom Europarådets ram-
mekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter (RKNM). Av de 
øvrige konvensjonene er særlig SP artikkel 27 viktig, da den forplikter 
statene til å respektere etniske, religiøse og språklige minoriteters rett 
til å utøve egen kultur, religion og språk.

Det finnes ingen presis rettslig definisjon av «nasjonal minoritet». Den 
rådgivende komiteen for Europarådets rammekonvensjon har uttalt at 
ettersom konvensjonen ikke inneholder noen definisjon av begrepet, er 
det opp til den enkelte stat å definere anvendelsesområdet, forutsatt at 
den valgte definisjonen ikke fører til urimelige resultater eller er diskri-
minerende. I Norge er jøder, kvener, rom, romani og skogfinner defi-
nert som nasjonale minoriteter

Videre er EMK artikkel 14, ØSK artikkel 2 nr. 2, SP artikkel 26 og ar-
tikkel 2 sentrale bestemmelser på dette området. Bestemmelsene inne-
holder forbud mot diskriminering på en rekke grunnlag, som ikke er 
uttømmende angitt, og nevner uttrykkelig rase som forbudt diskrimine-
ringsgrunnlag. EMK forbyr videre diskriminering på grunnlag av nasjo-
nal opprinnelse, og RDK utdyper forbudet mot diskriminering på grunn 
av rase, hudfarge, avstamning og nasjonal eller etnisk opprinnelse.

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK og BK i norsk 
lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konven-
sjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. RDK er in-
korporert i norsk rett gjennom diskrimineringsloven § 2, men ikke i 
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menneskerettsloven med forrang. Diskrimineringsloven sikrer det 
rettslige vernet mot diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opp-
rinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, og gjelder for 
alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold.

Grunnloven har ingen særskilt bestemmelse om nasjonale minoriteter.

5.1			 Statsrapport	til	Europarådet	om	minoritetsspråkpakten
Norge leverte den 23. desember 2011 sin femte rapport om gjennom-
føring av Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk 
(mino ritetsspråkpakten) til Europarådet.256

I Norge er språkene samisk, kvensk, romanes og romani anerkjent som 
regions- eller minoritetsspråk og dermed beskyttet av minoritetsspråk-
pakten. For øvrig nevnte statsrapporten at norske myndigheter har 
mottatt forslag fra minoritetsgrupper om at også finsk skal godkjennes 
som regions- eller minoritetsspråk. Dette spørsmålet er for tiden til be-
handling i departementet.

Rapporten redegjorde for myndighetenes oppfølging av anbefalingene 
fra Europarådets ministerkomité, som kom i 2010. Det ble vist til tiltak 
som myndighetene har iverksatt for blant annet å sikre helsetjenester 
på samisk, sørge for undervisning på samisk, beskytte og fremme 
kvensk innen utdanning og media og utforme språkundervisning i 
 romani og romanes i samarbeid med språkbærerne. 

For øvrig behandlet rapporten gjennomføring på de ulike områdene 
som omfattes av minoritetsspråkpakten, herunder blant annet utdan-
ning, rettspleien, forvaltning og offentlige tjenester, media, kultur og 
næringsliv. For eksempel redegjorde myndighetene i henhold til artik-
kel 9 om rettsmyndigheter for Domstolsadministrasjonens initiativ til 
gjennomgåelsen av arbeidet med å ivareta den samiske dimensjonen i 
domstolene.257 Rapporten redegjorde også for tilskudd og støtte til ut-
vikling av regions- og minoritetsspråkene. Blant tiltakene som ble 
nevnt, var et tilbud om romanestalende morsmålsassistenter i grunn-
skolen, og prosjektstøtte til språknormering og sammenfatning av ord-
bøker innen romani og kvensk. 

256 Rapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_mi-
noriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=86936 

257 Se Årbok 2011 del V, 4. Urfolk.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=86936
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=86936
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Rapporten ble sendt på høring 9. august, og en rekke instanser avga 
høringsuttalelse.258 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) 
pekte blant annet på at staten har et selvstendig ansvar for å kartlegge 
behovet og foreslå tiltak for å styrke språkbærernes skriftlige og munt-
lige kompetanse innen eget språk. LDO oppfordret også myndigheten 
til å kartlegge utbredelsen av regions- og minoritetsspråkene i samar-
beid med de berørte gruppene. LDO ga også uttrykk for at det er behov 
for at staten utvikler planer og iverksetter tiltak som kan sikre at rom-
barn som blir skilt fra sin familie på grunn av omsorgssvikt, kan bevare 
tilstrekkelig kontakt med sin kultur til å kunne ivareta sitt morsmål. 

Samisk kvinneforum trakk særlig fram behovet for språkkompetanse i 
helsesektoren for å sikre likeverdige og trygge helsetjenester. Forumet 
framhevet spesielt situasjonen for eldre personer på sykehjem som opp-
lever at de ikke forstår eller kan gjøre seg forstått i kommunikasjonen 
med de ansatte. Det ble etterspurt flere ansatte med kompetanse innen 
samisk språk og økt verdsetting av samiskspråklig kompetanse blant de 
ansatte.

Språkrådet viste til at det står overfor en utvidelse av ansvarsområdet 
til også å omfatte andre språk enn norsk, herunder vern og styrking av 
språket til de nasjonale minoritetene. Dette arbeidet skal skje på mino-
ritetenes premisser. I dette arbeidet vil kvensk bli prioritert av Språk-
rådet.

5.2			 Uttalelse	fra	Europarådet	om	rammekonvensjonen	om		
	 	 beskyttelse	av	nasjonale	minoriteter

Norge leverte sin tredje rapport under Europarådets rammekonvensjon 
om beskyttelse av nasjonale minoriteter (RKNM) i 2010. 259 I juni 2011 
vedtok rammekonvensjonens rådgivende komité en uttalelse om stats-
rapporten.260

I uttalelsen ble komiteens funn relatert til Norges gjennomføring av 
hver enkelt artikkel i konvensjonen presentert. Det ble i tillegg presen-
tert en oversikt over enkelte problemområder. Komiteen framhevet 
særlig at myndighetene må styrke innsatsen for vern om gruppene rom, 
romani og kvener.

258 Høringsdokumentene er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/
horinger/horingsdokumenter/2011/horing---europaradet---den-europeiske-pa.
html?id=652805

259 Se omtale i Årbok 2010 side 58 og 216. For mer om rapporteringsprosessen, se Vedlegg 
2.

260 Alle dokumenter knyttet til Norges rapportering finnes på http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp  under overskriften Norway. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp
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I forhold til kvenene pekte komiteen særlig på utfordringene knyttet til 
bevaring av det kvenske språket. Komiteen ønsket at opplæring i og 
bruk av det kvenske språket ble bedre tilrettelagt, og mente at det var 
beklagelig at rikskringkastingen bare satte av tolv minutter ukentlig til 
et radioprogram på kvensk.

Komiteens kommentarer knyttet til rom og romanifolkene omhandlet 
både nåværende og tidligere forhold. Komiteen var fornøyd med at 
Norge skal kartlegge overgrep mot romanifolket under den tidligere 
assimileringslinjen i norsk politikk, men pekte på noen utfordringer for 
å sikre at alle ofre får mulighet til å søke erstatning og får behandlet sin 
sak. Videre var komiteen bekymret for undervisningssituasjonen til 
norske romanibarn, særlig i den perioden av året de er på reise.

Komiteen merket seg videre en økning i antallet negative ytringer om 
minoriteter i det offentlige rom, herunder en økt diskriminering av 
 jødene, særlig bant skolebarn. Komiteen mente å se mangler i majori-
tetssamfunnets evne til å reagere mot intolerante meninger, og anbe-
falte myndighetene å forsterke innsatsen mot intoleranse.

5.3			 Anbefaling	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.261

Komiteen uttrykte bekymring for rom- og romanifolkenes tilgang til 
offentlige steder, boliger, arbeid og integrering i utdanningssystemet i 
samsvar med deres måte å leve på. På denne bakgrunn anbefalte komi-
teen Norge å ta aktive skritt for å forhindre diskriminering mot rom og 
romani og å bevilge ytterligere ressurser for integrering av barn fra rom- 
og romanisamfunnet inn i utdanningssystemet, inkludert ved økt opp-
læring i deres språk. Dette gjaldt særlig de barna som kom fra omrei-
sende familier.

5.4			 Utvalg	skal	undersøke	norsk	politikk	overfor	romanifolket
Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud oppnevnte   
7. januar 2011 et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av norsk 
 politikk overfor taterne/romanifolket.262

261 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering.
262 Mandatet for utvalget kan leses på http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/

SAMI/Nasjmin/Mandat_romaniutvalg.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Nasjmin/Mandat_romaniutvalg.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Nasjmin/Mandat_romaniutvalg.pdf
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I følge utvalgets mandat er bakgrunnen for utvalgets arbeid at norsk 
politikk overfor taterne/romanifolket fra 1800-tallet helt fram til midten 
av 1980-tallet hadde som hovedformål å avvikle «omstreifervesenet». 
Kulturen og levemåten til denne etniske gruppen skulle bringes til opp-
hør, og de skulle «lære seg å bli nordmenn». Denne assimileringspoli-
tikken ble gjennomført ved tiltak som må karakteriseres som kraftige 
overgrep, til dels rasistisk motivert.

Utvalget er gitt i oppdrag å undersøke, dokumentere og beskrive utvik-
lingen av den politikken og de tiltakene som ble gjennomført overfor 
taterne/romanifolket fra norske myndigheter, og fra organisasjoner, in-
stitusjoner og virksomheter i Norge. Utvalget skal videre vurdere fun-
nene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelsene som 
Norge var og er bundet av. Mandatet oppfordrer utvalget til å vurdere i 
hvilken grad funnene gir grunnlag for å vurdere framtidige tiltak for å 
bidra til forsoning og rettferdighet.

Målet er at det gjennom dette arbeidet skapes en felles forståelse av hva 
som faktisk skjedde, og hvilke konsekvenser og virkninger det hadde 
for enkeltpersoner og for gruppen – blant annet med henblikk på deres 
levesett, kultur og språk.

Utvalgets sekretariat er lokalisert på Norsk senter for menneskerettig-
heter, og ledes av professor emeritus Asbjørn Eide. Utvalget skal levere 
sin rapport innen 30. november 2013.

6.		 BARN

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendringer i straffeloven m.fl. om 
barn og straff (6.1), lovendring om høring av barn i utlendingsforvalt-
ningen (6.2), endringer i barnevernloven m.fl om politiattest (6.3), revi-
dert rettighetsforskrift (6.4), lovforslag om plassering av barn utsatt for 
menneskehandel i institusjon (6.5), høringer om revidert forskrift for 
barnets talsperson (6.6), midlertidig forskrift om anerkjennelse av far-
skap ved surrogati (6.7) og om endring av reglene om familiegjenfore-
ning for å sikre barns rett til beskyttelse (6.8). Videre omtales høyeste-
rettsavgjørelser om oppreisning etter vold og BKs regler om rett til 
beskyttelse (6.9), to dommer om utmåling av straff for mindreårige og 
hensynet til barnets beste (6.10 og 6.11), om straffutmåling for far med 
eneomsorg for barn og hensynet til barnas beste (6.12) og en om forel-
dreansvar og fast bosted (6.13). Det omtales også en uttalelse fra Like-
stillings- og diskrimineringsombudet om diskriminering av barn uten 
lovlig opphold (6.14), anbefalinger fra FNs menneskerettighetskomité 
(6.15), Norges rapport om ILO-konvensjon nr. 182 (6.16), FNs barne-
komités Generell kommentar nr. 13 om barnets rett til beskyttelse mot 
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vold (6.17), utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet (6.18), 
barnevernspanelets rapport (6.19), NOU 2011:20 Ungdom, makt og 
medvirkning (6.20) og en ny håndbok i arbeidet med enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger (6.21).

Internasjonale	kilder
Barns særlige rettigheter er nedfelt i FNs barnekonvensjon (BK), i til-
legg til at barn – i likhet med voksne – har rettigheter etter de øvrige 
menneskerettighetskonvensjonene. Et særskilt vern for barn følger 
også av ØSK artikkel 10 nr. 3, artikkel 12 nr. 2 bokstav a, SP artikkel 6 
nr. 5, artikkel 14 nr. 1, nr. 3 og nr. 4, artikkel 24 og EMK artikkel 5 nr. 
1 bokstav d og artikkel 6. I tillegg gir EMK artikkel 8 om retten til 
 familieliv et stadig sterkere vern av barn ved å tillegge hensynet til bar-
nets beste stor vekt. Også den reviderte europeiske sosialpakten (RESP) 
har en bestemmelse som verner om barnet i artikkel 7. ILO-konvensjon 
nr. 138 om minstealder for sysselsetting og ILO-konvensjon nr. 182 om 
de verste former for barnearbeid verner også om barnets rettigheter. 

BK har fire grunnleggende prinsipper som skal legges til grunn i alle 
saker som omfatter barn. Disse omfatter artikkel 6 om retten til liv og 
optimal utvikling, artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende 
hensyn i alle saker som berører barn, forbudet mot all diskriminering i 
artikkel 2 og barnets rett til lå bli hørt i alle saker som angår det i artik-
kel 12.

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer BK, EMK, SP og ØSK i norsk 
lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konven-
sjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. Norge har 
ratifisert de to tilleggsprotokollene til BK om barn i krig og salg av barn, 
barneprostitusjon og barnepornografi. Disse er også en del av menne-
skerettsloven. For øvrig verner barneloven og barnevernloven om bar-
nets rettigheter, sammen med en hel rekke enkeltbestemmelser i annen 
lovgivning.

Grunnloven inneholder ikke særskilt beskyttelse av barns rettigheter.

6.1			 Lovendringer	i	straffeloven,	straffegjennomføringsloven,		
	 	 straffeprosessloven,	konfliktrådsloven	m.fl.	(barn	og	straff)

Stortinget vedtok den 15. desember endringer i flere ulike lover som 
regulerer barn og straff.263 Lovendringene bygger på Prop. 135 L (2010–

263 Lov av 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffe-
gjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff).
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2011).264 Bakgrunnen for saken er utredningen NOU 2008:15 Barn og 
straff – utviklingsstøtte og kontroll.265 

En del av lovendringene retter seg mot prosessen før dom. Her innebæ-
rer endringene blant annet at adgangen til varetektsfengsling av barn 
begrenses til tilfellene der det er «tvingende nødvendig», og videre at 
politiet og barneverntjenesten plikter å samarbeide i tilfeller der min-
dreårige fengsles.

Videre omhandler flere av lovendringene fastsettelse av selve straffen. 
Lovendringene innfører blant annet en ny type straffereaksjon kalt 
ungdomsstraff, som et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff, 
der ungdommen soner lokalt på sitt bosted, og der sosial kontroll er-
statter fengselets fysiske kontroll. Lovendringene tydeliggjør også at lav 
alder skal være et formildende element ved straffutmålingen. 

Flere nye lovendringer knytter seg også til straffegjennomføringen. Her 
er det blant annet vedtatt at barn og unge skal prioriteres i sonings  køene, 
samt en plikt til kontinuerlig å vurdere hvorvidt den innsatte ungdom-
men kan overføres til soning i overføringsbolig for unge lovbrytere, eller 
til gjennomføring av straff utenfor fengsel med elektronisk fotlenke.

Flere av instansene som deltok på den muntlige høringen om lovend-
ringene i Justiskomiteen på Stortinget, stilte seg positive til flere av for-
slagene, blant annet økt samarbeid mellom barnevern og politi, og den 
nye ungdomsstraffen. Det framkom imidlertid en del kritiske merkna-
der til hvordan samarbeidet skulle gjennomføres i praksis, bruk av 
politi arrest og etablering av de nye fengselsenhetene for ungdom. Norsk 
senter for menneskerettigheter valgte å fokusere spesielt på temaet 
barn i politiarrest, og understreket alvorlighetsgraden i bruken av politi-
arrest overfor barn. Senteret påpekte at både det høye antallet innset-
telser på over 1000 i året, og titalls tilfeller av sittetid over flere døgn, er 
uakseptabelt både etter internasjonale føringer og nasjonal lovgivning. 
Senteret viste videre til at det er krav om å finne alternative løsninger 
til politiarrest for barn, og at dette måtte gjennomføres i praksis. Videre 
gjorde senteret oppmerksom på at FNs menneskerettighetskomité ny-
lig hadde uttalt seg kritisk om dette. Senteret foreslo konkrete tiltak 
overfor komiteen for å bedre situasjonen, blant annet strakstiltak som 
å ta i bruk ordinære fengselsceller, ominnredning av politiets glattceller 
og opphold på politistasjonen utenfor arresten. Senteret understreket 
at det på lengre sikt må utvises politisk vilje til å sette konkrete krav til 

264 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/
prop/2010-2011/prop-135-l-20102011.html?id=649036 

265 Se omtale i Årbok 2008 s. 182.

http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-135-l-20102011.html?id=649036
http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-135-l-20102011.html?id=649036
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at politiet, i samarbeid med kommunene, utvikler alternative tiltak til 
glattcelle.

De omtalte endringene trådte i kraft straks.

6.2			 Lovendringer	om	høring	av	barn	i	utlendingsforvaltningen
Stortinget vedtok den 8. desember 2011 endringer i utlendingsloven.266 
Lovendringene bygger på Prop. 141 L (2010–2011).267

Endringene innebar at det nå fastsatt en uttrykkelig lovhjemmel for 
høring av barn i utlendingssaker, også i de tilfellene hvor foreldrene 
ikke samtykker. Forutsetningen er at barnet selv ønsker å uttale seg i 
sin sak, og at utlendingsmyndighetene anser det nødvendig å samtale 
med barnet for å ivareta dets rett til å bli hørt. Etter den nye lovendrin-
gen kan det også besluttes at samtale med barnet skal skje uten at for-
eldrene er tilstede. I slike tilfeller skal det oppnevnes en setteverge for 
barnet.

Formålet med endringen var å bedre ivareta barns rett til å bli hørt, og 
det ble tatt inn en referanse til barnekonvensjonen artikkel 12 i lov-
teksten. 

Lovendringene trer i kraft fra 1. februar 2012.

6.3			 Endringer	i	barnevernloven,	opplæringslova	og		
	 	 privatskolelova	(politiattest)

Den 11. mars og den 31. mai 2011 vedtok Stortinget endringer i hen-
holdsvis barnevernloven, opplæringslova og privatskolelova.268 Lov-
endringene bygger på henholdsvis Prop. 40 L (2010–2011) og Prop. 96 
L (2010–2011).269 Bakgrunnen for endringene var den nye politiregis-
terloven av 2010, hvor det innføres enhetlige regler om politiattest for 
personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige, 
såkalt barneomsorgsattest.270 Lovendringene innebar at det kreves en 
mer omfattende form for attester enn de tidligere politiattestene. Videre 

266 Lov av 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.).
267 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670 
268 Lov 15. april 2011 nr. 09 om endringer i barnevernloven og lov 24. juni 2011 nr. 37 om 

endringer i opplæringslova og privatskolelova.
269 Proposisjonene er tilgjengelige på hhv. http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/dok/

regpubl/prop/2010-2011/prop-40-l-20102011.html?id=625858 og http://www.
regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/
prop-96-l-20102011.html?id=640414 

270 Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten 
(politiregisterloven) § 39.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-40-l-20102011.html?id=625858
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-40-l-20102011.html?id=625858
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/prop-96-l-20102011.html?id=640414
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/prop-96-l-20102011.html?id=640414
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2010-2011/prop-96-l-20102011.html?id=640414
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innebar endringene at kravet til å framlegge slike attester utvides til å 
gjelde en bredere krets av omsorgspersoner, blant annet også for foster-
foreldre, foreldre i avlastningshjem og for personer ansatt i skolelik-
nende aktivitetstilbud.

Hensikten med reglene om barneomsorgsattester var å bidra til å be-
skytte mot overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige. 

Endringene trådte i kraft henholdsvis 1. september og 1. august 2011. 

6.4			 Revidert	forskrift	om	rettigheter	og	bruk	av	tvang		
	 	 i	barneverninstitusjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vedtok 15. novem-
ber 2011 en revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under 
opphold i barneverninstitusjon, den såkalte rettighetsforskriften.271 

Den nye forskriften presiserer at adgangen til bruk av tvang og andre 
inngrep i beboernes privatliv skal være begrenset, og ikke benyttes uten 
at andre tiltak er prøvd først. Departementet har i liten grad utvidet 
adgangen til bruk av tvang. Derimot utvider forskriften adgangen til 
bruk av andre inngripende tiltak overfor barn og unge plassert i institu-
sjon, blant annet på bakgrunn av dokumentert økende bruk av rusmid-
ler blant barn og unge.

Forskriften utvider blant annet den eksisterende adgangen til å begren-
se telefonkontakt for beboerne til å gjelde alle former for elektronisk 
kommunikasjon. Videre utvides adgangen til å foreta rusmiddeltesting 
ved at alle beboere får mulighet til å samtykke til urinprøver. Forskrif-
ten opprettholder for øvrig skillet mellom barn plassert på grunnlag av 
bestemmelsene om atferd, og barn som er plassert på annet grunnlag. 
Overfor førstnevnte gruppe gir forskriften adgang til flere og mer inn-
gripende tiltak.

Forslaget til forskrift var på høring i 2010.272 Etter høringsrunden ble 
hensynet til barnets beste gjort til en del av formålsbestemmelsen.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2012, og erstatter fra samme tidspunkt 
rettighetsforskriften av 2002.

271 Forskriften er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/
sf-20111115-1103.html 

272 Se omtale i Årbok 2010 s. 225.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111115-1103.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111115-1103.html
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6.5			 Lovforslag	om	plassering	av	barn	utsatt	for	menneskehandel		
	 	 i	institusjon	

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fremmet 9. desem-
ber et forslag til Stortinget om endringer i barnevernloven.273 Bakgrun-
nen for forslaget var at barnevernloven i dag ikke inneholder noen 
særskilt hjemmel for plassering i institusjon av barn som har vært utsatt 
for menneskehandel, og at de eksisterende reglene egner seg dårlig for 
denne gruppen barn. Hovedinnholdet i forslaget er at det innføres nye 
bestemmelser om at Fylkesnemnda kan fatte vedtak om plassering av 
barn utsatt for menneskehandel på institusjon i inntil 6 måneder uten 
deres samtykke.

Forslaget var på høring i 2009, og svært mange høringsinstanser avga 
høringssvar med merknader. De fleste var enige i behovet for en ny 
hjemmel for plassering av barn utsatt for menneskehandel. Norsk sen-
ter for menneskerettigheter med flere uttrykte seg imidlertid kritisk til 
at forslaget kun åpnet for plassering på institusjon, og etterlyste en åp-
ning for andre plasseringsalternativer i samsvar med prinsippet om bar-
nets beste. Departementet valgte å opprettholde forslaget om institu-
sjonsplassering som eneste mulighet, da de fant at andre plasserings-
alternativer ikke ville være aktuelt med tanke på kravet om faglig inn-
hold og behovet for tilsyn.

Departementets opprinnelige forslag var at barnets verge ikke skulle få 
partsrettigheter i forbindelse med vedtaket om plassering, da barnet 
selv ville anses som part. Flere høringsinstanser, blant annet Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus, mente imidlertid at vergene burde ha 
partsrettigheter slik barnets foreldre normalt har. Departementet lyttet 
til forslaget og fant at det å gi også vergen partsrettigheter var mer i 
samsvar med den nye vergemålsloven, og fremmet dette i proposi-
sjonen.

Høringsnotatet fra 2009 inneholdt en lengre vurdering av forslaget opp 
mot relevante bestemmelser i EMK og BK, på bakgrunn av en vurde-
ring fra professor Karl Harald Søvig. Ingen høringsinstanser kommen-
terte forholdet til menneskerettigheter i særlig grad, og departementet 
fant dermed å kunne opprettholde forslaget når det gjelder de delene 
som i særlig grad berører menneskerettigheter.

Lovforslaget er per 31. desember 2011 til behandling i Stortingets Fami-
lie- og kulturkomité.274

273 Prop. 43 L (2011-2012), tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
regpubl/prop/2011-2012/prop-43-l-20112012.html?id=665765 

274 Følg saken på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/
Sak/?p=52150 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-43-l-20112012.html?id=665765
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-43-l-20112012.html?id=665765
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52150
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52150
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6.6			 Høring	om	revidert	forskrift	om	barnets	talsperson	i	saker		
	 	 for	fylkesnemnda

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 3. juni 2011 
på høring forslag om revidert forskrift om barnets talsperson i saker 
som skal behandles i fylkesnemnda.275

Barnets talsperson er en ordning som søker å styrke barnets rett til å bli 
hørt i saker som angår det, etter FNs barnekonvensjon artikkel 12. 
Reglene om barnets talsperson benyttes der barnet ikke ønsker å uttale 
seg direkte i en omsorgssak for Fylkesnemnda, men gi uttrykk for sin 
mening gjennom sin egen talsperson. Bakgrunnen for endringsforslaget 
var ulike rapporter, evalueringer og gjennomgåelser innenfor barne-
rettsfeltet der ordningen ble kommentert. Departementet har også selv 
uttrykt behov for endringer i forskriften, blant annet ved inkorporerin-
gen av barnekonvensjonen i norsk rett i 2003.276

Forslaget omfatter blant annet en endring i forskriften som skal sikre at 
barnet forstår hva ordningen innebærer, slik at det er i stand til å vur-
dere om det vil benytte talsperson for å uttrykke sine meninger eller 
ikke. Videre ble det foreslått å endre aldersbestemmelsene slik at de 
samsvarer med barnevernlovens regler om at barn som har fylt syv år, 
og yngre barn som er i stand til å gjøre seg opp en mening, skal få ut-
tale seg. Departementet foreslo også endringer som innebærer at tals-
personen ikke lenger skal si sin mening i saken, men bare viderefor-
midle barnets egne synspunkter, noe som antas å være mer i samsvar 
med FNs barnekonvensjon artikkel 12.

Høringsfristen var 1. oktober 2011, og mange ulike aktører gav hø-
ringsinnspill. Redd Barna uttalte i sin høringsuttalelse at det var svært 
positivt at forskriften ble endret for å være mer i samsvar med barne-
konvensjonen, men understreket behovet for en mer systematisk opp-
læring av talspersoner, og ønsket også å innføre krav om politiattest for 
disse. Advokatforeningen og Barneombudet uttalte i sine innspill at 
talspersonen burde pålegges å sammenfatte barnets uttalelser skriftlig, 
slik at informasjonen som er gitt på vegne av barnet, blir dokumentert.

6.7			 Høring	om	midlertidig	forskrift	om	anerkjennelse	av	farskap		
	 	 ved	surrogati

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet sendte 20. desember 
2011 på høring et forslag til midlertidig forskrift til barneloven om an-

275 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-revidert-forskrift-.html?id=646050 

276 Jf. Ot.prp nr. 45 (2002–2003).

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-revidert-forskrift-.html?id=646050
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-revidert-forskrift-.html?id=646050
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erkjennelse av enkelte farskap fastsatt i utlandet, for barn født av sur-
rogatmor i utlandet.277 

Formålet med forslaget var å sikre barn nødvendige juridiske bånd til 
en far etter norsk rett. Departementet begrunnet forslaget blant annet i 
hensynet til barnets beste, og viste til at det var av stor betydning for 
barn at de har minst én juridisk forelder etter norsk rett.

Forskriften gir søkere et ubetinget krav på å få fastsatt farskap dersom 
man oppfyller to vilkår. For det første må det foreligge et vedtak om 
farskap fra utlandet, avsagt av en domstol eller annet et organ med 
myndighet til å treffe slikt vedtak. For det andre må surrogatmorens 
identitet være kjent. Dette vilkåret bygger på barnekonvensjonen art. 7 
om at barn har rett til å kjenne sine foreldre. Dersom disse vilkårene 
ikke er oppfylt, kan søkere i særlige tilfeller likevel anerkjennes som far 
etter forskriften. Dette vil bero på en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet.

Forskriften vil etter planen tre i kraft straks den er vedtatt, og vil da 
gjelde i ett år etter ikrafttredelse. Etter dette tidspunktet oppheves for-
skriften, og søknader om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet, 
vil ikke lenger avgjøres etter disse bestemmelsene.

Høringsfristen er 17. februar 2012.

6.8			 Høring	om	endring	av	reglene	om	familiegjenforening		
	 	 –	barns	rett	til	beskyttelse

Justis- og politidepartementet sendte 8. juli 2011 på høring forslag til 
endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Høringen om-
handler to ulike forslag om familiegjenforening.278

Det ene forslaget omhandlet familieinnvandring for barn ved fare for 
seksuelle overgrep. Bakgrunnen for forslaget var blant annet en høyeste-
rettsdom om å nekte familiegjenforening der referansepersonen i  Norge 
hadde innledet forhold til en som tidligere var straffedømt for seksuelle 
overgrep.279 Departementet uttrykket et ønske om å styrke rettsstil lingen 
til barn, og foreslo derfor en bestemmelse om at oppholdstil latelse for 
barnet skal avslås når mors eller fars ektefelle i Norge tidligere har vært 
dømt for seksuelle overgrep mot barn. Departementet vurderte forslaget 
opp mot EMK artikkel 8 om rett til familieliv, og mente at endringen 

277 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2011/anerkjennelse-av-enkelte-farskap-fastsat.html?id=667526 

278 Alle dokumenter i høringssaken finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/forslag-til-endring-av-utlendingsloven--.html?id=651426 

279 Rt. 2009 s. 1153.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/anerkjennelse-av-enkelte-farskap-fastsat.html?id=667526
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/forslag-til-endring-av-utlendingsloven--.html?id=651426
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ikke ville være uforholdsmessig inngripende, blant annet på bakgrunn 
av at tiltaket beskyttet et legitimt formål, da formålet var beskyttelse av 
barn. Departementet vurderte også forslaget opp mot FNs barne-
konvensjon, og pekte på at forslaget bygget på BK artikkel 19 om be-
skyttelse av barn. Departementet mente at bestemmelsen kom i et van-
skelig forhold til artikkel 3 og vurderingen av om det er til barnets 
beste å være sammen med sine foreldre. Departementet kom likevel til 
at hensynet til barnets beste var ivaretatt, ved at bestemmelsen åpner 
for at myndighetene unntaksvis kan innvilge oppholdstillatelse til tross 
for domfellelse.

Det andre forslaget omhandlet familieinnvandring for barn av antatte 
ofre for menneskehandel. Departementets forslag gjaldt kun barn som 
allerede oppholder seg i Norge. Bakgrunnen for forslaget var at depar-
tementet ønsket en regelendring som gjorde det enklere for barna å 
søke om oppholdstillatelse fra Norge, da det i praksis ikke ville være 
aktuelt å sende barna tilbake til hjemlandet. Forslaget innebærer at 
barna får innvilget oppholdstillatelse samtidig som forelderen som er 
antatt offer for menneskehandel. For barn utenfor Norge vil de almin-
nelige reglene gjelde.

Høringsfristen var 12. september, og flere instanser avga høringssvar. 
Barneombudet støttet forslagene, men ba departementet vurdere om 
også det at omsorgspersoner var dømt for vold, kunne kvalifisere til 
avslag på søknad om familiegjenforening. Juss-Buss var kritisk til for-
slagene på grunn av manglende helhetsvurdering av barnets beste og 
svekket rettssikkerhet for den straffedømte, og ønsket en videreføring 
av dagens ordning. Kirkens bymisjon uttalte seg om det andre forslaget, 
og ønsket en ytterligere endring i utlendingsforskriften som gjør det 
enklere for barn utenfor Norge å få innvilget oppholdstillatelse.

6.9			 Høyesterettsdom	om	oppreisning	etter	vold	og	BKs	regler		
	 	 om	rett	til	beskyttelse

Høyesterett avsa 24. mai 2011 dom i en sak som blant annet gjaldt ut-
måling av oppreisning etter skade på et fem måneder gammelt barn.280

Barnet hadde fått alvorlige hodeskader som medførte varige funksjons-
nedsettelser som følge av at faren mistet babyen i et betonggulv. Faren 
unnlot så å sikre at barnet fikk legehjelp, noe han måtte forstå var på-
krevd. Barnet ble som følge av hendelsen 100 % varig medisinsk ufør. 
Høyesterett viste til at oppreisningserstatningen etter skadeserstat-
ningsloven § 3-5 skal utmåles på individuell og skjønnsmessig basis. 

280 HR-2011-01048-A, publisert Rt. 2011 s. 769.
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Høyesterett mente at oppreisningserstatningen måtte settes forholdsvis 
høyt. Dette ble delvis begrunnet med at erstatningen burde avspeile 
barns behov for beskyttelse mot vanskjøtsel og forsømmelig behand-
ling. I den forbindelse viste Høyesterett blant annet til BK artikkel 19 
nr. 1 og FNs barnekomités Generelle kommentar nr. 13 om barn utsatt 
for vold.281

Høyesterett avsa deretter enstemmig dom på at erstatningen skulle set-
tes til kr 300 000.

6.10		 Høyesterettsdom	om	utmåling	av	straff	for	mindreårige	og		
	 	 hensynet	til	barnets	beste

Høyesterett avsa 15. februar 2011 dom i en sak som gjaldt straffut-
måling for forsøk på grovt ran og frihetsberøvelse. Spørsmålet var om 
domfelte, som var 17 år og ti måneder gammel på gjerningstidspunktet, 
skulle ilegges samfunnsstraff framfor fengsel.282

A hadde sammen med B brutt seg inn hos C. De utsatte C for grov vold 
og forsøkte å finne noe av verdi i huset. I lagmannsretten ble A dømt til 
1 år og 4 måneders fengsel. Samfunnsstraff var etter lagmannsrettens 
mening ikke aktuelt, fordi individuelle forhold som As alder måtte 
komme i bakgrunnen ved slike alvorlige handlinger.

Etter at lagmannsretten hadde avsagt dom i denne saken, hadde 
Høyeste rett behandlet spørsmålet om bruk av samfunnsstraff for perso-
ner under 18 år i en tilsvarende sak, se Rt. 2010 s. 1313. 

I dommen fra 2010 viste Høyesterett blant annet til BK og den ikke 
iverksatte straffeloven av 2005 § 33 om at fengselsstraff for noen under 
18 år bare kan idømmes når det er særlig påkrevd. Høyesterett uttalte 
deretter at der domfelte var under 18 år på gjerningstidspunktet, for-
skyves tyngdepunktet i avveiningen mellom de individualpreventive og 
de allmennpreventive hensyn. Høyesterett uttalte at det som i det lange 
løp alt i alt best tjente barnets interesser, skulle være avgjørende i vur-
deringen av straffutmålingen. Kun særlig tungtveiende allmennpreven-
tive hensyn som ikke i tilfredsstillende grad ble ivaretatt ved en dom på 
samfunnsstraff, kunne skyve barnets interesser til side i vurderingen. 
Dette måtte særlig gjelde jo yngre barnet var. 

Høyesterett mente at den nye rettstilstanden fra 2010-dommen måtte 
anses gjeldende i As tilfelle.

281 Barnekomiteens General Comment No. 13 (2011) http://www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf

282 HR-2011-00356-A, publisert i Rt. 2011 s. 206.
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Retten uttalte at A ikke hadde gjort seg skyldig i nye straffbare handlin-
ger, at det nå var gått to år siden gjerningen skjedde, at A nå gikk på 
videregående skole samt hadde fast deltidsarbeid. Fengselsstraff ville 
derfor bli et så sterkt inngrep i den personlige livssituasjonen til A, at de 
individualpreventive hensyn ville bli best ivaretatt gjennom en dom på 
samfunnsstraff. 

En enstemmig Høyesterett avsa etter dette dom på samfunnsstraff på 
419 timer. Lovens maksimum var på 420 timer, men domfelte fikk fra-
drag for tid i varetekt.

6.11		 Høyesterettsdom	om	utmåling	av	straff	for	mindreårige	og		
	 	 hensynet	til	barnets	beste

Høyesterett avsa 25. mai 2011 dom i en sak som gjaldt straffutmåling 
for drap. Spørsmålet var hvilken betydning det skulle ha for straffutmål-
ingen at domfelte var 17 år og ni måneder gammel på gjerningstids-
punktet.283

A var dømt for bruk av kniv mot sin far B over 30 ganger i ansiktet, 
halsen og hodet, slik at faren til slutt døde. Lagmannsretten avsa dom 
på 7 års fengsel. Påtalemyndigheten anket og gjorde gjeldende at straf-
fen burde settes til 10 år.

Høyesterett uttalte om det generelle straffenivået for slike saker at det 
hadde skjedd en skjerping de senere år. Etter Høyesteretts mening ville 
As drapshandling bedømt isolert, dersom den var begått av en voksen 
person, ha kvalifisert til fengsel i minst 15 år.

Høyesterett mente at i en sak av så alvorlig karakter var fengsel ikke til 
å unngå.  Varigheten av fengselsstraffen måtte imidlertid fastsettes i lys 
av prinsippet i den ikke iverksatte straffeloven av 2005 § 33 om at feng-
selsstraff for noen under 18 år bare kan idømmes når det er særlig på-
krevd. Domfeltes alder på gjerningstidspunktet måtte etter Høyeste-
retts mening derfor få betydning i straffutmålingen.

Høyesterett viste deretter til dom inntatt i Rt. 2010 s. 1313. I denne 
dommen uttalte Høyesterett at hensynet til barnets beste måtte være 
avgjørende ved straffutmålingen.

Dommen fra 2010 gjaldt samfunnsstraff, men Høyesterett mente at det 
samme langt på vei måtte gjelde der det er spørsmål om å fastsette 
varig heten av en ubetinget fengselsstraff. Høyesterett la i tillegg vekt på 
FNs barnekomités Generelle kommentar nr. 10, der det ble påpekt at 

283 HR-2011-01060-A, publisert i Rt. 2011 s. 774.
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barn i konflikt med loven på grunn av sin alder og modenhet, er mindre 
å bebreide enn voksne.284 På denne bakgrunn uttalte Høyesterett at As 
alder skulle tilsi at straffen ble satt betydelig lavere enn fengsel i 15 år. 

Høyesterett kom enstemmig fram til at lagmannsrettens straffutmåling 
på sju år skulle opprettholdes.

6.12		 Høyesterettsdom	om	straffutmåling	for	far	med	eneomsorg		
	 	 for	mindreårige	barn	og	hensynet	til	barnas	beste	

Høyesterett avsa 31. mars 2011 dom i en sak som gjaldt straffutmåling 
der domfelte hadde eneomsorgen for to mindreårige barn, og hvorvidt 
dette skulle få betydning ved straffutmålingen på bakgrunn av straffe-
loven § 28 a første ledd og BK artikkel 3.285 

Domfelte hadde gjennomført et ran på en bensinstasjon ved hjelp av et 
avsagd haglgevær. I tillegg skulle straffen omfatte to tilfeller av forsøk 
på grove tyverier, samt tre tyverier. Lagmannsretten idømte 45 dagers 
fengsel og 420 timer samfunnsstraff. Påtalemyndigheten anket over 
straffutmålingen, og gjorde gjeldende at riktig reaksjon var at hele straf-
fen ble satt til ubetinget fengselsstraff.

Forsvareren viste til BK artikkel 3 og artikkel 12, og gjorde gjeldende at 
siden domfelte hadde eneomsorgen for to barn på 12 og 13 ½ år, ville 
en lengre fengselsstraff ramme barna hardt, og at hensynet til barnas 
beste derfor tilsa samfunnsstraff. 

Høyesterett la til grunn at ved en fengselsstraff ville verken barnas mor 
eller andre i familien kunne ta seg av barna. Høyesterett la videre til 
grunn at det ikke var usannsynlig at barnevernet ville måtte overta om-
sorgen for barna under farens soning, noe som kunne føre til både flyt-
ting og bytte av skole.

Høyesteretts flertall viste til BK artikkel 3 og rettspraksis, og uttalte at 
dersom en straff ville få konsekvenser for barna, så ville barnas interes-
ser være et relevant hensyn ved straffutmålingen.

Deretter vurderte retten om hensynet til barnas beste ga grunnlag for å 
fravike hovedregelen om ubetinget fengselsstraff i slike saker. Flertallet 
la særlig vekt på de allmennpreventive hensyn som gjorde seg gjelden-
de i forhold til ran. Flertallet mente at barna ikke var spesielt sårbare, 
idet de ble ansett som relativt store og hadde krav på nødvendig opp-

284 Barnekomiteens generelle kommentar nr. 10 (2007)  
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf) avsnitt 10.

285 HR-2011-00667-A, publisert i Rt. 2011 s. 462.
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følging fra det offentlige hjelpeapparatet. På denne bakgrunn mente 
flertallet at ett års ubetinget fengsel var passende straff. 

Et mindretall på to dommere mente derimot at straffen burde settes til 
samfunnsstraff av hensyn til barna som domfelte hadde eneansvar for.  
Mindretallet viste til Rt. 2005 s. 573 der det uttales at det skal «noe helt 
spesielt til for å kunne reagere med samfunnsstraff» for ran av bensin-
stasjoner nattestid. 

I vurderingen av om domfeltes omsorgsansvar gjorde situasjonen til et 
«helt spesielt tilfelle», var mindretallet i utgangspunktet enig i flertallets 
vurderinger av betydningen av BK artikkel 3, men la til grunn at hen-
synet til barnets beste i BK artikkel 3 var et grunnleggende hensyn ved 
straffutmålingen. Mindretallet viste her til FNs barnekomités Generelle 
kommentar nr. 5, som sier at konvensjonsbestemmelsene også omfatter 
rettsavgjørelser som berører barn indirekte.286 Mindretallet vurderte 
barnas situasjon annerledes enn flertallet og tilla hensynet til barnas 
beste avgjørende vekt. 

Etter mindretallets oppfatning var det ikke tilstrekkelig at barna ville 
bli tatt hånd om av hjelpeapparatet under farens soning, og vurderte 
det slik at konsekvensene med flytting og skolebytte for barna som 
 soningen kunne medføre, ville bli en for stor belastning for barna. Opp 
mot hensynet til barnas beste kunne verken det hensyn at straffens 
formål talte mot en reaksjon i frihet, eller at bruk av samfunnsstraff 
ville være i strid med den alminnelige rettsoppfatningen, få avgjørende 
betydning. Høyesteretts mindretall mente etter dette at maksimal sam-
funnsstraff på 420 timer var passende straff i saken.

Høyesterett idømte under dissens (3-2) straff på ett års ubetinget feng-
sel.

6.13		 Høyesterettsdom	om	foreldreansvar	og	fast	bosted	for	barn
Høyesterett avsa 10. november 2011 dom i en sak som gjaldt foreldre-
ansvar og fast bosted for et barn etter morens død.287

Barnet C var født i 2003. Hennes biologiske foreldre hadde aldri bodd 
sammen, og moren hadde foreldreansvaret alene. Den biologiske faren 
A hadde ikke samvær med C det første året etter fødselen, men hadde 
noe samvær de påfølgende år og vanlig samvær fra C var fem år. I 2005 
ble moren samboer med B, som hun senere giftet seg og fikk et barn 

286 FNs barnekomités General Comment No. 5 (2003) (CRC/GC/2003/5).
287 HR-2011-2097-A.
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med. Høsten 2010 døde moren til C av sykdom. C fortsatte å bo sammen 
med sin stefar og halvbror. 

Både den biologiske faren A og stefaren B fremmet krav om foreldre-
ansvaret i medhold av barneloven § 63 fjerde ledd. Partene var på for-
hånd enige om at det skulle etableres en samværsordning med den som 
barnet ikke skulle bo fast hos.

Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var hvor stor vekt biologisk 
tilknytning til barnet skulle ha i spørsmålet om fordeling av foreldre-
ansvar, etter barneloven § 63 tredje ledd tredje punktum.

Høyesterett fant at loven og forarbeidene måtte tolkes slik at det skal 
legges vekt på biologisk tilknytning, men at dette bare er ett av flere 
momenter i en konkret totalvurdering av barnets beste. Høyesterett ut-
talte at hensynet til biologisk tilknytning må vike dersom andre forhold 
samlet sett gjør at barnet vil bli bedre stilt om andre overtar foreldre-
ansvaret.

Retten vurderte også om det kunne utledes av internasjonale rettskilder 
at biologisk tilknytning må gis større vekt i saker om foreldreansvar 
enn det norsk rett gir anvisning på, men fant at dette ikke var tilfelle. 
Retten viste til barnekonvensjonen artikkel 3, som slår fast at barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn. Videre pekte Høyesterett på 
at EMD i flere saker om retten til familieliv har gitt uttrykk for at det 
skal foretas en interesseavveining i den konkrete saken, framfor å legge 
vekt på biologisk tilknytning alene.288

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det ville være best 
for C å bli boende hos sin stefar B. Hensynet til stabilitet og kontinuitet, 
samt tilknytningen til halvbroren, ble tillagt vekt. Også barnets eget øn-
ske om å bli boende med stefaren ble vektlagt, jf. barneloven § 31. 
Høyesterett tilføyde at dette også var i samsvar med morens ønske. 

Høyesterett uttalte at det var en selvsagt følge av beslutningen om at C 
skulle bo fast hos sin stefar B, at han også skulle ha foreldreansvar for 
henne. Retten vurderte at det var til barnets beste at også biologisk far 
A fikk del i foreldreansvaret. De to partene fikk etter dette foreldrean-
svaret sammen. Videre ble A, i tråd med det partene hadde avtalt, til-
kjent samværsrett. 

288 Application no. 74969/01, avsnitt 43, og application no. 18249/02, avsnitt 52–54.
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6.14		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse		om	
	 	 Fotballforbundet	og	diskriminering	av	barn	uten	lovlig	opphold

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 11. februar 2011 uttal-
else i en sak hvor spørsmålet var om Norges Fotballforbunds Kamp-
reglement var i strid med diskrimineringsloven § 4.289

Kampreglementet § 2-1 inneholdt en bestemmelse om at en spiller må 
ha lovlig opphold i Norge for å være spilleberettiget. Bestemmelsen 
gjaldt alle spillere over 12 år (barn under 12 år behøvde ikke være re-
gistrert for å få delta i organisert fotball). Kirkens Bymisjon klaget 
kampreglementet inn for ombudet, fordi de mente kravet om lovlig 
opphold var urimelig og uakseptabelt.

Forskjellsbehandling på grunn av oppholdsstatus anses ikke å være et 
beskyttet diskrimineringsgrunnlag etter lovens § 4 om direkte diskrimi-
nering. Et krav om oppholdstillatelse kunne likevel vurderes etter for-
budet mot indirekte diskriminering i § 4, da et slikt krav rammer perso-
ner med en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

Ombudet mente at deltakelse i idrett er særlig viktig for den aktuelle 
gruppen barn for å unngå ytterligere stigmatisering og isolasjon, og fant 
derfor at reglementet virket indirekte forskjellsbehandlende. Ombudet 
vurderte deretter om forskjellsbehandlingen likevel kunne oppretthol-
des. Ombudet var enig i at det anførte formålet, å unngå menneskehan-
del med barn, var et saklig formål. Derimot fant ombudet at Fotballfor-
bundet ikke hadde sannsynliggjort at bestemmelsen i kampreglementet 
var nødvendig for å oppnå det saklige formålet. Ombudet mente også 
at bestemmelsen var uforholdsmessig inngripende overfor barn uten 
lovlig opphold.

Ombudet konkluderte etter dette med at Fotballforbundets kampregle-
ment var i strid med diskrimineringsforbudet i diskrimineringslovens § 4.

6.15		 Anbefalinger	fra	FNs	menneskerettighetskomité
FNs menneskerettighetskomité avga i oktober 2011 sine avsluttende 
merknader til Norges sjette rapportering om oppfyllelse av FNs kon-
vensjon om sivile og politiske rettigheter.290 Alle komiteens merknader 
gjelder også i forhold til barn, for eksempel bruk av tvang i psykiatrisk 
behandling. Dette kapittelet omtaler kun de delene av merknadene 
som gjaldt spesifikt for barn, og hvor komiteen var opptatt av vold mot 
barn og frihetsberøvelse av barn. 

289 Sak 10/737. Saken er ikke innklaget for nemnda, og er dermed avsluttet.
290 For generelt om rapporteringen og referanse til dokumenter knyttet til rapporteringen, se 

Årbok 2011 del II kapittel 3. Internasjonal overvåking. 
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Komiteen uttrykte i punkt 3 (a) tilfredshet med de endringene som var 
gjort i barneloven § 30 for å klargjøre at all form for vold mot barn er 
forbudt. I punkt 9 uttrykker komiteen derimot bekymring for omfanget 
av vold i nære relasjoner. Komiteen anbefaler Norge å iverksette tiltak 
som at vold i hjemmet synliggjøres i samfunnet, at ansatte i rettsvesenet 
får opplæring, samt at myndighetene sikrer tilstrekkelig etterforskning 
og påtale av sakene.

I punkt 12 og 13 uttrykte komiteen bekymring for omfanget og behand-
lingen av barn som utsettes for frihetsberøvelse i Norge. En særlig be-
kymring gikk på omfang og sittetid i politiarrest og varetekt. Her anbe-
falte komiteen strengere rammer for frihetsberøvelse av barn, og at det 
sikres alternative løsninger til arrest og varetektsfengsel når barn blir 
pågrepet. For barn under soning berømmet komiteen opprettelsen av 
en separat ungdomsenhet, men anbefalte samtidig at Norge trekker sin 
reservasjon til BK artikkel 10, slik at Norge må følge regelen om at barn 
og voksne skal sone adskilt. Komiteen anbefalte også bruk av alterna-
tive straffereaksjoner som samfunnsstraff og elektronisk fotlenke for 
ungdom.

6.16		 Norges	rapport	om	ILO-konvensjon	nr.	182
Norske myndigheter rapporterte i september 2011 til ILOs ekspertko-
mité om gjennomføringen av ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot 
og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid.291

I rapporten redegjøres det for de endringene i straffeloven som har re-
levans for bekjempelsen av de alvorligste former for barnearbeid. Blant 
annet opplyses det om at nedre strafferamme for seksuell omgang med 
barn under 14 år heves fra to til tre års fengsel. Videre opplyses det at 
den øvre strafferammen for seksuell omgang med barn under 16 år 
heves fra fem til seks års fengsel. 

Rapporten besvarte også ILOs ekspertkomités direkte forespørsel 
 (direct request) innsendt i forkant av myndighetenes rapporteringsfrist. 
Komiteen etterspurte tallmateriale om omfanget av menneskehandel 
av mindreårige i Norge, herunder antall etterforskningssaker, tiltaler og 
domfellelser samt antall ofre. Myndighetene påpekte i sitt svar at antall 
barn identifisert som ofre fortsatt måtte anses som lavt, og oppgav at 
det trolig var tale om 79 barn i 2010. Siden 2003 hadde totalt 50 ofre 
vært involvert i straffesaker - i seks av sakene var ofrene mindreårige. 

291 Rapporten er ikke offentlig tilgjengelig. SMR har fått rapporten tilsendt fra Arbeids-
departementet.
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Videre uttrykte komiteen bekymring over flere undersøkelser som viste 
at en betydelig andel ungdommer i videregående skole hadde rappor-
tert å ha blitt utsatt for seksuell utnytting gjennom salg av seksuelle 
tjenester. På denne bakgrunn ba komiteen om informasjon om tiltak 
for å hindre dette. I sitt svar redegjorde myndighetene for lanseringen 
av en ny handlingsplan mot menneskehandel. Tiltakene i handlings-
planen omfattet tiltak for å hindre barnearbeid og seksuell utnytting og 
særskilte tiltak innenfor barnevernssystemet.

Ekspertkomiteen uttrykte også bekymring over at enslige mindreårige 
asylsøkere ikke fikk tilstrekkelig oppfølging av barnevernet. Til slutt 
noterte komiteen det økende antallet enslige mindreårige asylsøkere 
som forsvant fra norske asylmottak, og anbefalte en fordoblet innsats 
for å sikre disse barna beskyttelse mot utnytting. Myndighetene viste til 
et rundskriv som var sendt til alle kommuner om at enslige mindreårige 
asylsøkere har rett på samme oppfølging fra barneverntjenesten som 
norske barn. Videre refererte myndighetene til handlingsplanen mot 
menneskehandel og tiltak som gjennomføres for å hindre og etterforske 
slike saker. 

6.17		 FNs	barnekomités	Generell	kommentar	nr.	13	om	barnets	rett		
	 	 til	beskyttelse	mot	vold

FNs barnekomité avga i 2011 sin Generelle kommentar nr. 13 vedrø-
rende barnets rett til beskyttelse mot alle former for vold. Kommenta-
ren utdyper hvilke situasjoner konvensjonens artikkel 19 omfatter, og 
hva staten kan gjøre for å sikre barn beskyttelse mot vold.292

Komiteen gjennomgår i kommentaren ordlyden i artikkel 19 punkt for 
punkt og gir anvisning om hva som ligger i de ulike begrepene. Det blir 
framhevet at retten til beskyttelse gjelder uten unntak og uavhengig av 
hvor «mild» volden er. Videre gir komiteen en ikke-uttømmende liste 
over hvilke typer vold som kan tenkes omfattet av bestemmelsen. Her 
peker de blant annet på at også vold mellom barn, og barn som begår 
selvskading, er omfattet av bestemmelsen. Komiteen klargjør at be-
stemmelsen gjelder for alle barn, ikke bare de som er under særlig om-
sorg. Anbefalingen inneholder også lister med tiltak som staten kan 
gjennomføre for å oppfylle sin plikt til å beskytte barn mot alle former 
for vold. Tiltakene omfatter blant annet bedre koordinering, utvikling 
av rettssystemet og styrket oppfølging av barnet og familien.

292 Kommentaren er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/
CRC.C.GC.13_en.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
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De generelle kommentarene fra FNs barnekomité er oversatt til norsk 
og finnes på Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementets hjem-
meside. Generell kommentar nr. 13 er per 1. januar 2012 ikke lagt ut.

6.18		 Utvalg	skal	utrede	det	biologiske	prinsipp	i	barnevernet
Regjeringen nedsatte den 18. februar 2011 et offentlig utvalg som skal 
utrede det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet bygger på den 
grunnleggende forståelsen at det er til barnets beste å vokse opp hos 
sine biologiske foreldre, og at barn skal kjenne sitt biologiske opphav.

Anvendelsen av det biologiske prinsipp er omstridt. Det er ulike menin-
ger både blant fagfolk og andre. Noen mener at det legges for mye vekt 
på prinsippet, mens andre mener at den biologiske tilknytningen blir 
for lite vektlagt i barnevernssaker. FNs barnekomité uttrykte i sin fjerde 
rapport til norske myndigheter bekymring over at antall barn som blir 
plassert i omsorg utenfor hjemmet, har økt.293 Derimot har mange or-
ganisasjoner, blant annet Landsforeningen for barnevernsbarn, gitt ut-
trykk for at for mange barn blir for lenge i hjem hvor de er utsatt for 
omsorgssvikt.294

Det har ikke tidligere vært foretatt noen gjennomgåelse av prinsippets 
betydning og anvendelsen av det i barnevernet. Utvalget skal belyse 
vanskelige problemstillinger og gi et oppdatert faktagrunnlag til bruk 
for framtidig politikkutvikling.295

Utvalget ledes av psykolog Magne Raundalen og skal levere sin innstil-
ling 1. februar 2012.

6.19		 Rapport	fra	barnevernspanelet
Barnevernspanelet overleverte 28. september 2011 sin rapport til barne-, 
likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.296 Panelet ble 
nedsatt i 2010, og var ledet av tidligere statsråd Helen Bjørnøy.297

En av panelets hovedkonklusjoner var at spesielt det kommunale bar-
nevernet, men også det statlige, er underdimensjonert på flere områder. 
Panelet pekte på overskridelser av tidsfrister for gjennomgåelse av sa-
ker, køer for plassering av barn i institusjon og fosterhjem og oppdeling 

293 Les FNs barnekomites fjerde periodiske rapport her: http://www.regjeringen.no/
pages/14017358/Q-1173BInnmat.pdf 

294 Supplerende rapport 2009 til Norges fjerde rapport til FNs komité for barnets rettig-
heter, utgitt av Forum for barnekonvensjonen, s. 19.

295 Hele mandatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Mandat.pdf 
296 Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnevern/2011/barnevernpa-

nelets_rapport.pdf 
297 Se omtale i Årbok 2010 s. 231.

http://www.regjeringen.no/pages/14017358/Q-1173BInnmat.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/14017358/Q-1173BInnmat.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Mandat.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnevern/2011/barnevernpanelets_rapport.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnevern/2011/barnevernpanelets_rapport.pdf
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av søskenflokker på grunn av ressursmangler. Dette bidro ifølge pane-
let til manglende oppfølging av FNs barnekonvensjon.

Panelet ga anbefalinger om endringer i barnevernet både innenfor 
orga nisering, barn og unges medvirkning, barnevernets kompetanse og 
barnevernets arbeid med minoriteter og urfolk. Konkret foreslo panelet 
blant annet avvikling av anbudsmodellen til fordel for lengre driftsavta-
ler i barnevernet, og avvikling av bruk av aktører med profittmotiv. 
Andre forslag var at barn som plasseres, får en egen tillitsperson, og at 
foreldre som er involvert med barnevernet, får en egen støtteperson. 
Panelet gikk også inn for at barnevernet skal overta omsorgen for ens-
lige mindreårige asylsøkere.

6.20		 NOU	2011:20	Ungdom,	makt	og	medvirkning		
	 	 –	Torgersen-utvalget

Et offentlig oppnevnt utvalg, ledet av Trond-Viggo Torgersen, overle-
verte den 13. desember 2011 Ungdommens maktutredning, NOU 
2011:20 Ungdom, makt og medvirkning til Barne-, likestillings- og in-
kluderingsdepartementet.298 Utvalget fant at ungdommer generelt har 
mange muligheter til å delta i politikk og samfunnsliv, og at mange 
ungdommer deltar. En viktig konklusjon var likevel at deltakelsen blant 
ungdom er sosialt skjev, og at ressurssterk ungdom dominerer arenaene 
for deltakelse.

Utvalgets forslag til tiltak omfattet blant annet obligatoriske skolevalg, 
et nytt demokratifag i skolen, økning av fraværskvote fra skolen for 
elever som deltar i politikk og organisasjonsliv og nasjonale retnings-
linjer for ungdomsråd i kommunene. Utvalget vurderte også ungdoms 
mulighet for medvirkning i saker som konkret angår dem selv, som i 
barnevernssaker, asylsaker og ved plassering på institusjon, herunder 
psykisk helsevern. En hovedkonklusjon var at muligheten for delta-
kelse og innflytelse i slike saker er for svak, og utvalget foreslo flere 
konkrete lovendringer for å styrke barns rett til deltakelse.

Om utvalgets vurdering av stemmerett for 16-åringer, se omtale av for-
søk med stemmerett i del III, 14. Retten til å stemme ved frie valg.

298 Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-20.
html?id=666389 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-20.html?id=666389
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-20.html?id=666389
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6.21		 Ny	håndbok	i	arbeidet	med	enslige	mindreårige	asylsøkere		
	 	 og	flyktninger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet presenterte våren 
2011 en håndbok for kommunene om arbeidet med enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger.299

Håndboken gir omfattende informasjon om enslige mindreåriges ret-
tigheter, både med utgangspunkt i internasjonale forpliktelser og nasjo-
nalt rammeverk. Videre gis en detaljert beskrivelse av systemet i de 
forskjellige fasene av søknads- og bosettingsprosessen, samt en beskri-
velse av de ulike tilskuddsordningene for kommunene. Håndboken 
inneholder også et kapittel om menneskehandel.

7.		 FUNKSJONSHEMMEDES	RETTIGHETER	

Av aktuelle saker i 2011 omtales høring om NOU 2011:9 Økt selvbe-
stemmelse og rettssikkerhet (7.1), Likestillings- og diskriminerings-
nemndas vedtak om krav til universell utforming av eksisterende bygg 
(7.2) og om diskriminerende vilkår for deltakelse på kunstutstilling 
(7.3), Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser om nekting 
av jobbintervju på grunn av hørselshemming (7.4), om en folkehøg-
skoles avslag til person med Aspergers syndrom (7.5), og om diskrimi-
nerende regelverk for flypassasjer med funksjonsnedsettelser (7.6). Av-
slutningsvis omtales regjeringens jobbstrategi for personer med funk-
sjonsnedsettelser (7.7).

Internasjonale	kilder
Diskrimineringsforbudene i EMK artikkel 14, SP artikkel 2 og 26 og 
ØSK artikkel 2 inneholder en ikke-uttømmende oppregning av diskri-
mineringsgrunnlag. Forbudene gjelder i tillegg til grunnlagene som er 
uttrykkelig nevnt, også diskriminering «på noe grunnlag» eller på 
grunnlag av «annen status». 

Diskriminering på grunnlag av funksjonshemming vil derfor være dek-
ket selv om dette ikke er nevnt i oppregningen av aktuelle diskrimine-
ringsgrunnlag. Dette er kommet klart til uttrykk i BK; der nevnes ut-
trykkelig funksjonshemming som forbudt diskrimineringsgrunnlag i 
artikkel 2. I tillegg forplikter BK artikkel 23 statene til å legge til rette 
for funksjonshemmede barns aktive deltakelse i samfunnet og til å gi 
funksjonshemmede barn tilpasset spesialomsorg. 

299 Håndboken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Arbeid_med_ens-
lige_mindreaarige.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Arbeid_med_enslige_mindreaarige.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Arbeid_med_enslige_mindreaarige.pdf
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Norge undertegnet 30. mars 2007 FNs konvensjon om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne,300 men har ennå ikke ratifisert.301 
Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også 
gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne, og at statene forplikter 
seg til å arbeide aktivt for å gjennomføre disse rettighetene. Det gjelder 
sivile og politiske rettigheter, som ytringsfrihet og frihet fra tortur, men 
også økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK og BK i norsk 
lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konven-
sjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. Dermed 
gjelder diskrimineringsforbudene i disse konvensjonene som norsk 
rett. 

Rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne reguleres særskilt 
i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.302 Lovens formål er å frem-
me likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til sam-
funnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskri-
minering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Arbeids miljøloven 
beskytter mot diskriminering og trakassering i arbeidslivet.303 

Grunnloven har ingen særskilt bestemmelse om funksjonshemmedes 
rettigheter.

7.1			 Høring	om	NOU	2011:9	Økt	selvbestemmelse	og		
	 	 rettssikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 25. august 2011 på høring 
NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.304

Bakgrunnen for utredningen var at det fortsatt brukes mye tvang i 
norsk psykisk helsevern.305 Det har vært særlig omdiskutert om det 
fortsatt bør være adgang til å anvende tvang overfor personer som ikke 
anses som farlige, men som vurderes å ha behov for behandling. 

300 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconve.pdf 

301 For informasjon om forventet ratifisering, se del II, 1. Nye traktatforpliktelser.
302 Lov av 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne.
303 Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., kap. 13.
304 Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/

hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-20119-okt-selvbestemmelse-o.
html?id=653420 

305 Se Årbok 2010 s. 29–33 og 95–96.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-20119-okt-selvbestemmelse-o.html?id=653420
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-20119-okt-selvbestemmelse-o.html?id=653420
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---nou-20119-okt-selvbestemmelse-o.html?id=653420
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Utredningen fra utvalget inneholdt forslag til endringer i psykisk helse-
vernloven og pasientrettighetsloven. Formålet med lovforslagene var å 
styrke selvbestemmelsesretten og rettssikkerheten til mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser, samtidig som samfunnets omsorgsansvar er 
ivaretatt. Videre var formålet å forebygge og begrense bruk av tvang, 
både tvungen observasjon og innleggelse, tvangsbehandling og bruk av 
tvangsmidler.

Lovens hovedvilkår for bruk av tvang, om at det skal foreligge alvorlig 
psykisk lidelse, ble foreslått opprettholdt. Utvalgets flertall så at begre-
pet kan virke stigmatiserende, men uttalte at fjerning av dette vilkåret 
kan føre til økt tvangsbruk. Utvalgets flertall anbefalte at det fortsatt 
skal være adgang til å bruke tvang overfor personer med en alvorlig 
psykisk lidelse som anses å ha behov for behandling av hensyn til egen 
helse («behandlingsvilkåret»), og at muligheten for tvang også skal 
opprettholdes i tilfeller hvor personen vurderes som farlig for andre 
(«farevilkåret»). 

I tilfeller der grunnlaget for bruk av tvang er «behandlingsvilkåret», 
foreslo utvalget at tvungen helsehjelp bare skal kunne gjennomføres 
dersom pasienten mangler beslutningskompetanse. Dette innebærer en 
rett for personer som kan fatte informerte beslutninger, til å nekte å ta 
imot tilbud om psykiatrisk behandling, selv om de vurderes å ha behov 
for dette. Videre anbefalte utvalgets flertall å innføre et krav om at det 
foretas en vurdering av om pasienten ville ha samtykket til helsehjelpen 
dersom han hadde vært i stand til å fatte en informerte beslutning om 
dette. Vurderingen av et slikt antatt samtykke kan bygge på tidligere 
uttrykte holdninger fra pasienten, for eksempel fra forhåndserklærin-
ger, individuell plan, journalen eller pasientens pårørende. 

Videre foreslo utvalgets flertall styrkede rettssikkerhetsgarantier, blant 
annet gjennom rett til gratis advokatbistand ved tvangsinnleggelse, og 
plikt for den faglig ansvarlige til å rådføre seg med annet kvalifisert 
helsepersonell før det treffes tvangsvedtak. I tillegg ble det foreslått en 
adgang til domstolsprøving av vedtak om tvangsbehandling etter søks-
målsreglene i tvisteloven kapittel 36. Utvalgets flertall foreslo også 
skjerpet krav til begrunnelse for vedtak om tvangsinnleggelse og stren-
gere vilkår for bruk av tvangsmidler. Utvalgets flertall foreslo også at 
det etableres en felles kontroll- og overprøvingsinstans for alle vedtak 
som fattes etter lov om psykisk helsevern. Flertallet mente at dagens 
kontrollkommisjoner ikke sikrer tilstrekkelig rettssikkerhet for pasien-
tene, og foreslo at det utredes nærmere om oppgaven kan gis til fylkes-
nemndene for barnevern og sosiale saker.

Utvalgets mindretall framholdt at bruk av tvang strider mot internasjo-
nale menneskerettigheter, herunder FN-konvensjonen om rettighetene 
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til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og mente at særlovgivningen 
for personer med psykiske lidelser må opphøre.

Høringsfristen er 6. februar 2012. 

7.2			 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	vedtak	om	krav	til		
	 	 universell	utforming	av	eksisterende	bygg

Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet 23. mars 2011 vedtak 
om i hvilken grad en kommune kunne pålegges å iverksette tiltak for å 
sikre universell utforming av et eksisterende skolebygg.306 

Likestillings- og diskrimineringsombudet fant i 2010 at Drammen kom-
mune hadde handlet i strid med plikten til å sikre universell utforming 
av virksomhetens lokaler på A skole etter diskriminerings- og tilgjenge-
lighetsloven § 9. Kommunen hadde påklaget dette vedtaket til nemnda. 

Den lovpålagte plikten til universell utforming var etter nemndas syn 
uklar når det gjaldt eksisterende bygg, og den foretok derfor en grundig 
analyse og tolkning av lovverket. Nemnda konkluderte med at plikten 
til å sørge for universell utforming av eksisterende bygg, må undergis en 
klart innskrenkende forholdsmessighetsvurdering så lenge det ikke er 
gitt utdypende forskrifter, og at plikten som på gjeldende tidspunkt 
kunne pålegges, var en plikt til å iverksette enkle tiltak. Nemnda gikk 
ikke inn på hvilke enkle tiltak som kunne kreves, da Drammen kom-
mune hadde konkrete planer om et større prosjekt for bedre tilgjenge-
lighet.

Nemnda konkluderte med at det er klare begrensninger i hvilke tiltak 
som kan forventes for å sikre universell utforming av eksisterende bygg, 
og fant at klagen hadde ført fram.

7.3			 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	vedtak	om		
	 	 diskriminerende	vilkår	for	deltakelse	på	kunstutstilling

Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet 26. januar 2011 vedtak i 
en sak som gjaldt en kvinne med funksjonsnedsettelser, som mente seg 
diskriminert av kunstforeningen hun var med i.307

Kunstforeningens maleklubb hadde en årlig galleriutstilling for sine 
medlemmer. Det ble satt som vilkår at man måtte ha deltatt på minst 10 
malekvelder i løpet av et år for å kunne stille ut her. Kvinnen var ikke i 

306 Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak nr. 40/2010, tilgjengelig på www.
diskrimineringsnemnda.no

307 Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak nr. 53/2010, tilgjengelig på www.
diskrimineringsnemnda.no

http://www.diskrimineringsnemnda.no
http://www.diskrimineringsnemnda.no
http://www.diskrimineringsnemnda.no
http://www.diskrimineringsnemnda.no
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stand til å møte på så mange malekvelder på grunn av sin diagnose 
iridocyclitt, og mente seg derfor diskriminert.

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde i 2010 konkludert med 
at kunstforeningens maleklubb hadde opptrådt i strid med forbudet 
mot indirekte diskriminering. Kunstforeningen påklaget uttalelsen. 
Nemnda vurderte først om det var tale om en diskriminerende praksis, 
for deretter å vurdere om denne i så fall var saklig og nødvendig etter 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4. 

Nemnda fant at det ikke forelå direkte diskriminering, da vilkåret om 
oppmøte i utgangspunktet var nøytralt. Imidlertid mente nemnda at 
kravet om oppmøte stilte personer med nedsatt funksjonsevne dårli-
gere enn andre ved at de ikke hadde samme mulighet til å oppfylle 
kravet, og dermed ikke fikk samme mulighet til å stille ut arbeider på 
utstillingen. På denne bakgrunn fant nemnda at det forelå indirekte 
diskriminering på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne.

Malerklubben hadde etter nemndas mening ikke framlagt dokumenta-
sjon på at forskjellsbehandlingen var saklig og nødvendig. Derfor kun-
ne ikke unntaksbestemmelsen i lovens § 4 komme til anvendelse.

Nemnda konkluderte med at klagen ikke kunne føre fram, og at kunst-
foreningens maleklubb hadde opptrådt i strid med diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven § 4. Maleklubben ble pålagt å endre vilkårene for 
deltakelse på den årlige utstillingen.

7.4			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 nekting	av	jobbintervju	på	grunn	av	hørselshemming

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 2. februar uttalelse i en 
sak om en arbeidssøker som ble nektet jobbintervju da det kom fram at 
søkeren var hørselshemmet.308

Klageren A søkte på en stilling hos Burger King i november 2009, og 
ble innkalt til intervju. Da A stilte til intervjuet, ble hun møtt av en re-
presentant for Burger King, som opplyste henne om at han ikke ville 
gjennomføre intervjuet. Begrunnelsen var at «det vil bli et problem at 
du er hørselshemmet».

Ombudet viste til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12, som 
pålegger arbeidsgiver å foreta en rimelig individuell tilrettelegging av 
arbeidsplass for personer med nedsatt funksjonsevne. Ombudet presi-

308 Sak 09/2331, tilgjengelig på www.ldo.no. Saken er ikke innklaget til nemnda, og er 
dermed avsluttet.

http://www.ldo.no
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serte at tilretteleggingsplikten gjelder på ethvert stadium av ansettelses-
forholdet, også i forbindelse med en intervjusituasjon. Ombudet kon-
kluderte deretter med at Burger King hadde brutt tilretteleggingsplikten 
i § 12.

Burger King beklaget behandlingen A fikk i situasjonen, og erkjente at 
deres rutiner ikke fungerte godt nok. Burger King ønsket å rette opp 
forholdet ved at A ble invitert til å ta kontakt med restauranten for på 
nytt å bli vurdert til stillingen.

7.5			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om	en		
	 	 folkehøgskoles	avslag	til	søker	med	Aspergers	syndrom	

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 9. mars 2011 uttalelse i 
en sak om en person med Aspergers syndrom som hadde søkt om plass 
på folkehøgskole.309

A hadde søkt om plass på folkehøgskolens forfatterlinje to ganger, først 
for året 2009/2010, og deretter for året 2010/2011. Det siste året søkte 
hun også om plass på andre av skolens linjer. Begge årene fikk hun 
avslag. Spørsmålet var om A var utsatt for diskriminering på grunn av 
sykdommen i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Ombudet vurderte først om det var grunn til å tro at As sykdom hadde 
hatt innvirkning på avslagene om plass på skolen. Folkehøgskolen had-
de selv opplyst at de ikke hadde lagt «særlig vekt» på at søkeren hadde 
Aspergers syndrom. Dette var ifølge ombudet en klar indikasjon på at 
sykdommen var vektlagt.

Det ble deretter opp til folkehøgskolen å sannsynliggjøre at de likevel 
ikke hadde diskriminert, eventuelt at diskrimineringen var begrunnet i 
et saklig og nødvendig formål. Folkehøgskolen hadde anført forskjel-
lige avslagsgrunner, blant annet at det var fullt på linjen, at søkerens 
opptaksarbeider ikke var gode nok, at det ikke var grunn til å tro at 
søkeren ville ha plass på en annen linje enn skrivelinja og at midlene 
som ble tilbudt fra NAV, ikke innebar noen konkrete forslag til tiltak 
for klageren. Etter ombudets syn var dette ikke tilstrekkelig til å doku-
mentere at hensynene var saklige eller nødvendige. 

Ombudet konkluderte med at folkehøgskolen hadde lagt vekt på As 
sykdom uten at ett av unntaksvilkårene var oppfylt, og at skolen der-
med hadde handlet i strid med diskrimineringsforbudet i lovens § 4.

309 Sak 10/1065, tilgjengelig på www.ldo.no. Saken er ikke innklaget til nemnda, og er 
dermed avsluttet.

http://www.ldo.no
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7.6			 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om		
	 	 diskriminerende	regelverk	for	flypassasjerer	med		
	 	 funksjonsnedsettelser

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 19. juli 2011 uttalelse 
om hvorvidt flyselskapenes og luftfartsmyndighetenes regelverk inne-
bar diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne.310

Bakgrunnen for saken var at klageren hadde en medfødt sykdom som 
gjorde at hun måtte transporteres flatt og med nok plass rundt seg. 
Dette førte til at hun ikke fikk reise med flyselskapet Norwegian, fordi 
hun ikke kunne sitte oppreist under avgang og landing. Regelen har 
bakgrunn i at norske luftfartsmyndigheter har pålagt alle norske flysel-
skaper å følge internasjonale regler om at alle passasjerer over to år må 
sitte oppreist i setet ved avgang og landing av sikkerhetsmessige årsa-
ker. Saken rettet seg derfor generelt mot alle norske flyselskaper og 
norske luftfartsmyndigheter.

Ombudet konkluderte med at regelen faktisk ville føre til at personer 
med nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre. Spørsmålet for 
ombudet var om regelen likevel var tillatt, fordi den var nødvendig for 
å oppnå et saklig formål etter diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd.

Bakgrunnen for regelen var hensynet til sikkerhet om bord i flyet. Om-
budet fant at dette måtte anses som et saklig formål. Spørsmålet var 
deretter om tiltaket var egnet og nødvendig for å oppnå dette formålet.

Ombudet viste først til at klageren hadde gjennomført flyreiser tidligere. 
Dette viste at det var praktisk gjennomførbart å ha unntak fra regelen. 
Ombudet så også nærmere på de internasjonale reglene som luft-
fartsmyndighetene bygget sine regler på, og fant at ordlyden i bestem-
melsene ikke stengte for at personer kunne ligge i setet, så lenge de var 
fastspente.

Ombudet kom på bakgrunn av dette til at det ikke var lagt fram nok 
dokumentasjon i saken til å kunne si at en unntaksfri regel om at man 
måtte sitte oppreist i setet, var helt nødvendig. Ombudet konkluderte 
deretter med at regelen var i strid med forbudet mot indirekte diskrimi-
nering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Ombudet uttrykte at det vil ta saken videre som en pådriversak overfor 
luftfartsmyndighetene.

310 Sak 09/1306, tilgjengelig på www.ldo.no. Saken er ikke innklaget til nemnda, og er 
derfor avsluttet.

http://www.ldo.no
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7.7			 Jobbstrategi	for	personer	med	nedsatt	funksjonsevne
I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 la Ar-
beidsdepartementet fram Jobbstrategi for personer med nedsatt funk-
sjonsevne.311 Bakgrunnen for strategien var regjeringens visjon om at 
alle som kan, skal delta i arbeidslivet. I andre kvartal 2011 var 42 pro-
sent av befolkningen med funksjonsnedsettelser i arbeid, mot 74 pro-
sent i befolkningen som helhet. Samtidig var det ifølge tall fra SSB, 
78 000 ikke-sysselsatte personer med funksjonsnedsettelser som ønsket 
arbeid.

Strategiens hovedmålgruppe var unge funksjonshemmede under 30 år. 
I strategien ble det pekt på fire barrierer som hindrer personer med 
funksjonsnedsettelser å delta i arbeidslivet, definert som en diskrimine-
ringsbarriere, en kostnadsbarriere, en produktivitetsbarriere og en in-
formasjons- og holdningsbarriere.

Strategien har et helhetlig og langsiktig perspektiv. Departementet pek-
te på at mye av kunnskapen om hva som virker på dette området, er 
begrenset og usikker, og et av hovedmålene var derfor å framskaffe ny 
kunnskap om virkemidler og metoder. Videre la departementet vekt på 
at utviklingen av konkrete tiltak i strategien må skje i samarbeid med 
brukerorganisasjoner og partene i arbeidslivet.

Som vedlegg til strategien ble det publisert en liste over konkrete tiltak 
som Arbeidsdepartementet ønsker å iverksette i 2012. Her ble det blant 
annet nevnt at regjeringen arbeidet med en revisjon av forskriften til 
tjenestemannsloven med sikte på at dette kan bidra til økt rekruttering 
av personer med nedsatt funksjonsevne i statlig sektor. Andre tiltak var 
ny mentorordning for personer som deltar på ulike opplæringstiltak, 
utbygging av tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse i kommu-
nene og ekstra stipend og utdanningsstøtte for studenter med funks-
jonsnedsettelser.

8.		 FLYKTNINGERS	OG	ASYLSØKERES		
	 	 MENNESKERETTIGHETSVERN

Av aktuelle saker i 2011 omtales lovendringer om utvidet adgang til 
fengsling av utlendinger (8.1), endringer i utlendingsloven om erstat-
ning av rasebegrepet mv. (8.2) og forskriftsendring om helsehjelp til 
personer uten lovlig opphold (8.3). Videre omtales høringer om boset-
tingsordning for flyktninger (8.4), utlendingsmyndighetenes adgang til 
å innhente opplysninger (8.5) og en høring om NOU 2011:10 om mot-
takstilbudet for asylsøkere (8.6). I tillegg omtales en høyesterettsdom 

311 Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/35160671/AD_Jobbstrategi.pdf 

http://www.regjeringen.no/pages/35160671/AD_Jobbstrategi.pdf
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om beviskravet i asylsaker (8.7), Norges syvende statsrapport til FNs 
torturkomité (8.8), anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomité 
(8.9), EMDs avvisningsavgjørelse i Agalar mot Norge (8.10) og en Fafo-
rapport om irregulære migranters levekår i Norge (8.11). 

Internasjonale	kilder
FNs konvensjon om flyktningers rettslige stilling fra 1951 (flyktning-
konvensjonen) med tilleggsprotokollen fra 1967 er den viktigste inter-
nasjonale konvensjonen for personer som søker beskyttelse mot forføl-
gelse utenfor sitt eget hjemland. Konvensjonens artikkel 33 nr. 1 verner 
en flyktning mot tilbakesendelse til områder hvor vedkommende risi-
kerer forfølgelse (den såkalte non-refoulement-regelen). Hvilke perso-
ner som er beskyttet mot forfølgelse, er nærmere definert i konvensjo-
nens artikkel 1A.

Flyktningkonvensjonen inneholder også en rekke bestemmelser om 
flyktningers rettigheter i oppholdslandet (asyllandet), for eksempel 
med hensyn til ikke-diskriminering, religionsutøvelse og private retts-
forhold. 

De menneskerettighetene som følger av EMK og SP, gjelder også for 
flyktninger. Dette følger eksempelvis av EMK artikkel 1 og SP artikkel 
2 første ledd, som pålegger staten å sikre rettighetene etter konvensjo-
nen for alle som oppholder seg innenfor statens jurisdiksjon. 

Når det gjelder ØSK, følger det av artikkel 2 tredje ledd at utviklings-
land kan ta tilbørlig hensyn til sin nasjonale økonomi så vel som til 
menneskerettighetene når det gjelder sikring av rettighetene til ikke-
statsborgere. Dette tilsier at for Norge gjelder plikten til å sikre også 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for enhver innenfor norsk 
jurisdiksjon, uavhengig av statsborgerskap. 

EMK artikkel 3 er tolket slik at den forbyr statspartene å returnere 
personer til land hvor de risikerer tortur eller annen umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff.

Torturkonvensjonen artikkel 3 forbyr retur av personer som risikerer 
tortur ved hjemsendelse. SP artikkel 13 fastsetter grunnleggende retts-
sikkerhetsgarantier i saker om utvisning av utlendinger som oppholder 
seg lovlig i landet. 

I henhold til BK artikkel 22 har barn som søker asyl eller har fått inn-
vilget flyktningstatus, rett til beskyttelse og humanitær assistanse når 
det gjelder rettighetene etter BK og andre menneskerettsforpliktelser 
staten har påtatt seg. 
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Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK og BK i norsk 
lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse konven-
sjonene ved motstrid gis forrang framfor annen lovgivning. Forbudet 
mot retur i EMK artikkel 3 og torturkonvensjonen artikkel 3 er innar-
beidet i den nye utlendingsloven § 73. Utlendingsloven § 3 slår fast at 
loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler når disse har 
til formål å styrke utlendingens stilling. 

Grunnloven har ingen særskilt bestemmelse om flyktningers og asyl-
søk eres rettigheter.

8.1			 Lovendringer	om	utvidet	adgang	til	fengsling		
	 	 av	utlendinger	mv.

Stortinget vedtok den 8. desember 2011 endringer i utlendingslovens 
regler om adgang til fengsling og andre tvangsmidler.312 Lovendringene 
bygger på Prop. 138 L (2010-2011).313 

Lovendringene innebærer utvidede hjemler for bruk av fengsling og 
andre tvangsmidler overfor utlendinger. Vilkårene for fengsling av ut-
lendinger ved uklar identitet og unndragelsesfare er endret. Lovendrin-
gene innebærer et mindre strengt sannsynlighetskrav, ved at ordlyden 
«skjellig grunn til å mistenke» er erstattet med ordlyden «konkrete hol-
depunkter for å anta». Det nye beviskravet ved tvil om identitet og 
unndragelsesfare gjelder også for adgangen til å undersøke utlendin-
gers person eller oppbevaringssted, foreta beslag og til å pålegge melde-
plikt eller bestemt oppholdssted. 

Videre er det innført nye hjemler for frihetsberøvelse av utlendinger 
som har fått vedtak om utvisning på grunn av ilagt straff, for utlendin-
ger i transitt i Norge i forbindelse med uttransportering til tredjeland og 
for utlendinger i en utsendelsesprosess som utgjør en trussel mot grunn-
leggende nasjonale interesser. 

Bakgrunnen for forslagene er at myndighetene anser det som et økende 
problem at utlendinger oppholder seg ulovlig i landet etter endelig av-
slag på asylsøknaden. Formålet med lovendringene er å åpne for økt 
bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler for å sikre effektiv kon-
troll og gjennomføring av utsendelsesvedtak. 

312 Lov 6. januar 2012 nr. 2 om endringer i utlendingsloven.
313 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-138-l-20102011.html?id=649456 

http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-138-l-20102011.html?id=649456
http://www.regjeringen.no/en/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-138-l-20102011.html?id=649456
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Forslagene var på høring i 2010. Flere av høringsinstansene, herunder 
Advokatforeningen, Norsk senter for menneskerettigheter og Barne-
ombudet uttalte seg svært kritisk til deler av forslagene.314 Høringsin-
stansene kritiserte blant annet senkning av beviskravene for fengsling 
ved vurdering av identitetstvil og unndragelsesfare og forholdet til dis-
krimineringsforbudet i EMK artikkel 14 og SP artikkel 26. 

Enkelte av forslagene fra høringsnotatet ble ikke fulgt opp i lovpro-
posisjonen til Stortinget. Forslaget om at det å hindre eller vesentlig 
forvanske opplysning av en asyl- eller utvisningssak kunne gi grunnlag 
for fengsling eller pålegg om meldeplikt, ble frafalt. Høringsnotatet 
inneholdt også forslag om endret framstillingsfrist, men dette ble etter 
innspill fra høringsinstansene foreløpig lagt på vent og ble ikke videre-
ført i lovproposisjonen.

Endringene trer i kraft 1. mars 2012.

8.2			 Endringer	i	utlendingsloven	om	erstatning		
	 	 av	rasebegrepet	mv.	

Stortinget vedtok 8.desember 2011 endringer i utlendingsloven.315 Lov-
endringene bygger på Prop. 141 L (2010–2011).316

En av endringene er at begrepet «rase» i utlendingsloven erstattes med 
begrepene «etnisitet, avstamning, hudfarge». Forslaget om begrepsend-
ring har vært på høring, og de fleste høringsinstansene uttalte seg posi-
tivt til endringsforslaget.317 Advokatforeningen mente imidlertid at det 
å fjerne et begrep som hadde bred aksept i internasjonalt menneskeret-
tighetsarbeid, representerte et skritt i retning av en særnorsk tolkning 
av flyktningkonvensjonen som ikke var ønskelig.

Stortinget vedtok også endringer i utlendingsloven § 108 knyttet til 
lovligheten av å yte humanitær hjelp til personer uten lovlig opphold i 
landet. Under arbeidet med ny straffelov ble det i 2009 vedtatt endrin-
ger i utlendingsloven som klargjorde at det å yte humanitær bistand, 
ikke skulle kunne straffes utenom i særegne tilfelle der hjelpen hadde 
vanskeliggjort utsendelse av en utlending. Den vedtatte endringen i ut-
lendingsloven skulle tre i kraft samtidig med den nye straffeloven. De-
partementet fant det likevel hensiktsmessig å foreslå gjennomføring av 
denne lovendringen uten å avvente ikrafttredelsen av den nye straffe-

314 Se omtale i Årbok 2010 s. 245.
315 Lov av 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.).
316 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/

prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670 
317 Se omtale i Årbok 2010 s. 247.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-141-l-20102011.html?id=649670
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loven. Stortinget vedtok derfor gjennomføring av den aktuelle bestem-
melsen.

Lovendringene trer i kraft fra 1. februar 2012. 

8.3			 Forskriftsendringer	om	helsehjelp	til	personer	uten	lovlig		
	 	 opphold	

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 30. juni 2011 endringer i for-
skrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klage-
nemnd (prioriteringsforskriften).318 

Endringene innebærer at virkeområdet for pasientrettighetsloven § 2 
presiseres, ved at det angis nærmere hvem som har rett til hvilken type 
helsehjelp i riket. Personer som ikke har lovlig opphold i riket, får rett 
til øyeblikkelig helsehjelp, og videre helsehjelp som er «nødvendig og 
ikke kan vente uten fare for nært forestående død, varig sterkt nedsatt 
funksjonstilstand, alvorlig skade eller svært sterke smerter».

Barn som oppholder seg ulovlig i riket får tilnærmet samme rett til hel-
sehjelp som andre barn «med mindre hensynet til barnet tilsier at hel-
sehjelpen ikke skal ytes». Gravide sikres nødvendig helsehjelp før og 
etter fødsel, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 24.

Endringene ble vedtatt på bakgrunn av et høringsnotat som ble sendt 
ut på høring i 2010.319 I sine høringssvar rettet flere helseorganisasjo-
ner og andre profesjonsgrupper skarp kritikk mot forslagene. Legefore-
ningen og Psykologforeningen ga uttrykk for at manglende helsehjelp 
sto i konflikt med helsepersonellets yrkesetiske plikt til å yte helsetje-
nester etter pasientens behov. Helsedirektoratet uttalte i sin høringsut-
talelse at det ikke var riktig å bruke oppholdsstatus som grunnlag for å 
nekte helsehjelp, og anbefalte at personer uten lovlig opphold gis rett til 
tjenester i primærhelsetjenesten. Direktoratet anbefalte også etablering 
av finansieringsordninger for helsehjelpen. Advokatforeningen framhe-
ver i sin uttalelse at forskriften trolig ville stride mot ØSK artikkel 12 
om retten til helse. Norsk senter for menneskerettigheter viste i sitt 
høringssvar til FNs barnekonvensjon og Den europeiske sosialpakten 
(RESP), og uttalte at alle barn har rett til all nødvendig helsehjelp, uav-

318 Forskrift om endring av forskrift av 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av 
helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling 
i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften). I forbindelse med samhandlings-
reformen ble forskriften ytterligere endret i desember 2011, men innholdet er i all hoved-
sak det samme. 

319 Alle dokumentene i høringssaken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/
hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---endring-av-prioriteringsforskri.
html?id=625912 Se omtale i Årbok 2010 s. 172. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---endring-av-prioriteringsforskri.html?id=625912
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---endring-av-prioriteringsforskri.html?id=625912
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---endring-av-prioriteringsforskri.html?id=625912
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hengig av oppholdsstatus. Forskriften ble likevel vedtatt uten vesentlige 
endringer av høringsforslaget. 

Endringene trådte i kraft straks. 

8.4			 Høring	om	bosettingsordning	for	flyktninger
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 31. januar 
2011 ut på høring forslag til endring av bosetningsordningen for flykt-
ninger.320 

Bosettingsordningen for flyktninger ble innført i 2002 for å sikre at alle 
som anerkjennes som flyktninger, ble bosatt i en kommune innen seks 
måneder. Enslige mindreårige skulle bosettes innen tre måneder. Disse 
målene har vist seg vanskelige å innfri, og situasjonen er at mange flykt-
ninger må vente for lenge på bosetting. Forslaget til endringer i boset-
tingsordningen tar hovedsakelig sikte på å få kommunene til å ta et 
større ansvar for fordelingen av flyktninger seg i mellom, og sørge for 
hurtigere bosetting av alle som får opphold. 

Utgangspunktet skal fortsatt være at bosetting av flyktninger skal base-
res på kommunale beslutninger. Dersom kommunene ikke blir enige 
seg imellom, eller ikke bosetter flyktningene innen de tidsmål som er 
satt, foreslås det at Fylkesmannen gis en rett til å tilvise flyktninger til 
kommunene. Kommunene skal etter forslagene gis inntil tre måneder 
til å forberede seg på å motta flyktninger de er blitt enige om å bosette 
eller er blitt tilvist. Dersom kommunene ikke følger opp disse forplik-
telsene, kan integreringstilskuddet bli avkortet i en størrelsesorden til-
svarende statens utgifter til opphold i mottak. For flyktninger med spe-
sielle hjelpebehov skal det fortsatt legges til grunn at disse bosettes i 
kommuner som kan sikre deres rettigheter og behov. 

Høringsfristen var 29. april 2011. I sitt høringssvar stilte blant andre 
Amnesty og NOAS seg i hovedsak positive til forslagene om raskere 
bosetting. Amnesty understreket samtidig at en raskere prosess ikke 
måtte gå på bekostning av kravene til en betryggende saksbehandling. 
Både NOAS og Amnesty støttet forslaget om tilvisningsrett for Fylkes-
mannen. NOAS mente premiering av rask bosetting burde vurderes 
som et økonomisk insentiv til kommunene. Husbanken uttalte i sitt 
høringssvar at en adgang for Fylkesmannen til å pålegge bosetting ikke 
var noen god løsning, fordi det var sannsynlig at botilbudet den tilviste 
flyktningen da ville motta, ikke ville ha tilstrekkelig kvalitet. I stedet 

320 Alle dokumenter i høringssaken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/
bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/forslag-til-bosettingsordning-for-flyktn.
html?id=635673 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/forslag-til-bosettingsordning-for-flyktn.html?id=635673
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/forslag-til-bosettingsordning-for-flyktn.html?id=635673
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2011/forslag-til-bosettingsordning-for-flyktn.html?id=635673
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mente Husbanken det burde fokuseres mer på de gode løsningene med 
dagens virkemidler. Blant annet anbefalte Husbanken at kommunene 
fokuserte på utnytting av potensialet i startlånsordningen for å sikre økt 
gjennomstrømning i kommunale boliger, bedre bruk av det private leie-
markedet og fokus på statlige og kommunale bostøtteordninger.  

Ved utgangen av 2011 var saken til behandling i departementet.

8.5			 Høring	om	utlendingsmyndighetenes	adgang	til	å	innhente		
	 	 opplysninger	

Justis- og politidepartementet sendte 10. mai 2011 på høring forslag til 
endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften.321 

Forslagene innebærer at utlendingsmyndighetene får adgang til å inn-
hente opplysninger som er nødvendige for saksbehandlingen, fra andre 
offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt. Bakgrunnen for forsla-
get var et ønske om bedre informasjonsflyt mellom etatene og inngikk 
i det pågående EFFEKT-programmet, som er utlendingsforvaltningens 
utviklingsprogram innen IKT.

Departementet ga i høringsnotatet uttrykk for at utlendingsmyndig-
hetene har behov for opplysninger om forhold som berører arbeid og 
studier, inntekt og formue, samt vandel. For å ivareta disse behovene 
foreslås endringer som utvider utlendingslovens § 84 om opplysnings-
plikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige myndigheter. Forslaget 
innebærer at unntak fra taushetsplikt også lovfestes for barnevernsmyn-
dighetene, det kommunale introduksjonsprogrammet, Statens lånekasse 
for utdanning, arbeids- og velferdsforvaltningen, ligningsmyndighetene 
og politiet. Tilsvarende endringer foreslås i utlendingsforskriften. 

Høringsfristen var 2. september 2011. Juss-Buss uttrykte i sin hørings-
uttalelse at forslaget var for inngripende i privatlivet, og viste til EMK 
artikkel 8 som oppstiller vilkår for inngrep i privatlivet. De uttalte at 
faren for misbruk av personopplysninger var stort, og at utlendinger i 
større grad vil kunne bli mistenkeliggjort med den nye ordningen. 
 Videre var Juss-Buss skeptiske til at høringen primært ble begrunnet i 
kontrollhensyn, da de mente at dette ikke veide tyngre enn hensynet til 
rettssikkerhet og personvern.
 
Også Redd Barna var kritisk til forslagene og ønsket blant annet at 
høringen i større grad hadde utredet forholdet til EMK artikkel 8, per-

321 Alle dokumenter i høringssaken er tilgjengelige på  http://www.regjeringen.no/nb/dep/
jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---utlendingsmyndighetenes-adgang-.
html?id=648442 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---utlendingsmyndighetenes-adgang-.html?id=648442
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---utlendingsmyndighetenes-adgang-.html?id=648442
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---utlendingsmyndighetenes-adgang-.html?id=648442
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sonverndirektivet og barnekonvensjonen artikkel 3 og 16. Likestillings- 
og diskrimineringsombudet ønsket en presisering av at adgangen til å 
innhente opplysninger også skulle gjelde for saker der opplysningene 
kunne være til utlendingens gunst.

8.6			 Høring	om	NOU	2011:10	I	velferdsstatens	venterom,	om		
	 	 mottakstilbudet	for	asylsøkere

Justis- og politidepartementet sendte 4. juli 2011 på høring utredningen 
NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asyl-
søkere.322

Utredningen tar både for seg de materielle sidene ved dagens mottaks-
tilbud for asylsøkere og hvordan dette tilbudet bør organiseres. Utval-
get pekte for det første på at kortere saksbehandlingstid på feltet vil 
være det viktigste enkelttiltaket for å bedre livssituasjonen for beboere 
i asylmottak. I de tilfellene der saksbehandlingen likevel trekker ut, 
mente utvalget at standarden på tilbudet må forbedres noe etter ett år. 
De foreslåtte forbedringene består i å tilby enkeltrom til enslige og egne 
boenheter til familier. 

Utvalget ønsket hovedsakelig å beholde den nåværende strukturen på 
mottakstilbudet. Dette innebærer at utvalget fortsatt ønsket en modell 
der driftsansvaret ligger på både offentlige, private og ideelle driftsope-
ratører. Samtidig ønsket utvalget et sterkere innslag av kommunale og 
frivillige driftsoperatører. Utvalget ønsket videre en stamme med 
 «basismottak» som gjør mottakstilbudet mindre sårbart for plutselige 
ankomster, og viste til at mottakstilbudet i dag bygges opp og ned i takt 
med endringene i ankomsttall. Hva angår behovet for såkalte returs-
sentre, var utvalget skeptisk til disse, da de ikke synes å ha den forven-
tede effekten for å få flere til å returnere frivillig. I stedet ønsket utvalget 
egne sentre for de som skal returnere etter Dublin II-forordningen.

Videre ønsket utvalget at mottakstilbudet lovreguleres gjennom en 
egen lov. Som en del av regelverket ble det foreslått at taushetsplikten 
for mottaksansatte også bør gjelde overfor utlendingsforvaltningen. 
Dette forslaget står i motsetning til et forslag som Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet sendte på høring i 2009, og som fortsatt ligger til 
behandling. Utvalget foreslo også at ansvaret for kontroll og tilsynsord-
ninger legges på statlig nivå ved fylkesmannsembetet. 

Utvalget foreslo videre styrket bemanning av enheter for enslige min-
dreårige asylsøkere, styrket kapasitet i transittmottakene for bedre å 

322 Utvalget ble ledet av tidligere statsråd Gunnar Berge. Utredningen er tilgjengelig på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-10.html?id=645250 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-10.html?id=645250
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ivareta sårbare personer, og en økonomisk styrking av vertskommuner 
for å sette dem bedre i stand til å tilby velferdstjenester. Utvalget ønsket 
også en endring i regelverket for midlertidig arbeidstillatelse slik at 
asylsøkere kan komme i arbeid.

Høringsfristen er 15. januar 2012.

8.7			 Høyesterettsdom	om	beviskrav	i	asylsaker
Høyesterett avsa 16. november 2011 dom i sak som gjaldt gyldigheten 
av et vedtak i Utlendingsnemnda om avslag på asyl og retur av et ekte-
par til Iran, der mannen hevdet å være politisk forfulgt.323 Den sentrale 
problemstillingen for Høyesterett var hvilke beviskrav som skulle stilles 
til søkerens asylforklaring. 

A og B kom til Norge i november 2007 og søkte om asyl. Ifølge forkla-
ringene fryktet A å bli henrettet ved steining om han returnerte til Iran. 
Dette ble begrunnet i As angivelige politiske aktiviteter i hjemlandet. I 
egenerklæringen oppga A at han hadde hørt at han ville få en døds-
dom. Etter forespørsel fra utlendingsmyndighetene sendte han inn tre 
rettsdokumenter fra revolusjonsdomstolen i Iran. Utlendingsmyndighe-
tene konkluderte med at dokumentene var falske, og festet ikke lit til 
ekteparets forklaring. Søknadene ble derfor avslått.

Spørsmålet for Høyesterett var i hvilken grad søkernes asylforklaring 
kunne legges til grunn, herunder hvilke beviskrav som skulle stilles til 
asylforklaringer og framlagt dokumentasjon fra søkere. Verken gammel 
eller ny utlendingslov hadde uttrykkelige bestemmelser om beviskrav. 
Høyesterett foretok innledningsvis en gjennomgang av den gamle og 
den nye utlendingslovgivningen, og tilhørende forarbeider, for å vur-
dere krav til bevis for vernet mot utsending. Det ble også vist til FNs 
høykommissær for flyktningers håndbok om prosedyrer for å fastsette 
flyktningers rettsstilling.

Etter gjennomgåelsen fastslo Høyesterett at asylforklaringen skulle leg-
ges til grunn så langt den framstod som noenlunde sannsynlig, og søke-
ren selv hadde medvirket til å opplyse saken så langt det var rimelig og 
mulig. Asylsøkerens generelle troverdighet utgjorde et relevant moment 
som skulle tas i betraktning. Det kunne ikke kreves sannsynlighets-
overvekt for at forklaringen var riktig. I den forbindelse måtte konse-
kvensene av en eventuell gal avgjørelse til asylsøkerens ugunst vurde-
res. Jo alvorligere konsekvensene fortonte seg, jo mindre skulle det til 
for å gi vedkommende beskyttelse.

323 HR-2011-02133-A, publisert i Rt. 2011 s. 1481. 



219V DISKRIMINERINGSFORBUDET OG UTSATTE GRUPPERS RETTIGHETSVERN

På bakgrunn av ekspertvurderinger uttalte Høyesterett at det var svært 
sannsynlig at de tre framlagte rettsdokumentene var forfalsket. Retten 
påviste også en glidning i As forklaring for de ulike instanser, fra at han 
risikerte en dødsdom, til at han faktisk hadde fått det. Samlet anså ret-
ten at As alminnelige troverdighet var svekket i vesentlig grad. Asylfor-
klaringen virket samlet sett som så lite sannsynlig at den ikke utløste 
verken krav på asyl eller vern mot tilbakesendelse. Dette fikk tilsva-
rende følger for ektefellen.

Anken ble enstemmig forkastet av Høyesterett. 

8.8			 Norges	syvende	rapport	til	FNs	torturkomité
Norsk myndigheter leverte 13. juni 2011 sin syvende rapport om gjen-
nomføringen av FNs torturkonvensjon.324 Se generelt om rapporterin-
gen i del II, 3. Internasjonal overvåking.325  

Torturkomiteen stilte i forkant av rapporteringen 34 spørsmål til staten 
på områder de mener er sentrale for Norges oppfyllelse av konvensjo-
nen. Spørsmålene omfattet blant annet forholdene på Trandum utlend-
ingsinternat og tilsynsrådets arbeid, og overholdelse av non-refoulement-
prinsippet i utvisningssaker, med særlig fokus på returer av asylsøkere 
til Hellas. Videre tok komiteen opp opplæring av helsepersonell i asyl-
saker om tortur, og barn som forsvinner fra asylmottakene. 

Av statens rapport framgikk det blant annet informasjon om forhold-
ene på Trandum, herunder nye lovendringer og tilsynsrådets arbeid 
med å styrke rettssikkerheten. Videre viste myndighetene til regelverk 
og praksis knyttet til tvangsreturer til andre land. Det ble vist til at ut-
lendingsforvaltningens høye kompetansenivå sørget for et godt retts-
sikkerhetsvern for asylsøkerne, et vern som ble ytterligere styrket av 
muligheten til å prøve saken for ordinære domstoler. Norske myndig-
heter poengterte at det i oktober 2010 ble besluttet å suspendere alle 
returer til Hellas under Dublin II-forordningen, i kjølvannet av EMDs 
dom M.S.S. mot Belgia og Hellas.326 Før dette tidspunkt ble alle returer 
til Hellas vurdert på konkret og individuell basis. Myndighetene oppga 
også informasjon om tiltak å sikre mindreårige på mottak mot men-
neskehandel og annen kriminalitet.  

324 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen finnes på komiteens sider om Norge: http://
www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 

325 Se også omtale i del III, 2. Forbudet mot tortur.
326 Application no. 30696/09. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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SMR og frivillige organisasjoner leverte høringsuttalelser til norske 
myndigheters rapportutkast.327 Den norske Helsingforskomité etter-
lyste informasjon om barn og barnefamilier på Trandum utlendingsin-
ternat. Advokatforeningen viste til at det finnes kjente tilfeller av brudd 
på non-refoulement-regelen, og etterlyste myndighetenes oppfatning 
om statsansvar dersom personer tvangsreturneres i strid med denne. 
Redd Barna uttrykte bekymring over enslige mindreårige asylsøkere 
som forsvinner fra mottakene, og pekte på at myndighetene må ta på 
alvor faren for at disse barna kan bli utsatt for menneskehandel.

Komiteens eksaminering av Norge står på programmet under sesjonen 
i oktober 2012.

8.9			 Anbefalinger	fra	FNs	rasediskrimineringskomité
FNs rasediskrimineringskomité offentliggjorde 11. mars 2011 sine an-
befalinger til Norge etter å ha behandlet Norges 19./20. statsrapport i 
februar 2011.328

Komiteen noterte seg innstrammingen av regelverket i den nye utlen-
dingsloven som trådte i kraft 1. januar 2010, særlig når det gjaldt asyl-
søkere. Komiteen framhevet særlig den vanskelige situasjonen for ens-
lige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, som var bosatt på 
mottakssentre, og som var gitt midlertidig oppholdstillatelse fram til de 
er 18 år for deretter å bli utsendt, enten ved tvang eller frivillig hjem-
reise. Komiteen var også bekymret for denne kategorien barns tilgang 
til helsetjenester, utdanning og kvalifiserte verger.

Komiteen rådet myndighetene til å ta alle nødvendige skritt for å møte 
asylsøkerne på en human måte og i tråd med loven. Den anbefalte at 
alle nødvendige tiltak ble iverksatt for å sikre særlig beskyttelse for ens-
lige mindreårige asylsøkere, herunder helsetjenester, utdanning og om-
sorg av kompetente verger, i tråd med myndighetenes internasjonale 
forpliktelser. Den anbefalte også at disse barna så snart som mulig ble 
bosatt i lokalsamfunn utenfor asylmottak, og at de ble gitt adgang til å 
ta utdanning utover grunnskolen.

Komiteen uttrykte videre bekymring over forholdene i mottakene og de 
spesielle retursentrene for asylsøkere og avviste asylsøkere. Det samme 
gjaldt forholdene i Trandum utlendingsinternat. Den var også bekymret 
over forholdene i mottakssentre for barn i alderen 16–18 år, særlig de-
res fysiske og mentale helsetilstand. Komiteen var også bekymret over 

327 NGO-forum og SMRs høringsuttalelser er tilgjengelig på senterets nettsider under 
Nasjonal institusjon.

328 Se omtale Årbok 2011 del V, 3. Forbudet mot etnisk diskriminering. 
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den foreslåtte senkningen av terskelen for fengsling og varigheten av 
midlertidig internering av personer med uklar identitet. 

Komiteen viste til sine Generelle anbefalinger nr. 30 og 31 om hindring 
av rasediskriminering i administrasjonen av og virksomheten til straf-
ferettssystemet. Den anbefalte på bakgrunn av dette at myndighetene 
brakte forholdene i mottakene, retursentrene og i barnemottakene i 
overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder. 
Videre anbefalte komiteen at myndighetene tilbød nødvendige soma-
tiske og psykiatriske helsetjenester ved bruk av særlig kvalifiserte an-
satte.

8.10		 EMDs	avvisningsavgjørelse	i	Agalar	mot	Norge
EMD avviste 11. november 2011 saken Agalar mot Norge.329 

Klageren var irakisk statsborger født i 1980. Han ankom Norge i 2006 
og søkte om asyl. Grunnlaget for asylsøknaden var den ustabile sikker-
hetssituasjonen i hjembyen Kirkuk og klagerens helseproblemer på 
grunn av en nyresykdom. I desember 2007 avslo Utlendingsdirektoratet 
(UDI) asylsøknaden under henvisning til at klageren ikke hadde blitt 
utsatt for forfølgelse i hjemlandet, og at de generelt ustabile forholdene 
i Irak ikke i seg selv var tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene for å få asyl. 
Klagen ble avslått av Utlendingsnemnda (UNE). UNE noterte seg at 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i desember 2006 hadde 
frarådet gjennomføring av tvangsutsendelser til denne delen av Irak, 
men påpekte at saken ikke kunne avgjøres på dette grunnlaget alene. 
Etter å ha vist til flere landrapporter, uttalte UNE at sikkerhetssituasjo-
nen framsto noe forbedret, og at volden syntes å være mest rettet mot 
særskilte grupper. UNE viste videre til at helseproblemer bare unntaks-
vis var tilstrekkelig til å få opphold på humanitært grunnlag. 

Etter søknad fra klageren anmodet Domstolen i november 2009 om 
midlertidig forføyning over gjennomføringen av utsendelsesvedtaket et-
ter regel 39 i Domstolens forretningsorden. UNE etterkom anmodnin-
gen. I januar 2010 besluttet Domstolens president å varsle norske myn-
digheter om klagen, og etterspurte mer informasjon om saken. Klageren 
fremmet en omgjøringsanmodning i oktober 2009. Han framla blant 
annet en legeattest som dokumenterte nyresteinssykdom. Den ene ny-
ren fungerte dårlig, og han led også av kronisk muskel- og beininfek-
sjon som medførte nedsatt funksjonsevne. UNE avslo omgjøringsan-
modningen og viste til at helseplagene ikke var tilstrekkelig alvorlige, 
og at klageren kunne motta adekvat behandling i Irak. For å få saken 
reist for domstolene søkte klageren Fylkesmannen om fri sakførsel et-

329 Application no. 55120/09. 
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ter lov om fri rettshjelp. Søknaden ble avslått under henvisning til at 
regelverket ble svært strengt praktisert i andre utlendingssaker enn de 
som var særskilt nevnt i lovens § 16. Statens sivilrettsforvaltning opp-
rettholdt avgjørelsen og viste til at det ikke forelå særlige grunner for å 
fravike den strenge praksisen.

Klageren anførte krenkelse av artikkel 2 og 3 under henvisning til at 
hans liv ville være i fare dersom han ble utvist til Irak, og at hans situa-
sjon ble ytterligere forverret av dårlig helsetilstand. Staten imøtegikk 
klagerens anførsler.

Domstolen tok først stilling til om klagen måtte avvises på grunnlag av 
manglende uttømming av nasjonale rettsmidler. 

Domstolen noterte at avslag på søknad om asyl i UNE kunne påklages 
til domstolene. Videre noterte Domstolen at den nasjonale tvisteloven 
åpnet for mulighet til å søke om midlertidig forføyning for å få utsatt 
gjennomføringen av vedtaket, og at en slik avgjørelse ville ha suspensiv 
effekt. Klageren anførte at han ikke hadde penger, og at han på grunn 
av avslag på søknad om fri rettshjelp ikke hadde reell adgang til dom-
stolene. Domstolen noterte at artikkel 6 om retten til rettferdig retter-
gang ikke kom til anvendelse i utlendingssaker. Videre pekte den på at 
artikkel 13 om retten til et effektivt rettsmiddel ikke garanterte en rett 
til fri sakførsel dersom slik hjelp ikke var påkrevd av «særlige grunner». 
Det eksisterte ingen konvensjonsforpliktelse om at medlemsstatene 
måtte ha et system med fri rettshjelp. Videre kunne ikke manglende 
økonomiske midler frita en klager fra å gjøre forsøk på å ta rettslige 
skritt. Domstolen fant derfor at adgangen til å påklage UNEs vedtak 
samt muligheten for å søke om midlertidig forføyning for nasjonale 
domstoler, var tilstrekkelig til å kunne sørge for gjenoppretting av den 
anførte krenkelsen. Fordi klageren ikke benyttet seg av disse rettsmid-
lene, uttalte Domstolen at den i utgangspunktet burde avvise klagen.

Domstolen vurderte så om det forelå særlige grunner i saken, som fri-
tok klageren fra hans ordinære plikt til å uttømme nasjonale rettsmid-
ler. Domstolen noterte seg at myndighetene hadde avslått søknaden om 
fri sakførsel selv om han oppfylte kravene til lav inntekt. Videre vektla 
Domstolen at søknaden ble avvist selv om Domstolen hadde besluttet 
å anmode om midlertidig forføyning etter regel 39, og at Domstolens 
president også hadde varslet norske myndigheter og etterspurt infor-
masjon om saken. Dette sendte et klart budskap til myndighetene om 
at Domstolen anså at det eksisterte en mulig risiko for at klageren kun-
ne bli utsatt for behandling i strid med artikkel 2 og 3. Videre pekte 
Domstolen på at om klageren hadde fått innvilget fri sakførsel, ville 
han vært i stand til å ta opp spørsmålet for nasjonale domstoler. Ved en 
eventuell senere klage ville Domstolen kunne dra nytte av nasjonale 
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domstolers tolkningsuttalelser. Domstolen fant det beklagelig at myn-
dighetene ikke hadde gjennomført passende tiltak for å sikre nasjonale 
domstolers medvirkning i tråd med det systemet konvensjonen bygget 
på. På grunn av de spesielle omstendighetene i saken mente Domstolen 
at det forelå særlige grunner som ville kunne frita klageren fra hans 
ordinære plikt til å uttømme nasjonale rettsmidler. Domstolen tok like-
vel ikke endelig stilling til dette, siden den anså at klagen var åpenbart 
grunnløs på annet grunnlag.  

Domstolen tok stilling til spørsmålet om artikkel 2 og 3 kom til anven-
delse. Ifølge Domstolen var det mest naturlig å vurdere spørsmålet etter 
artikkel 3. Domstolen noterte at klagerens anførsler ikke var foranledi-
get av opplevde erfaringer med mishandling eller trusler, men av den 
generelle sikkerhetssituasjonen i Kirkuk og hans helsetilstand. Dom-
stolen kunne videre ikke se at UNE hadde gjort noe feil ved ikke å 
legge avgjørende vekt på UNHCRs anbefalinger. Etter en gjennomgang 
av UNEs informasjonsgrunnlag om sikkerhetssituasjonen noterte 
Domstolen at det ikke var grunn til å tvile på avgjørelsen. Det kunne 
ikke utelukkes at en generelt voldelig situasjon i destinasjonslandet 
kunne bli så alvorlig at enhver tvangsreturnering ville innebære kren-
kelse av artikkel 3. En slik tilnærming ville ifølge Domstolen bare være 
aktuell i de mest ekstreme situasjoner av generell vold. Den generelle 
sikkerhetssituasjonen i Kirkuk overtrådte ikke en slik terskel. Det var 
heller ingen individuelle forhold som tilsa en reell risiko for mishand-
ling.

Domstolen tok til slutt opp om klagerens helsetilstand innebar at han 
ville bli utsatt for behandling i strid med artikkel 3 ved hjemsendelse. 
Den fastslo at en tvangsretur av en utlending som lider av en alvorlig 
sykdom til et land hvor kvaliteten på helsehjelpen er dårligere enn 
medlemsstatens, kunne reise spørsmål om krenkelse av artikkel 3. 
Domstolen understreket at dette bare gjaldt i ekstraordinære saker, der 
de humanitære betenkelighetene mot utsendelse var overbevisende. 
Dette var ikke tilfelle i den aktuelle saken. Domstolens flertall avviste 
klagen som åpenbart grunnløs.

8.11		 Fafo-rapport	om	irregulære	migranters	levekår
Forskningsstiftelsen Fafo publiserte i januar 2011 en rapport om leve-
kår blant irregulære migranter, også kalt «papirløse».330  

Rapporten tar utgangspunkt i intervjuer med asylsøkere med endelig 
avslag på sin søknad. Årsakene til at personer blir i Norge etter et av-
slag, er sammensatte, og formålet med rapporten var å rette fokus mot 

330 Rapporten er tilgjengelig på http://www.fafo.no/pub/rapp/20194/20194.pdf 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20194/20194.pdf
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hvordan disse menneskene selv opplever sin situasjon, sine muligheter 
og utfordringer. Rapporten inneholder også en redegjørelse for hvilke 
grunnleggende velferdsrettigheter denne gruppen har mens de opphol-
der seg i landet, herunder hvilke praktiske hindringer som oppstår i 
praksis. 

Rapporten viser at det er store levekårsforskjeller mellom irregulære 
migranter. Blant respondentene var det svært varierende tilgang til ar-
beid, og arbeidsvilkårene blant dem med arbeid var også ulike. Dette 
påvirket deres muligheter for å dekke grunnleggende behov som mat og 
husly. De irregulære migrantene hadde generelt bare adgang til akutt 
helsehjelp. Gruppen hadde imidlertid ikke rett til økonomisk støtte til 
å dekke utgiftene ved de fleste medisinske behandlinger, noe som førte 
til en sterkt redusert tilgang til helsetjenester. Grunnet en vanskelig 
økonomisk situasjon var gruppen derfor avhengig av at helsepersonell 
tilbød gratis behandling, noe som skapte vilkårlighet i helsetilbudet for 
denne gruppen i Norge. Psykiske helseproblemer var særlig utbredt 
blant respondentene.  

Et annet sentralt funn var at den viktigste faktoren for de irregulære 
migrantenes egen opplevelse av levekår, var deres ulovlige oppholds-
status. Selv om det å sikre seg husly, arbeid og tilstrekkelige helsetjenes-
ter var svært viktig for deres livskvalitet, kunne bedre oppfyllelse på 
disse områdene ikke avhjelpe de grunnleggende bekymringene knyttet 
til den juridiske statusen. 

Avslutningsvis ble det fremmet anbefalinger for bedring av levekårene 
for irregulære migranter. Livssituasjonen ville generelt bli bedre dersom 
tilgangen til helsetjenester og botilbud var mer organisert. Videre burde 
konsekvensene av å yte bistand til irregulære migranter avklares ytter-
ligere. Det ble også anbefalt at situasjonen til barn av irregulære mig-
ranter vurderes for å sikre deres juridiske rettigheter og menneskeret-
tigheter. Til slutt ble det foreslått at myndighetene ser nærmere på 
mulige løsninger for irregulære migranter som har oppholdt seg i landet 
over lengre tid, og der retur er usannsynlig.
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Av aktuelle saker i 2011 omtales høring om bedrifters rapportering om 
samfunnsansvar (1.1), nye retningslinjer for næringslivet fra FN (1.2) 
og OECD (1.3), omtale av klagesaker mot norskeid gruveselskap (1.4), 
og om norskeid lakseoppdrettsselskap (1.5), kampanje om samfunns-
ansvar (1.6), utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond Utland 
(1.7), og opphevelse av utelukkelse av selskaper (1.8).

Introduksjon
Næringslivets samfunnsansvar er en term uten nærmere definert juri-
disk innhold. Internasjonale organisasjoner – som FN, OECD og ILO 
– har utarbeidet retningslinjer for hvordan selskaper bør opptre for å 
ivareta menneskerettighetene og respektere viktige samfunnshensyn. 
Retningslinjene gir anbefalinger og etiske skranker, men er ikke formet 
som rettslige plikter. Problemstillinger knyttet til statssuverenitet, juris-
diksjon, pliktsubjekter etter folkeretten og handelshindringer, bidrar til 
å vanskeliggjøre arbeidet med rettslige reguleringer. 

En rekke selskaper har utviklet egne etiske prinsipper, alene eller i form 
av kollektive standardavtaler. Det er imidlertid ofte tvilsomt i hvilken 
grad denne typen retningslinjer er rettslig forpliktende. Mangelen på et 
rettslig forpliktende rammeverk innebærer at det er mye usikkerhet 
knyttet til rettslig ansvar for selskapers medvirkning til menneskeret-
tighetsbrudd.

1.1			 Høring	om	bedrifters	rapportering	om	samfunnsansvar
Finansdepartementet sendte 26. oktober 2010 på høring en arbeids-
grupperapport om regnskapslovens krav til bedrifters rapportering om 
samfunnsansvar.331 Arbeidsgruppen foreslo i rapporten en utvidelse av 
regnskapslovens krav til opplysninger om ikke-finansielle forhold, til 
også å omfatte redegjørelse for bedriftens samfunnsansvar. Arbeids-
gruppen foreslo å avgrense dette kravet til bare å gjelde store foretak.

331 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---rapport-fra-arbeidsgruppen-for-.html?id=622148, 
se også omtale i Årbok 2010 s. 260.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---rapport-fra-arbeidsgruppen-for-.html?id=622148
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---rapport-fra-arbeidsgruppen-for-.html?id=622148
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Høringsfristen var 28. januar 2011, og både næringslivets organisasjo-
ner og de frivillige organisasjonene var sterkt representert med hørings-
svar. De aller fleste høringsinstansene støttet innføring av regler for 
rapportering om samfunnsansvar i årsberetningen, og langt på vei de 
fleste var enige i at kravet bør avgrenses til de store bedriftene. Flere av 
høringsinstansene, deriblant WWF og Forum for utvikling og miljø 
med flere, var kritiske til at lovforslagene la opp til at bedriftene selv 
kan velge hva retningslinjene skal inneholde. Initiativ for etisk handel 
mente forslaget la opp til rapportering «à la carte», og ønsket at selska-
per bør pålegges å følge et minimumssett av grunnleggende prinsipper, 
basert på internasjonalt anerkjente konvensjoner og nasjonal lovgiv-
ning.

Arbeidsgruppens forslag om rapporteringsplikt inneholdt et forslag om 
unntak for bedrifter som har utarbeidet en offentlig framskrittsrapport 
i tilknytning til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en 
bærekraftig utvikling, eller som har utarbeidet en offentlig rapport 
innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet. Hørings-
instansene delte seg i synet på dette forslaget om en unntaksbestem-
melse. KLP mente at det ikke bør gis unntak for opplysningsplikten, da 
dette vil svekke rapporteringsordningen, mens Finansnæringens Fel-
lesorganisasjon mente at unntaksbestemmelsen var hensiktsmessig for 
å unngå dobbeltrapportering. 

Saken var per 31.12.2011 fortsatt til behandling i departementet.

1.2			 Nye	retningslinjer	for	næringslivet	fra	FN
FNs menneskerettighetsråd vedtok 16. juni 2011 nye retningslinjer for 
hvordan selskaper bør opptre for å ivareta menneskerettighetene og 
respektere viktige samfunnshensyn.332

Retningslinjene avslutter arbeidet til FNs spesialrepresentant for næ-
ringsliv og menneskerettigheter, John Ruggie, som i mars 2011 leverte 
sin sluttrapport. Ruggies rapport er basert på seks års forskningsarbeid, 
og bygger på resultatene fra mer enn 35 store regionale og internasjo-
nale høringer og råd. Videre er rettstilstanden på feltet grundig analy-
sert i så mye som 40 ulike jurisdiksjoner, og Ruggies arbeid har også 
rekruttert selskaper fra land som Kina, Russland og USA til deltakelse 
i pilotprosjekter.

De nye retningslinjene er et verktøy for gjennomføring av FNs ramme-
verk «Protect, respect and remedy» fra 2008, som også er et resultat av 

332 Retningslinjene, samt spesialrepresentantens rapporter og annet materiale, er tilgjengelig 
på http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home 

http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home
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spesialrepresentantens arbeid, og som blant annet tydeliggjør nærings-
livets ansvar for å beskytte menneskerettighetene. 

Retningslinjene bygger på tre pilarer: staters plikt til å beskytte mot 
menneskerettighetsbrudd fra tredjeparter, næringslivets ansvar for å re-
spektere menneskerettighetene, og individers adgang til å søke erstat-
ning og oppreisning ved brudd. Innenfor hver av de tre pilarene gir 
retningslinjene klare anbefalinger og tiltak. Statene oppfordres blant 
annet til å vedta et lovverk som implementerer retningslinjenes krav til 
næringslivet, mens næringslivet blant annet bør offentliggjøre informa-
sjon om hva de gjør for å sikre menneskerettighetene.

Vedtaket fra menneskerettighetsrådet inneholder også opprettelsen av 
en arbeidsgruppe som skal jobbe for å implementere retningslinjene 
gjennom rådgivning, erfaringsutveksling og kapasitetsbygging.

1.3			 OECDs	nye	retningslinjer	for	næringslivets	samfunnsansvar
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling vedtok 25. mai 
2011 nye retningslinjer for multinasjonale selskaper.333 

Retningslinjene innebærer at det stilles strengere krav til samfunnsan-
svar i næringslivet, og omfatter krav knyttet til blant annet miljø, ar-
beidstakeres rettigheter, korrupsjon, skatt og menneskerettigheter.

Et eget kapittel i retningslinjene er viet menneskerettighetene. Innhol-
det i dette kapittelet bygger på FNs rammeverk «Protect, respect and 
remedy» fra 2008.334 Kapittelet lister opp seks konkrete føringer og til-
hørende kommentarer. Tiltakene innebærer at det bør være et tydelig 
ansvar for selskapene å forebygge menneskerettighetsbrudd, også hos 
leverandører. Selskapene skal for det første respektere menneskeret-
tighetene, men også forplikte seg til ikke å forårsake eller bidra til brudd 
på menneskerettigheter. Videre skal selskapene undersøke hvordan de-
res kontraktspartnere forholder seg til menneskerettighetene, såkalt 
«human rights due diligence».

De nye retningslinjene ble diskutert på et frokostmøte i regi av Uten-
riksdepartementet, LO, NHO og det nye Kontaktpunktet for ansvarlig 
næringsliv den 15. juni 2011.335 Statssekretær i UD Erik Lahnstein, 
LO-leder Roar Flåthen og administrerende direktør i NHO John G. 
Bernander var alle positive til de nye retningslinjene, og var enige om 

333 Retningslinjene er tilgjengelige på http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf 
334 Rapporten som danner bakgrunnen for rammeverket er tilgjengelig på http://www.

reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf 
335 Informasjon om frokostmøtet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/

aktuelt/nyheter/2011/frokost_kontaktpunkt.html?id=648487 

http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/frokost_kontaktpunkt.html?id=648487
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2011/frokost_kontaktpunkt.html?id=648487
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at retningslinjene nå var styrket, blant annet på området for menneske-
rettigheter. Aker Solutions var representert på møtet ved konserndirek-
tør for kommunikasjon, Geir Arne Drangeid, og uttalte at det å opptre 
ansvarlig gir et konkurransefortrinn for virksomheten og for norsk 
nær ingsliv generelt.

1.4			 OECDs	kontaktpunkts	uttalelse	i	sak	om	norsk	gruveselskap
Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv avga 28. november 2011 en 
rapport som konkluderte med at det norskeide gruveletingsselskapet 
Intex Resources brøt OECDs retningslinjer for multinasjonale selska-
per.336

Organisasjonen Framtiden i våre hender klaget selskapet inn for det 
norske kontaktpunktet i januar 2009, for virksomheten knyttet til 
Mindoro Nickel Project på Filippinene. Selskapet har siden 1997 job-
bet med å sikre seg rettighetene til å utvinne nikkel fra øya Mindoro. 

Kontaktpunktets rapport bygger på nesten tre års undersøkelser. Intex 
Resources avslo tilbudet om dialog med kontaktpunktet, og rapporten 
er derfor basert på kontaktpunktets egne undersøkelser. Kontaktpunk-
tet kom til at selv om selskapet hadde gjennomført noen miljøkonse-
kvensanalyser og konsultasjoner med urfolksgrupper, var det fremdeles 
et stykke igjen før selskapet oppfylte kravene i OECDs retningslinjer. 

Kontaktpunktets leder, professor Hans Petter Graver, uttalte i forbin-
delse med publiseringen av rapporten at forholdet til de lokale urfolks-
gruppene var det mest kritikkverdige ved selskapets atferd. Kritikken 
gikk ut på at selskapet ifølge kontaktpunktet burde ha konsultert en 
bredere gruppe av urfolk. Videre ble selskapet kritisert for manglende 
bevissthet og åpenhet rundt miljøutfordringer ved prosjektet. Urfolk og 
miljø var to av tre temaer som dannet bakgrunnen for klagen. Det tred-
je temaet var korrupsjon, men her fant ikke kontaktpunktet grunnlag 
for kritikk. Kontaktpunktet anbefalte likevel rette myndigheter å under-
søke dette nærmere.

336 Rapporten og mer informasjon om saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/
nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/mindoro_rapport.html?id=664912 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/mindoro_rapport.html?id=664912
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/mindoro_rapport.html?id=664912
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1.5			 OECDs	kontaktpunkts	mekling	i	sak	mot	norsk		
	 	 oppdrettsselskap

Foreningene Naturvernforbundet og Forum for Utvikling og miljø kla-
get i mai 2009 lakseoppdrettsselskapet Cermaq inn for Kontaktpunktet 
for ansvarlig næringsliv.337 

Cermaq hadde ifølge klagerne opptrådt i strid med OECDs retningslin-
jer for ansvarlig næringsliv, blant annet ved manglende respekt for ur-
folks rettigheter og ved miljøskader og skade på fisk. 

I april 2011 ble partene samlet og tilbudt mekling. 

Meklingen resulterte i at partene ble enige om en felles erklæring om 
basis for bærekraftig oppdrett av fisk. Erklæringen beskriver blant an-
net hvordan Cermaq skal videreføre respekt for urfolks rettigheter, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og bærekraftig utvikling. 
Partene uttrykte i erklæringen enighet om at Cermaq burde ha drevet 
mer bærekraftig oppdrett før fiskehelsekrisen i Chile i 2007, men at 
selskapet etter 2007 hadde tatt positive skritt i riktig retning. Videre 
fastslås det i felleserklæringen at det i klagen ble framsatt påstander 
som senere ble tilbakevist. Felleserklæringen uttrykker også en ambi-
sjon om at Cermaq skal være en av de fremste i sin bransje når det 
gjelder miljøtiltak. 

1.6			 Amnesty	Norge	og	Framtiden	i	våre	henders	kampanje		
	 	 «Makt	forplikter»

Organisasjonene Amnesty International Norge og Framtiden i våre 
hender lanserte høsten 2011 kampanjen «Makt forplikter», som om-
handler norske selskapers samfunnsansvar.338 Kampanjens krav er at 
nærings- og handelsminister Trond Giske og Stortinget innfører bin-
dende retningslinjer som blant annet pålegger bedrifter å gjøre risiko-
vurderinger av hvordan deres virksomhet påvirker menneskerettig-
hetene lokalt, og forpliktelser til å overvåke sitt arbeid for å unngå 
menneskerettighetsbrudd. Målet og kravet for kampanjen er at norske 
selskaper sørger for at de ikke bryter menneskerettighetene, direkte 
 eller indirekte.

Kampanjen bygger på Amnestys næringslivsundersøkelse 2011. Under-
søkelsen er basert på intervjuer med et utvalg store norske selskaper, 
hvor utvalget blant annet er basert på kriterier for internasjonal virk-
somhet og en omsetning på minst 3 milliarder kroner per år. Undersøk-

337 Alle dokumenter om saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/sub/
styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/klagesaker/saker/cermaq_sluttstrek.
html?id=652229 

338 Alt materiale om kampanjen er tilgjengelig på http://maktforplikter.amnesty.no/ 

http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/klagesaker/saker/cermaq_sluttstrek.html?id=652229
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/klagesaker/saker/cermaq_sluttstrek.html?id=652229
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/klagesaker/saker/cermaq_sluttstrek.html?id=652229
http://maktforplikter.amnesty.no/
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elsen viste en positiv utvikling med hensyn til selskapers bevissthet om 
sitt samfunnsansvar, men at gjennomføringsevnen med hensyn til tiltak 
fortsatt er begrenset. Svarene fra intervjuene viste blant annet at selska-
pene undervurderer risikoen for å begå menneskerettighetsbrudd, og at 
bare ett av tre selskaper måler resultater av sitt arbeid på menneskeret-
tighetsfeltet. 

Kampanjen viser til at norske selskaper har omfattende rapporterings-
forpliktelser innenfor skatte- og avgiftsområdet, men at det ikke finnes 
en eneste paragraf som regulerer selskapers ansvar for ikke å bryte 
menneskerettighetene.

Ved utgangen av 2011 hadde over 18 000 privatpersoner signert kra-
vene i kampanjen.

1.7			 Utelukkelse	av	selskaper	fra	Statens	pensjonsfond	utland
Finansdepartementet fatter beslutning om utelukkelse av selskaper fra 
Statens pensjonsfond utland (SPU) etter tilråding fra fondets Etikk-
råd.339

Malaysisk selskap utelukket fra SPU
Ifølge pressemelding av 16. februar 2011 har Finansdepartementet be-
sluttet å utelukke det malaysiske selskapet Lingui Development Berhad 
Ltd fra Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse begrunnes blant annet i at: 
«Rådet legger til grunn at Lingui som konsesjonsinnehaver og hogst -
entreprenør for morselskapet Samling Global, er direkte  involvert i 
ulovlig hogst og alvorlig miljøskade som er avdekket gjennom rådets 
undersøkelser av Samlings skogsdrift i Sarawak. Etikkrådet anbe faler 
derfor at Lingui utelukkes fra fondet.»

Tobakksprodusent utelukket fra SPU
Ifølge pressemelding av 15. mars 2011 har Finansdepartementet beslut-
tet å utelukke det kinesiske selskapet Shanghai Industrial Holdings Ltd 
fra Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse begrunnes blant annet i at: 
«I SPUs etiske retningslinjer §2(1) bokstav b heter det: «Fondets midler 
skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de 
kontrollerer: […] produserer tobakk» (…)Shanghai  Industrial Holdings 

339 Pressemeldingene om utelukkelse og Etikkrådets tilrådinger er tilgjengelige på http://
www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/hoyremeny---statens-pen-
sjonsfond/pressemeldinger-og-nyheter.html?id=446907 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/hoyremeny---statens-pensjonsfond/pressemeldinger-og-nyheter.html?id=446907
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/hoyremeny---statens-pensjonsfond/pressemeldinger-og-nyheter.html?id=446907
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/hoyremeny---statens-pensjonsfond/pressemeldinger-og-nyheter.html?id=446907
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Ltd ble tilskrevet av Etikkrådet i september 2010 med forespørsel om 
selskapet selv eller enheter det kontrollerer, produserer tobakk. Selska-
pet har besvart henvendelsen og klargjort at dets heleide datterselskap 
Nanyang Brothers Tobacco Company Ltd. produserer tobakk.

Tobakksprodusent utelukket fra SPU
Ifølge pressemelding av 24. august 2011 har Finansdepartementet be-
sluttet å utelukke det meksikanske selskapet Grupo Carso SAB de CV 
fra Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse begrunnes blant annet i at: 
«Etikkrådet overvåker kontinuerlig fondets portefølje med henblikk på 
å identifisere selskaper med virksomhet som er i strid med de etiske 
retningslinjene. Gjennomgangen har vist at det mexicanske selskapet 
Grupo Carso SAB de CV kunne være involvert i tobakks produksjon.»
 
Ett amerikansk og ett kanadisk selskap utelukket fra SPU
Ifølge pressemelding av 6. desember 2011 har Finansdepartementet be-
sluttet å utelukke det amerikanske selskapet FMC Corporation og det 
kanadiske selskapet Potash Corporation of Saskatchewan fra Statens 
pensjonsfond utland.

Etikkrådets tilråding begrunnes blant annet i at: 
«Bakgrunnen for vurderingen er selskapenes kjøp av fosfat fra Vest-
Sahara. Vest-Sahara er et ikke-selvstyrt område uten anerkjent admi-
nistrator. I praksis har Marokko kontroll over det meste av området. 
Det statlige marokkanske selskapet OCP utvinner fosfat i Vest-Sahara. 
Selskapene som denne tilrådingen omfatter, kjøper fosfatet og bruker 
dette til framstilling av kunstgjødsel og kjemikalier. (…) Etikkrådet fin-
ner at forbindelsen mellom selskapenes kjøp av fosfat fra Vest-Sahara 
og OCPs utvinning av denne er av en slik karakter at selskapene må 
sies å medvirke til grove normbrudd.»

1.8			 Opphevelse	av	utelukkelse	fra	Statens	pensjonsfond	utland
Ifølge pressemelding av 15. mars 2011 har Finansdepartementet beslut-
tet å oppheve utelukkelsen av det amerikanske selskapet L-3 Commu-
nications Holdings fra Statens pensjonsfond utland.340

340 Pressemeldingen om opphevelse av utelukkelse og Etikkrådets tilrådning er tilgjengelig 
på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/et-selskap-utelukket-
fra-spu.html?id=635913. Etikkrådets tilrådning er tilgjengelig samme sted.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/et-selskap-utelukket-fra-spu.html?id=635913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/et-selskap-utelukket-fra-spu.html?id=635913


232 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011

L-3 Communications Holdings ble utelukket fra Statens pensjonsfond 
utland i juni 2005 fordi selskapet var involvert i produksjon av kompo-
nenter til klasevåpen.

Etikkrådets tilråding om oppheving av utelukkelsen begrunnes i at: 
«Tilrådningen om utelukkelse av L-3 Communications Holdings Inc. 
hadde grunnlag i virksomheten til det heleide datterselskapet L-3 
Commu nications Corp. Ettersom L-3 Communications Corp ikke len-
ger er involvert i produksjon av klasevåpen, anser Etikk rådet at grunn-
laget for utelukkelsen av L-3 Communications  Holdings Inc. ikke len-
ger er til stede.»
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1.			 KONGELIG	RESOLUSJON	AV	21.	SEPTEMBER	2001

Følgende forslag ble vedtatt uten endringer i statsråd 21. september 
2001:

DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG  
FORSKNINGSDEPARTEMENT
kongelig resolusjon
Statsråd Trond Giske
Saksnr. 01/1269
Dato 21.09.2001

ETABLERING AV OG MANDAT FOR NASJONAL  
INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER VED  
INSTITUTT FOR MENNESKERETTIGHETER

Det fremsettes med dette forslag om etablering av nasjonal institusjon 
for menneskerettigheter ved Institutt for menneskerettigheter. Institut-
tet er en del av Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Siden 1993 har FNs Generalforsamling anbefalt staten å ha en nasjo-
nal institusjon for menneskerettigheter i henhold til de såkalte Paris-
prinsippene. Prinsippene er fleksible anbefalinger, men legger spesielt 
vekt på uavhengighet fra nasjonale myndigheter. En nasjonal institu-
sjon har som hovedformål å bistå offentligheten, frivillige organisasjo-
ner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon 
knyttet til saksfeltet eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspek-
ter. 

I stortingsmeldingen St.meld. nr. 21 (1999–2000) Menneskeverd i sen-
trum. Handlingsplan for menneskerettigheter står det følgende: «Regjer-
ingen vil stille ressurser til rådighet slik at institutt for menneskerettig-
heter blir gitt status som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i 
2001. Utenriksdepartementet vil i samråd med berørte departementet 
og fagmiljøer utrede nærmere hvilke oppgaver som skal legges til nasjo-
nal institusjon, og hvordan denne best kan organiseres.»
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Dette er fulgt opp i Innst. S. nr. 23 (2000–2001), hvor det står «Komi-
teen viser til at en nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal 
legges til det nåværende Institutt for menneskerettigheter. 

Komiteen ønsker å understreke viktigheten av at en slik nasjonal insti-
tusjon er uavhengig av nasjonale myndigheter og at institusjonen må 
være mer enn et kompetansesenter. Forskningsaktivitet samt aktivitet 
knyttet til utredning, rådgivning og overvåking må gis prioritet.»

I Stortingets budsjettbehandling ble det satt av 3,5 millioner kroner til 
opprettelse av nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Institutt 
for menneskerettigheter (Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000–2001). Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartementet og Utenriksdepartementet har 
i fellesskap utarbeidet forslag til mandat. Mandatet er utarbeidet i tråd 
med føringer i St.meld. nr. 21 (1999–2000), Innst. S. nr. 23 (2000–
2001) og FNs anbefalinger. 

Saken har vært forelagt Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, 
Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Sosial- og hel-
sedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Forsvars-
departementet og Nærings- og handelsdepartementet. Det er ikke inn-
kommet merknader. 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet tilrår:

I
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter etableres ved Institutt for 
menneskerettigheter på Universitetet i Oslo.

II
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter får mandat i samsvar med 
vedlagte forslag. 

Forslag til mandat for nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

Nasjonal institusjon skal bidra til større bevissthet om og bedre oppfyl-
lelse av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene i Norge. Den 
skal bistå myndigheter, organisasjoner, institusjoner, og enkeltpersoner 
med utredning, rådgivning, utdanning og informasjon om forhold som 
berører menneskerettighetene. Dette skal skje på basis av egen fors-
kning om og kontakt med forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. 
En grunnleggende forutsetning er at den nasjonale institusjonen har 
kompetanse og kapasitet til egen forskning, grunnforsknings – så vel 
som oppdragsforskning. Denne kompetansen må ligge til grunn for in-
stitusjonens øvrige oppgaver. Nasjonal institusjon skal overvåke men-
neskerettighetssituasjonen i Norge, særlig gjennom forskningsrappor-
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ter og utredninger. Den skal ha en rådgivende funksjon overfor 
myndigheter og organisasjoner. Institusjonen skal ikke behandle en-
keltsaker, men henvise til eksisterende ombudsordninger, rettsappara-
tet eller frivillige organisasjoner. Alle oppgaver kan utføres på eget ini-
tiativ eller på initiativ fra andre.

Nasjonal institusjon skal gi tilbud om utdanning i menneskerettigheter, 
herunder etter- og videreutdanning av spesielle grupper, som jurister, 
lærere, m.m. Institusjonen skal også informere om menneskerettig-
heter, herunder til skoleverk, media og organisasjoner.

Nasjonal institusjon skal samarbeide med andre fagmiljøer og med 
rele vante frivillige organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, og bidra 
til å styrke det samlede menneskerettighetsmiljøet i Norge.

2.		 RAPPORTER	OM	NORGE	UNDER	INTERNASJONALE		
	 	 MENNESKERETTIGHETSINSTRUMENTER

FN
UPR: Norge deltok i 2009 for første gang i Menneskerettighetsrådets 
universelle periodiske landgjennomgang (Universal Periodic Review, 
UPR). Ordningen er en statsdrevet prosess der det er statene som gjen-
nomgår situasjonen for menneskerettigheter i den enkelte stat, i mot-
setning til de konvensjonsbaserte ordningene der ekspertkomiteer står 
for overvåkingen. Landgjennomgangen skjer på bakgrunn av alle FN-
konvensjoner staten har ratifisert. Gjennomgangen baserer seg på tre 
dokumenter; statens egen rapport, oppsummering av statens forhold til 
FNs konvensjoner og menneskerettighetsorganer og oppsummering av 
rapporter fra sivilt samfunn (begge fra sekretariatet i OHCHR). Norske 
myndigheter har påtatt seg en frivillig forpliktelse om å levere en midt-
veisrapport om oppfølging av rådets anbefalinger fra 2009. Midtveis-
evalueringen vil foregå høsten 2012. Norges neste gjennomgang finner 
sted under rådets 14. sesjon i mai 2014. Statsrapporten skal leveres 12 
uker før sesjonen, mens innspill fra andre aktører skal leveres seks til 
åtte måneder før sesjonen.

SP: Den norske regjeringen skal i henhold til SP artikkel 40 levere 
statsrapporter til FNs menneskerettighetskomité hvert femte år. Norge 
leverte sin sjette rapport i desember 2009, og mottok komiteens merk-
nader til Norge i november 2011. Rapporteringen har blitt forskjøvet, 
og Norges syvende rapport skal leveres 2. november 2016.

ØSK: Den norske regjeringen skal i henhold til ØSK artikkel 16 levere 
statsrapporter til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle ret-
tigheter hvert femte år. Norges femte rapport ble levert 30. juni 2010. 
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Det er en pågående gjennomgang av komiteens arbeidsform, og det 
råder derfor noe usikkerhet rundt framtidige sesjoner. Dialogen med 
Norge er ikke berammet, men vil tidligst foregå i 2013.

RDK: Den norske regjeringen skal i henhold til RDK artikkel 9 levere 
statsrapporter til FNs rasediskrimineringskomité hvert annet år. Norge 
leverte sin 19. og 20. rapport i november 2009, og mottok komiteens 
merknader til Norge i april 2011. Norges neste rapport skal leveres 
5. september 2013. 

KDK: Den norske regjeringen skal i henhold til KDK artikkel 18 levere 
statsrapporter til FNs kvinnediskrimineringskomité hvert fjerde år. 
Norge leverte sin åttende rapport i september 2010. Dialogen med 
 Norge skal finne sted under komiteens 51. sesjon i februar/mars 2012. 
Frist for neste rapport settes da.

TK: Den norske regjeringen skal i henhold til TK artikkel 19 levere 
statsrapporter til FNs torturkomité hvert fjerde år. Norges leverte sin 
syvende rapport i juli 2011. Dialogen med Norge skal finne sted under 
komiteens 49. sesjon i oktober/november 2012. Frist for neste rapport 
settes da.

BK: Den norske regjeringen skal i henhold til BK artikkel 44 levere 
statsrapporter til FNs komité for barnets rettigheter hvert femte år. 
Norge leverte sin fjerde rapport i mars 2008, og mottok komiteens 
merknader til Norge i januar 2010. Rapporteringen er forskjøvet, og 
Norges konsoliderte femte og sjette rapport skal leveres i 2016.

Rapporteringen på barnekonvensjonens tilleggsprotokoller om barn i 
væpnet konflikt og salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi 
er nå for Norges del synkronisert med hovedrapporteringen. Rapporte-
ringen til barnekomiteen i 2016 vil dermed også omfatte disse tilleggs-
protokollene.

ILO
ILO-konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid: Den norske regjeringen rap-
porterer hvert annet år, og ellers etter forespørsel fra komiteen. Norges 
foreløpig siste rapport ble levert i september 2011.

ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og beskyttelsen av organi-
sasjonsretten: Den norske regjeringen rapporterer hvert annet år, og 
ellers etter forespørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble 
levert i september 2010.

ILO-konvensjon nr. 98 om gjennomføringen av prinsippene for 
 organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger: Den 
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norske regjeringen rapporterer hvert annet år, og ellers etter forespørsel 
fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i september 2010. 

ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige 
 arbeidere av lik verdi: Den norske regjeringen rapporterer hvert annet 
år, og ellers etter forespørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rap-
port ble levert i september 2010.

ILO-konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid: Den norske 
regjeringen rapporterer hvert annet år, og ellers etter forespørsel fra 
komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i september 2011.

ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke: 
Den norske regjeringen rapporterer hvert annet år, og ellers etter fore-
spørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i novem-
ber 2010. 

ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk: Den 
 norske regjeringen rapporterer hvert femte år, og ellers etter forespørsel 
fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i 2008.

ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å 
avskaffe de verste former for barnearbeid: Den norske regjeringen 
rapporterer hvert annet år, og ellers etter forespørsel fra komiteen. 
 Norges foreløpig siste rapport ble levert i september 2011.

ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting: 
Den norske regjeringen rapporterer hvert annet år, og ellers etter fore-
spørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i septem-
ber 2011.

Europarådet
RESP: Den norske regjeringen skal i henhold til RESP del IV artikkel 
C levere rapporter til Den europeiske sosialrettskomiteen hvert år. Be-
stemmelsene i RESP deles inn etter fire tematiske områder, og norske 
myndigheter har årlig rapporteringsplikt på ett av områdene. Norges 
åttende statsrapport (for artiklene 7, 8, 16, 17, 19, 27 og 31) ble levert 27. 
april 2011. Fristen for Norges niende statsrapport (for artiklene 1, 9, 
10, 15, 18, 20, 24 og 25) utløp 31. oktober 2011. 

Europarådets rammekonvensjon om nasjonale minoriteter: Den 
norske regjeringen skal i henhold til rammekonvensjonen artikkel 25 
levere rapporter på periodisk basis, og ellers etter forespørsel fra 
minister komiteen. Hittil er tre rapporter levert. Norges tredje rapport 
ble levert 3. juli 2010. 
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Den europeiske torturforebyggingskonvensjon: Den norske regjerin-
gen er etter konvensjonens artikkel 1 forpliktet til at Den europeiske 
torturforebyggingskomiteen på kort varsel kan komme på offisielle be-
søk til landet med det formålet å undersøke hvorvidt konvensjonens 
bestemmelser overholdes. Komiteens siste besøk fant sted i mai 2011. 
Komiteen publiserte sin rapport om besøket til Norge i desember 2011.

Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse: Den norske re-
gjeringen har akseptert at Den europeiske kommisjonen mot rasisme 
og intoleranse, i henhold til sitt mandat i resolusjon fra Europarådets 
ministerkomité, utarbeider toårige rapporter på eget initiativ. Hittil er 
fire rapporter utarbeidet, den foreløpig siste ble publisert 24. februar 
2009.

Den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk: Den norske 
regjeringen skal i henhold til artikkel 15 levere rapporter hvert tredje 
år. Norges femte rapport ble levert 23. desember 2011.

3.		 DOMMER	MOT	NORGE	I	DEN	EUROPEISKE		
	 	 MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN	1990–2011

Sakstittel Referanser Artikler

1. E. v. NORWAY Dom 29/08/1990
Saksnr. 11701/85

Ingen krenkelse av artikkel 
5 nr. 4 + krenkelse av 
artikkel 5 nr. 4

2. BOTTEN v. NORWAY Dom 19/02/1996 
Saksnr. 16206/90

Krenkelse av artikkel 6 nr. 1

3. JOHANSEN v. NORWAY Dom 07/08/1996
Saksnr. 17383/90

Krenkelse av artikkel 8, 
ingen krenkelse av artikkel 6 
nr. 1

4. ERIKSEN v. NORWAY Dom 27/05/1997  
Saksnr. 17391/90

Ingen krenkelse av artikkel 
5 nr. 1 eller 5 nr. 3

5. BLADET TROMSØ AND  
STENSAAS v. NORWAY

Storkammerdom 
20/05/1999 
Saksnr. 21980/93

Krenkelse av artikkel 10

6. NILSEN AND JOHNSEN  
v. NORWAY

Storkammerdom 
25/11/1999 
Saksnr. 23118/93

Krenkelse av artikkel 10

7. BERGENS TIDENDE AND 
OTHERS v. NORWAY

Dom 02/05/2000 
Saksnr. 26132/95

Krenkelse av artikkel 10

8. BECK v. NORWAY Dom 26/06/2001 
Saksnr. 26390/95

Ingen krenkelse av  
artikkel 6

9. HAMMERN v. NORWAY Dom 11/02/2003 
Saksnr. 30287/96

Krenkelse av artikkel 6 nr. 2
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Sakstittel Referanser Artikler

10. O. v. NORWAY Dom 11/02/2003 
Saksnr. 29327/95

Krenkelse av artikkel 6 nr. 2

11. RINGVOLD v. NORWAY Dom 11/02/2003 
Saksnr. 34964/97

Ingen krenkelse av artikkel 
6 nr. 2

12. Y. v. NORWAY Dom 11/02/2003
Saksnr. 56568/00

Krenkelse av artikkel 6 nr. 2

13. WALSTON (No. 1) v. NORWAY Dom 03/06/2003
Saksnr. 37372/97

Krenkelse av artikkel 6 + 
ingen krenkelse av artikkel 6

14. KASTE AND MATHISEN  
v. NORWAY

Dom 09/11/2006
Saksnr. 18885/04; 
21166/04

Krenkelse av artikkel 6 nr. 1 
og 6 nr. 3

15. TØNSBERG BLAD AS AND 
HAUKOM v. NORWAY

Dom 01/03/2007
Saksnr. 510/04

16. A. AND E. RIIS v. NORWAY Dom 31/05/2007
Saksnr. 9042/04

17. FOLGERØ AND OTHERS  
v. NORWAY

Storkammerdom 
29/06/2007
Saksnr. 15472/02

Krenkelse av første  
protokoll artikkel 2

18. EKEBERG AND OTHERS  
v. NORWAY

Dom 31/07/2007
Saksnr. 11106/04; 
11108/04; 
11116/04; …

Krenkelse av artikkel 6 nr. 1 
+ ingen krenkelse av 
artikkel 6 nr. 1

19. SANCHEZ CARDENAS  
v. NORWAY

Dom 04/10/2007
Saksnr. 12148/03

Krenkelse av artikkel 8

20. A. AND E. RIIS v. NORWAY  
(No. 2)

Dom 17/01/2008
Saksnr. 16468/05

Krenkelse av artikkel 6 nr. 1

21. ORR v. NORWAY Dom 15/05/2008
Saksnr. 31283/04

Krenkelse av artikkel 6 nr. 2

22. DARREN OMOREGIE AND 
OTHERS v. NORWAY

Dom 31/07/2008
Saksnr. 265/07

Ingen krenkelse av  
artikkel 8

23. K.T. v. NORWAY Dom 25/09/2008
Saksnr. 26664/03

Ingen krenkelse av artikkel 
8 + ingen krenkelse av 
artikkel 6 nr. 1

24. TV VEST AS AND ROGALAND 
PENSJONISTPARTI v. NORWAY 

Dom 11/12/2008
Saksnr. 21132/05

Krenkelse av artikkel 10

25. A. v. NORWAY Dom 09/04/2009
Saksnr. 28070/06

Krenkelse av artikkel 8

26. EGELAND AND HANSEID  
v. NORWAY

Dom 16/04/2009
Saksnr. 34438/04

Ingen krenkelse av artikkel 
10

27. PROCEDO CAPITAL  
CORPORATION v. NORWAY

Dom 24/09/2009
Saksnr. 3338/05

Ingen krenkelse av artikkel 
6 nr.1

28. AUNE v. NORWAY Dom 28/10/2010
Saksnr. 52502/07

Ingen krenkelse av  
artikkel 8

29. NUNEZ v. NORWAY Dom 28/06/2011
Saksnr. 5597/09

Krenkelse av artikkel 8
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4.			 INTERNETT-ADRESSER

Her følger et utvalg av Internett-sider med informasjon om menneske-
rettigheter. SMR er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker. 

FN
•	Oversikt	over	status	for	Norges	rapporteringsplikt	under	FN-	
konvensjoner og komiteenes konkluderende observasjoner:
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/NOIndex.aspx 
•	Link	til	alle	FNs	overvåkingsorganer	for	de	sentrale	menneskerettighets-
konvensjonene:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 
•	Link	til	hovedsiden	for	menneskerettighetsrådets	Universal	Periodic	
Review
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

•	FNs	traktatbase:
http://treaties.un.org/

ILO
•	Anbefalinger	fra	ILO:
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/countrylist.pl?country=Norway 
•	Oversikt	over	norske	ratifiseringer:
webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/Appl-byCtry.cfm?hd
roff=1&CTYCHOICE=0450&Lang=EN 

Europarådet
•	Informasjon	om	EMK	og	EMD:
www.echr.coe.int/echr 
•	Informasjon	om	klageadgangen	til	EMD:
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/
Information+for+applicants/Frequently+asked+questions 
•	Praksis	fra	EMD:
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
•	Den	reviderte	europeiske	sosialpakten:
www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc 
•	Europarådets	torturkomité:
www.cpt.coe.int/en/about.htm 
•	Europarådets	komité	mot	rasisme	og	intoleranse:
www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri 
•	Europarådets	rådgivende	komité	under	rammekonvensjonen	om	
beskyttelse av nasjonale minoriteter:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp 
•	Den	europeiske	pakten	om	regions-	og	minoritetsspråk:
www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/ 
Regional_or_Minority_languages 

Nasjonale	Internett-sider
•	Utenriksdepartementets	menneskerettighetssider:
www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Menneskerettigheter.html?id=1160 
•	Norsk	senter	for	menneskerettigheter
www.humanrights.uio.no/ 
•	Norske	rettskilder:
www.lovdata.no 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/NOIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://treaties.un.org/
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/countrylist.pl?country=Norway
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequently+asked+questions
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc
http://www.cpt.coe.int/en/about.htm
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_Minority_languages
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_Minority_languages
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Menneskerettigheter.html?id=1160
http://www.humanrights.uio.no/
http://www.lovdata.no
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