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FORORD

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) presenterer herved sin 
niende årbok om menneskerettigheter i Norge. Formålet med årboken 
er å belyse hvordan nasjonale myndigheter i 2012 har ivaretatt de 
menneske rettslige forpliktelser Norge har påtatt seg. Årboken er det 
viktigste enkeltstående arbeid SMR presenterer hvert år forankret i sitt 
mandat som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

I tillegg til en faktabasert oversikt over hendelser som gjelder Norges 
menneskerettslige forpliktelser, trekker årboken frem enkelte problem-
områder som har stått sentralt i året som gikk, og fremmer senterets 
anbefalinger til hvordan myndighetene skal løse utfordringene. 

I årets utgave påpeker vi behovet for en helhetlig grunnlovsrevisjon i 
samsvar vår tids universelle menneskerettigheter; det vi ser som en 
grunnløs frykt for EMDs prøving av norsk praksis; og internasjonale 
krav til en ny nasjonal institusjon med A-status. Videre drøfter vi hva 
norske myndigheter bør foreta seg for å motvirke hatefulle ytringer og 
håndtere intoleranse i det norske samfunnet; for å unngå det som synes 
å være en overdreven bruk av isolasjon i fengsel; og for å redusere 
tvangsbruk i psykiatrien i lys av den nye konvensjonen for funksjons-
hemmedes rettigheter. Til slutt ser vi på hensynet til barnets beste i 
møte med innvandringsregulerende hensyn og spør hva som bør skje 
videre.

Vi håper at årboken kan tjene som et nyttig oppslagsverk, og at den gir 
et tilstrekkelig dekkende bilde av menneskerettighetenes plass i Norge. 
Det er også vårt håp at boken vil være til inspirasjon, både for dem som 
søker å realisere rettighetene sine og for ansvarlige myndigheter.

Nils A. Butenschøn Kristin Høgdahl
Direktør Fungerende leder av Nasjonal institusjon
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INNLEDNING

Norsk senter for menneskerettigheter har siden 2004 utgitt en årbok 
om menneskerettighetssituasjonen i Norge. Boken gir en oversikt over 
utviklingen i Norge i 2012 når det gjelder de mest sentrale rettighets-
områdene som de internasjonale menneskerettighetene dekker. 

I den første delen av årboken behandles noen av de menneskerettslige 
utfordringene 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. I den andre 
delen av årboken følger en oversikt over nye traktater, pågående ratifi-
seringsprosesser, internasjonal overvåking av Norge samt uttalelser fra 
internasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot Norge i 2012. 
Den tredje og siste delen gir en beskrivende omtale av sentral utvikling 
i 2012 når det gjelder beskyttelsen av menneskerettigheter i Norge. 
Omtalen er basert på et utvalg kilder sortert etter sivile og politiske 
rettig heter, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, forbudet mot 
diskriminering, vern om særskilte grupper og næringslivets samfunns-
ansvar.

Norsk senter for menneskerettigheter har status som Norges nasjonale 
institusjon for menneskerettigheter i henhold til kongelig resolusjon av 
21. september 2001.  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.

Årboken er utarbeidet gjennom felles innsats fra alle ansatte ved Nasjo-
nal institusjon. Vi vil rette en særskilt takk til de vitenskapelige assi-
stentene Kirsten Kvalø og Anette Ødelien, som har bidratt med inn-
samling, systematisering og skriving av tekster til bokens faktadel. 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 grunnlagsinforma-
sjon til årboken.
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KI LDER

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 
 menneskerettighetsvern 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 
 internasjonale organisasjoner som FN og Europarådet. Norske myn-
digheters 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. 
A vgjørelsene 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 vur-
dere hvordan menneskerettighetene ivaretas i forvaltningens praksis. 
Sivilombudsmannens uttalelser blir generelt tillagt stor vekt av myndig-
hetene. Derfor bygger årboken også på uttalelser fra Sivilombudsman-
nen der internasjonale menneskerettighetsnormer eller Grunnlovens 
rettighetsbestemmelser 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 
menneske rettighetene. Dette gjelder i første rekke Barneombudet, 
Like stillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimi-
neringsnemnda. 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. Rapporte-
ringene gir 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 myn-
dighetene oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. De supplerende rap-
portene 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 
(«Concluding observations») til det enkelte land er en viktig kilde fordi 
de inneholder komiteens egne synspunkter på statens oppfyllelse av de 
forpliktelsene som følger av konvensjonen. Merknadene gir også anbe-
falinger om hvilke skritt staten bør ta for ytterligere å sikre håndhevelse 
av de menneskerettighetsforpliktelser som følger av den aktuelle kon-
vensjonen.

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 
 rekommandasjoner omtales i den grad de anses å ha vesentlig betyd-
ning for oppfyllelsen av menneskerettighetene.
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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 
ved opprettelsen av menneskerettighetsrådet i 2006. Alle medlems-
statene 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-gjennom-
gangen omtaler årboken statsrapporten, de supplerende rapportene, 
FNs dokumentasjon om Norge, anbefalingene fra MR-rådet til Norge 
og Norges midtveis-evaluering.

Se årbokens Vedlegg 2 for en oversikt over Norges rapporterings-
forpliktelser.

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 menneskerettighets-
konvensjonene 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 føl-
gende 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 konvensjonen tolkes 
har stor autoritet, og kan være viktige kilder til forståelse av menneske-
rettighetene. Nye generelle kommentarer omtales der de gir veiledning 
for tolkning av konvensjonen og dermed reglenes rekkevidde. 
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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 grup-
per (som spesialrapportører, spesialrepresentanter og arbeidsgrupper) 
som arbeider med menneskerettighetsvernet for særlige grupper eller 
innenfor 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 menneskerettigheter, kan de gi viktige bidrag til forståelsen av men-
neskerettighetsutfordringer i flere land, også i Norge. Årboken omtaler 
enkelte uttalelser som anses særlig relevante.

I tillegg omtales utvalgte generelle rapporter og uttalelser fra Europa-
rådets overvåkingsorganer der disse beskriver problemområder av sær-
lig 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 	2012

I analysedelen av årboken behandles noen av de menneskerettslige 
 utfordringene som senteret mener har stått 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. Behandlingen 
 omfatter følgende tema: Grunnlovsrevisjonen bør være helhetlig i sam-
svar med vår tids universelle menneskerettigheter (1), Grunnløs frykt 
for EMDs prøving av norsk praksis (2), Internasjonale krav til en ny 
nasjonal institusjon med A-status (3), Utbredelsen av hatefulle ytringer 
og intoleranse – hvordan snu trenden? (4), Overdreven bruk av isola-
sjon i fengsel? (5), Tvangsbruk i psykiatrien må reduseres i tråd med 
ny konvensjon (6) og Hensynet til barnets beste kontra innvandrings-
regulerende hensyn – hva nå? (7).

1.			 Grunnlovsrevisjonen	bør	være	helhetlig	i	samsvar		
	 	 med	vår	tids	universelle	menneskerettigheter	

Dersom det nå skal gjøres alvor av å ruste opp menneskerettighets-
vernet i Grunnloven, har Stortingets presidentskap gjort det klart at 
målet må være å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett. 
En forutsetning for at målet innfris er at det foretas en helhetlig revisjon 
av menneskerettighetsvernet, der sentrale menneskerettigheter løftes 
inn i Grunnloven, både sivile og politiske rettigheter og økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter. En oppsplitting av rettighetsvernet ville 
stride mot den grunnleggende og etablerte forståelsen av menneske-
rettighetene som universelle, likestilte og gjensidig avhengige. Innføring 
av et slikt skille ville også stride med norsk grunnlovstradisjon.

Grunnloven har i dag en bestemmelse om at det påligger statens myn-
digheter å sikre menneskerettighetene, og at nærmere bestemmelser 
om gjennomføringen skal fastsettes i ordinær lovgivning. I tillegg er 
enkelte menneskerettigheter gitt grunnlovsvern, blant annet retten til 
ytringsfrihet, retten til å delta i valg, retten til å skaffe seg eget utkomme 
ved arbeid, retten til et sunt miljø samt et begrenset utvalg av grunn-
leggende rettssikkerhetsgarantier. Rettighetene omfatter dermed både 
sivile og politiske rettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle 
 rettigheter. Fem av de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene 
er tatt inn i norsk rett gjennom menneskerettsloven av 1999, som også 
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slår fast at bestemmelsene i de nevnte konvensjonene skal gå foran 
bestemmelser i annen lovgivning hvis det foreligger motstrid. Andre 
sentrale menneskerettighetsforpliktelser som Norge har påtatt seg, er 
tatt inn i norsk rett gjennom annen lovgivning (for eksempel straffe-
prosessloven, utlendingsloven, diskrimineringsloven, barneloven og 
opplæringsloven). 

De sentrale menneskerettighetene er således sikret i norsk rett, men 
kun et fåtall er gitt et vern i vår høyeste rettskilde – Grunnloven. Dette 
innebærer at Grunnloven gir et fragmentarisk og skjevt bilde av det 
menneskerettighetsvernet som faktisk eksisterer i norsk rett. Ved å 
foreta en helhetlig revisjon slik at de sentrale menneskerettighetene 
kommer til uttrykk, vil rettighetene få et styrket vern fordi endringer er 
mer krevende i tråd med Grunnloven § 112. Ved en slik helhetlig revi-
sjon vil Norge også få en grunnlov, som i likhet med de fleste konstitu-
sjoner i Europa, knesetter og skaper bevissthet rundt hvilke allmenn-
gyldige prinsipper og grunnleggende verdier som er retningsgivende for 
de beslutningene som treffes av statens myndigheter. 

Som følge av Grunnlovens fragmentariske og mangelfulle menneske-
rettighetsvern, tok Stortingets presidentskap i 2009 initiativ til en 
 begrenset revisjon av Grunnloven. Resultatet av arbeidet er en rekke 
grunnlovsforslag som skal behandles av Stortinget neste periode 
(2013–2017). Forslagene som er fremsatt består av to «hovedgrupper» 
med bestemmelser, i tillegg til et knippe enkeltforslag. Den ene hoved-
gruppen inneholder forslag til bestemmelser som gjelder sivile og poli-
tiske menneskerettigheter, mens den andre inneholder forslag til be-
stemmelser som dreier seg om økonomiske, sosiale og kulturelle 
menneske rettigheter. Begge disse gruppene med forslag er fremmet 
med støtte fra representanter for alle partiene på Stortinget, med unn-
tak av FrP som ikke har stilt seg bak sistnevnte hovedgruppe. De fleste 
av forslagene til bestemmelser tar utgangspunkt i Menneskerettighets-
utvalgets forslag slik de ble presentert i rapport til Stortingets president-
skap, avgitt i desember 2011.1 De øvrige (enkelt)forslagene omhandler 
noen få sivile og politiske rettigheter, hvor forslaget om å innta en 
 bestemmelse om retten til (å søke) asyl er sentral.2

Det er fra ulike hold uttrykt bekymring for å innta sosiale, økonomiske 
og kulturelle rettigheter i Grunnloven. Carl I. Hagen, som den eneste 
av sju medlemmer, tok i sin særmerknad i Menneskerettighetsutvalgets 

1 Rapport fra Stortingets menneskerettighetsutvalg, Dokument 16 (2011–2012). Se http://
www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2011–2012/dok16-201112.pdf

2 Enkeltforslagene gjelder rett til liv, forbud mot tilbakevirkende lover, rett til familie og 
rett til å søke asyl, samt ytringsfrihet og religionsfrihet. Se http://stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2011-2012/dok16-201112.pdf
http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2011-2012/dok16-201112.pdf
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/


19

rapport, avstand fra at disse rettighetene skulle gis grunnlovsvern.3 I 
tillegg har enkelte fagpersoner stilt seg tvilende til disse rettighetene på 
varierende grunnlag.

Norsk senter for menneskerettigheter ønsker i det følgende å se nær-
mere på argumentene som har vært reist for og mot inkludering av 
økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter i Grunnloven.  

For det første er det etablert internasjonal konsensus om at menneske-
rettighetene er universelle og at de to settene av rettigheter er likestilte, 
udelelige og gjensidig avhengig av hverandre. Det er derfor feil å om-
tale økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som «andre genera-
sjons rettigheter» i den betydningen at de har mindre verdi. 

Menneskerettighetene springer ut av et grunnsyn om at alle mennesker 
er født frie og like og med samme menneskeverd. Det er Verdenserklæ-
ringen av 1948 som la grunnlaget for forståelsen av de universelle men-
neskerettigheter som den enkelte har i kraft av sitt menneskeverd. Ver-
denserklæringen inneholder sivile og politiske rettigheter så vel som 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Rettighetene er utdypet 
nærmere i FNs to konvensjoner fra 1966, som ble vedtatt under ett, og 
som sammen med Verdenserklæringen utgjør det som ofte omtales som 
«International Bill of Human Rights». Årsaken til at henholdsvis 
de  sivile og politiske rettighetene (SP) og de økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettighetene (ØSK) ble splittet i hver sin konvensjon, er å 
finne i den ideologiske polariseringen under den kalde krigen og kan 
ikke tas til inntekt for at den ene gruppen rettigheter er av større eller 
mer overordnet verdi enn den andre. Den prinsipielle likestillingen og 
gjensidige avhengigheten mellom de to gruppene av rettigheter fremgår 
også av konvensjonenes fortale og innledende bestemmelser, og ved at 
enkelte rettigheter behandles av begge konvensjoner. Udeleligheten er 
senere fastslått en rekke ganger av FNs organer og kommer videre til 
uttrykk gjennom konstitusjonene i våre nordiske naboland og i Europa 
for øvrig, samt i EUs charter om grunnleggende rettigheter. 

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter hører hjemme i den nor-
ske grunnloven, som tradisjonelt ikke er begrenset til sivile og politiske 
rettigheter.  Dagens grunnlov inkluderer allerede en bestemmelse om 
rett til å skaffe seg utkomme ved arbeid i § 110 som kom til i 1954, en 
bestemmelse som sikrer samenes rett til å utvikle sitt språk, kultur og 
samfunnsliv i § 110a vedtatt i 1988, og den enkeltes rett til et sunt 
miljø i § 110b tatt inn i 1992. At man ikke har operert med et skille 
mellom de to kategoriene av rettigheter underbygges også av § 110c. 
Allerede i 1993, under vurderingen av gjennomføringen av de to kon-

3 Dokument 16 (2011–2012), s.62-63.
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vensjonene SP og ØSK i norsk rett, slo Menneskerettighetslovutvalget 
fast at det «lenge [synes] å ha vært almen enighet om betydningen av 
begge grupper rettigheter og sammenhengen mellom dem» og at det 
«[d]erfor kan [. . .] virke unaturlig å skille mellom dem ved vurderingen 
av hvilke konvensjoner som bør inkorporeres».4 

I et bredere perspektiv er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 
en integrert del av det norske verdigrunnlaget, og bør som sådan tyde-
liggjøres i vår høyeste rettskilde. Innlemmelse av flere økonomiske, 
 sosiale og kulturelle rettigheter i Grunnloven betyr ikke at det skjer en 
«nyskaping» av norske verdier. Som det påpekes av Menneskerettig-
hetsutvalget, har for eksempel retten til sosial trygghet og retten til 
et verdig liv for den som ikke kan sørge for seg og sin familie, på til-
svarende vis som retten til å skaffe seg utkomme ved arbeid, stått sterkt 
i den norske velferdslovgivningen i etterkrigstiden.5 Dersom en revi-
sjon av menneskerettighetsvernet i Grunnloven skal sørge for at statens 
verdigrunnlag synliggjøres, ville det derfor være feil å utelate økono-
miske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

Menneskerettighetene er åpne prinsippbestemmelser uavhengig av 
 hovedkategori. Slik sett er de godt egnet til innlemmelse på grunnlovs-
nivå, da Grunnloven selv stadfester fundamentale verdier og retts-
prinsipper. Skeptikerne hevder at økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter består av vagt formulerte bestemmelser som må anses som 
målsettinger snarere enn konkrete forpliktelser. Det er riktig at mange 
av menneskerettighetene har åpne formuleringer. Dette ligger i rettig-
hetenes natur. Menneskerettslige bestemmelser skal legge rammer for 
statenes myndighetsutøvelse på ulike livsområder og skal regulere 
svært forskjellige situasjoner. Av den grunn må mange av rettighetene 
ha en generell og prinsipiell utforming. Men dette gjelder så vel enkelte 
sivile og politiske rettigheter så vel som enkelte økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter. Det er derfor feil å fremstille alle sivile og poli-
tiske rettigheter som presist formulert og egnet for håndheving av dom-
stolene, mens alle økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter beskri-
ves som målsettingsbestemmelser som er uegnet for slik prøving. ØSK 
artikkel 7 om rettigheter i arbeidsforhold eller artikkel 8 om fagfore-
ningsrettigheter, åpner for eksempel i mindre grad for skjønnsmessige 
vurderinger enn SP artikkel 25 om retten til frie valg eller SP artikkel 
23, som pålegger statene å iverksette egnede tiltak («appropriate steps») 
for å sikre likestilling mellom ektefeller.

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er ikke nødvendigvis mer 
ressurskrevende enn sivile og politiske rettigheter, slik enkelte har tatt 

4 NOU 1993: 18 s. 109.
5 Dokument 16 (2011–2012) s. 61.
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til orde for. Som nevnt av Menneskerettighetslovutvalget allerede i for-
bindelse med spørsmålet om inkorporering av ØSK, så er det «en 
økende erkjennelse av at mange sider av reglene i ØSK kan gjennom-
føres uten å kreve ekstra ressurser».6 Praksis fra ØSK-komiteen viser 
også at statene innrømmes et stort handlingsrom når det gjelder ressurs-
fordeling. Folkerettsbrudd er først og fremst aktuelt ved diskrimine-
rende bruk av ressurser, hvis det er gjøres budsjettkutt, eller hvis en stat 
ikke sikrer det minimumsnivået som den ut fra sine ressurser er forplik-
tet til.

Nasjonale domstoler har vist nøkternhet i håndtering av menneske-
rettslige spørsmål. Et tilbakevendende argument mot grunnlovfesting 
av (flere) økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er frykten for at 
domstolene vil overta den skjønnsutøvelsen som hører hjemme i folke-
valgte organer, med tilhørende maktforskyvning fra lovgivende til døm-
mende makt. Internasjonale menneskerettigheter er ment å begrense 
flertallets maktutøvelse. I så henseende vil nasjonal gjennomføring i sin 
natur innebære en viss grad av maktforskyvning.7 Når det gjelder men-
neskerettigheter, inkludert ØSK, så har denne maktforskyvningen 
 allerede funnet sted gjennom ratifisering og inkorporering i menneske-
rettsloven. 

Når det er sagt, har norske domstoler tradisjonelt vært tilbakeholdne 
med å overprøve avveininger av «politisk» eller budsjettmessig art. En 
inkorporering av ØSK-konvensjonen i menneskerettsloven hadde ikke 
til formål å endre dette, noe erfaringen tilsier at heller ikke har skjedd.8 
Menneskerettighetsutvalget forventer at domstolene vil prøve saker der 
ØSK-rettigheter er påberopt i samsvar med ØSK-komiteens generelle 
kommentarer. Dette innebærer at domstolene vil tilstå lovgiver en vid 
skjønnsmargin for spørsmål om hvilke ordninger som må etableres for 
å oppfylle rettighetene. Men domstolene forventes å føre kontroll med 
at myndighetene lojalt har gjort det som står i deres makt for å etablere 
adekvate, solide og ikke-diskriminerende ordninger som gjør at kjer-
nen i rettighetene blir ivaretatt, og at de rettighetene det er tale om, 
ikke faller under det minimumsnivået som skal til for å oppfylle kon-
vensjonens krav om ivaretakelse av frihet, likhet og menneskeverd.9

Verdimessig forankring på grunnlovsnivå er viktig og riktig. Når alt  
kommer til alt, er det uansett et spørsmål om hvilken rolle det er ønske-
lig at Grunnloven skal spille i fremtiden. Menneskerettighetsutvalgets 

6 NOU 1993: 18 s. 163.
7 Se blant annet Carsten Smith i kronikk i Aftenposten 23.04.2012, Den grunnleggende 

verdi, og på Juristforbundets Rettssikkerhetskonferanse 9.12.2010, med foredraget Norge 
som menneskerettsstat.

8 Dokument 16 (2011–2012) s. 60.
9 Dokument 16 (2011–2012) s. 60–61.
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flertall har lagt vekt på at det er av stor betydning å bevare ikke bare 
Grunnlovens funksjon som et rettslig og politisk verktøy, men også som 
et symbol for nasjonen. Menneskerettighetsutvalget mener at Grunn-
lovens menneskerettighetsbestemmelser ikke bør begrenses til bare å 
bestå av bestemmelser som med relativt enkle juridiske grep kan hånd-
heves av domstolene.10 Dette er et syn som Norsk senter for menneske-
rettigheter deler. Det har en selvstendig verdi å ta inn sentrale mennes-
kerettigheter, inkludert økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, i 
Norges høyeste rettskilde. Norges Grunnlov vil da på en bedre måte 
enn i dag gjenspeile de verdiene det norske samfunnet er bygget på, og 
gjøre den allmenne borger i stand til å danne seg et bilde av det men-
neskerettighetsvernet som allerede eksisterer i norsk rett. Det er altså 
de sentrale menneskerettighetene eller de allmenngyldige prinsippene 
som skal løftes inn i Grunnloven. Den nærmere detaljreguleringen av 
rettighetene hører – som i dag – hjemme i ordinær lovgivning. 

En slik oppdatering og helhetlig revisjon av menneskerettighetsvernet i 
Grunnloven er også en naturlig oppfølging av formålsbestemmelsen i 
§ 2, som slår fast at Grunnloven skal «sikre Demokratiet, Retsstaten og 
Menneskerettighederne.» La oss håpe at grunnlovsrevisjonen, med det 
mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett, ikke får den 
stikk motsatte følge, nemlig å svekke sentrale menneskerettigheters 
stilling i nasjonal rett. En oppsplitting av menneskerettighetene etter 
nasjonale preferanser ville stride mot den grunnleggende idé om at 
menneskerettighetene er universelle og må forstås i sammenheng. 
Norsk senter for menneskerettigheter håper Stortinget sørger for at det 
ved grunnlovsjubileet tas et skritt fremover – i tråd med Grunnlovens 
ånd og prinsipper.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn av dette at: 
•	 Stortinget vedtar de forslagene til grunnlovsrevisjon som styrker de 

sentrale menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett
•	 Stortinget ikke går inn for en revisjon av Grunnloven uten å inklu-

dere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

2.		 Grunnløs	frykt	for	EMDs	prøving	av	norsk	praksis	

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) kom i 2012 med 
en ny avgjørelse som fremkalte til dels sterke reaksjoner. I avgjørelsen 
Lindheim og andre mot Norge konstaterte domstolen at Norge hadde 
krenket sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighets-
konvensjonen (EMK). Domstolen fant at elementer i den norske tomte-

10 Ibid s. 62.
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festeordningen utgjorde et uberettiget inngrep i eiendomsretten i strid 
med EMKs første protokoll artikkel 1.11

Flere politikere reagerte med temmelig krasse utspill i media og uttalte 
at denne avgjørelsen ikke gjaldt «sentrale menneskerettigheter», og at 
Domstolen blandet sammen politikk og juss.12 Det ble også uttrykt 
 bekymring over den overordnede utviklingen i Domstolen. Regjeringen 
forsøkte å få saken opp for EMD i storkammer, men dette førte ikke 
frem.

Disse utspillene føyer seg inn i rekken av liknende reaksjoner på andre 
upopulære avgjørelser. Da EMD slo ned på Norges forbud mot politisk 
reklame i TV Vest-saken i 2008, betegnet fremstående politikere dom-
men som prinsippløs og dårlig begrunnet. Regjeringen uttalte at EMD 
hadde gått for langt i retning av å legge føringer for hvilke rammer det 
enkelte land skal sette for den politiske debatten i forbindelse med 
valg.13

Norge får svært få dommer mot seg av EMD. Siden starten på 1990-tal-
let har EMD avsagt 32 dommer med Norge som statspart, og i 20 av 
disse ble staten dømt for brudd på konvensjonen. I det samme tidsrom-
met har over 100 klager mot Norge blitt avvist som åpenbart grunnløse. 
Til tross for det relativt sett lave antallet domfellelser mot Norge, ser 
man altså likevel at representanter for norske myndigheter reagerer på 
domstolens korrekser i enkeltsaker ved å stille spørsmål ved EMD-
systemets legitimitet som sådan. Dette synes særlig å gjøre seg gjelden-
de i saker der myndighetene anser at de omtvistede spørsmålene har 
blitt grundig behandlet nasjonalt. I slike tilfeller blir det ofte vist til at 
Domstolens praksis fører til en uheldig innsnevring av det nasjonale 
demokratiske handlingsrommet.14

Debatten omkring EMDs legitimitet må ses i sammenheng med den 
pågående reformprosessen for å sette domstolen i stand til å håndtere 
den voldsomme mengden av saker. Domstolen er blitt offer for sin egen 
suksess, ved at stadig flere fremmer individuelle klagesaker. Selv om 
det er lagt frem flere konstruktive forslag til reform av Domstolen, er 

11 Bakgrunnen for krenkelsen var adgangen i den norske tomtefestelovens § 33 om 
festernes rett til å kreve forlengelse av sine festekontrakter på ubestemt tid og på samme 
vilkår som før, noe som medførte at grunneierne ikke fikk ta del i verdistigningen på 
eiendommen ved avståelse av eiendommen.  

12 Se blant annet Klassekampen 14. juni 2012. 
13 Se regjeringens pressemelding 11. mars 2009, tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/

nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2009/fortsatt-forbud-mot-politisk-tv-reklame-.
html?id=548607 

14 Se Årbok 2011 s. 18 flg. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2009/fortsatt-forbud-mot-politisk-tv-reklame-.html?id=548607
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2009/fortsatt-forbud-mot-politisk-tv-reklame-.html?id=548607
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2009/fortsatt-forbud-mot-politisk-tv-reklame-.html?id=548607
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andre forslag svært problematiske og vil undergrave EMDs rolle og 
dermed også menneskerettighetenes stilling i Europa.15

Spørsmålet er hva EMD gjør, som skaper motvilje og bekymring over 
det demokratiske handlingsrommet, og hvordan Domstolens legitimi-
tet kan sikres også for fremtiden.  

Kritikken som fremmes i debatten om enkelte av EMDs avgjørelser 
mot Norge, samt i diskusjonen om EMDs fremtidige rolle, følger 
 hovedsakelig tre spor. På et overordnet plan reises det innvendinger 
mot internasjonale domstolers innflytelse, begrunnet i frykt for at  Norge 
skal avstå for mye suverenitet. Andre anerkjenner Domstolen som et 
viktig organ, men er kritiske til hvilke saker Domstolen velger å be-
handle. En tredje form for kritikk er at domstolen, selv om den anses 
som et viktig organ, går for langt i å pålegge stater forpliktelser som får 
vidtrekkende konsekvenser for nasjonalt politisk handlingsrom.

Når det gjelder frykten for at Norge skal avstå for mye av sin suvereni-
tet, blir det fremhevet at Domstolen gradvis tiltar seg oppgaver som bør 
være overlatt til folkevalgte politikere. Det stilles også spørsmål ved om 
Domstolen har tilstrekkelige kunnskaper om nasjonale forhold.

Til innvendingen om at EMD overstyrer demokratiske beslutninger, 
bør det fremheves at Domstolen er en viktig del av et sivilisatorisk pro-
sjekt. Domstolen håndhever et system som ble etablert etter andre 
verdens krig, som en av grunnsteinene for fremme av fred og samarbeid 
i Europa. EMK er uttrykk for en felles europeisk enighet om minste-
garantier for staters behandling av sine innbyggere. Respekt for 
menneske rettighetene er en forutsetning for at en statsmakt skal ha 
legitimitet i alle deler av befolkningen og sikre minoriteter mot over-
grep. Sett fra dette perspektivet er menneskerettigheter derfor ikke en 
trussel mot demokratiet, men en nødvendig balanserende faktor for et 
velfungerende demokrati.

Fordi EMK er en avtale mellom europeiske stater, er det også naturlig 
at det eksisterer en internasjonal myndighet i form av en domstol som 
påser at medlemsstatene ikke fritt får utvikle sine egne tolkninger av 
forpliktelsene. EMD spiller fortsatt en meget viktig rolle i utbyggingen 
av rettsstater i de tidligere østblokklandene. Dette resulterer i mer sta-
bilitet i disse landene, noe også stater i Vest-Europa er tjent med. Dom-
stolen er med sitt sterke mandat en sentral del av konvensjonsmekanis-
men, som har gjort mye for å utvikle menneskerettsvernet i Europa.

15 Storbritannia har foreslått at en klage skal kunne avvises dersom den er blitt behandlet 
av en nasjonal domstol som har vurdert forholdet til konvensjonen. Unntak skal bare 
gjelde dersom den nasjonale domstolen åpenbart har feiltolket rettighetene i EMK eller 
klagen reiser et alvorlig spørsmål.
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Når det gjelder innvendinger knyttet til Domstolens kunnskaper om 
nasjonale forhold, må det fremheves at Domstolen er sammensatt av 
høyt kvalifiserte representanter for et europeisk juridisk fellesskap. 
Sammen etablerer dommerne enighet om de internasjonale standar-
dene som skal ha gyldighet i alle medlemslandene. Domstolen består 
dessuten av domsmedlemmer fra samtlige medlemsstater i Europa-
rådet, noe som sikrer tilgang til informasjon og en balansert forståelse 
av nasjonale forhold. Ved søksmål for Domstolen fremmer den inn-
klagede statspart myndighetenes side av saken både under saksforbere-
delsen og i en eventuell muntlig høring. Det er derfor ikke grunnlag for 
å si at EMD generelt er lite egnet til å pådømme nasjonale spørsmål. 
Norsk domstols- og forvaltningspraksis viser for øvrig at EMDs 
 avgjørelser nyter stor respekt som en rettskilde av høy faglig kvalitet.

Den andre hovedtypen innvendinger støtter opp om EMD som et vik-
tig organ, men er kritisk til hvordan Domstolen velger saker. Kritikken 
går ut på at Domstolen ikke bruker nok ressurser på de mest alvorlige 
og omfattende krenkelsene, men i stedet går for langt i å pådømme 
kompliserte eller mindre graverende forhold som burde høre inn under 
statenes skjønnsmargin.

Til dette må det påpekes at Domstolens oppgave er å pådømme samt-
lige rettigheter som følger av EMK og dens protokoller. Selv om Dom-
stolens virksomhet først og fremst assosieres med beskyttelse av rett til 
liv, forbudet mot tortur og rettergangsgarantier, etablerer EMK en rek-
ke andre viktige rettigheter. Ytringsfrihet, eiendomsrettigheter og poli-
tiske rettigheter har alle stor velferds- og samfunnsmessig betydning. 
De rettighetene som følger av EMK eller dens protokoller, er altså ikke 
underlagt noen rangering. Argumentasjonen som ble fremmet etter 
tomtefestedommen, om at den ikke angikk «sentrale» menneskerettig-
heter, fremstår således lite overbevisende, ettersom Norge har vedtatt å 
være bundet av EMKs første protokoll artikkel 1, som nettopp verner 
om eiendomsretten.

Domstolen opererer videre med strenge kriterier for å prioritere saker,16 
i tillegg til de alminnelige kriteriene for å realitetsbehandle klager.17 
Ifølge offisiell statistikk kommer 90 prosent av klagesakene fra 
 Russland, Tyrkia, Romania, Ukraina og Italia, og bare fire prosent av 
alle innklagede saker ender i dom. Dette viser at domstolen allerede 
opererer med strenge kriterier for behandling av saker.

16 Domstolen har siden 2009 utarbeidet kriterier for prioritering av saker å sette fokus på 
de viktigste prinsipielle saker, tilgjengelig på http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
DB6EDF5E-6661-4EF6-992E-F8C4ACC62F31/0/Priority_policyPublic_communica-
tion_EN.pdf 

17 Se EMK artikkel 35. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DB6EDF5E-6661-4EF6-992E-F8C4ACC62F31/0/Priority_policyPublic_communication_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DB6EDF5E-6661-4EF6-992E-F8C4ACC62F31/0/Priority_policyPublic_communication_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/DB6EDF5E-6661-4EF6-992E-F8C4ACC62F31/0/Priority_policyPublic_communication_EN.pdf
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Så kan man spørre seg hvordan det kan ha seg at norske saker ender 
opp i EMD. Er ikke det norske systemet så godt at EMD bør unnlate å 
blande seg inn? Svaret er at selv om menneskerettighetssituasjonen i 
Norge generelt er bedre enn i de fleste andre land, er det fortsatt rom 
for forbedring på en rekke områder.18 Domstolens oppgave er å for-
holde seg objektivt til de samme kriteriene for prioritering og realitets-
behandling for Norge som for andre medlemsland. Tomtefestesaken ble 
eksempelvis akseptert for realitetsbehandling og attpåtil rubrisert av 
Domstolen som en særlig viktig avgjørelse (såkalt «kategori 1»).

Den tredje formen for innvendinger mot EMD er at Domstolen går for 
langt i å pålegge stater forpliktelser med vidtrekkende konsekvenser for 
nasjonalt politisk handlingsrom. I denne sammenhengen blir det pro-
blematisert at Domstolen fortolker konvensjonen dynamisk, som et 
«levende instrument» som må forstås i lys av samfunnsutviklingen.

Denne typen innvendinger synes særlig å være knyttet til Domstolens 
avgjørelser i saker som gjør det påkrevet med større systemendringer, 
slik som lovreform. Etterfølgende debatter om Domstolens avgjørelser 
i enkelte medlemsstater har videre vist at saker som har vært gjenstand 
for omfattende politisk behandling, kan være problematiske.19

Som utgangspunkt er Domstolens rolle å dømme i enkeltsaker og på-
legge staten å gi oppreisning til krenkede individer. Dersom konven-
sjonsbruddet skyldes en generell lov eller ordning, vil anbefalinger om 
oppfølging naturlig nok reflektere dette og slik få betydning utover den 
individuelle saken. Poenget er at statene kan måtte foreta endringer på 
systemnivå for å unngå gjentatte brudd på konvensjonen i fremtiden.

Domstolen fastsetter imidlertid ikke i detalj hvordan staten skal følge 
opp dens avgjørelser. EMDs rettspraksis viser at det sentrale er hvor-
vidt konvensjonens minstekrav er oppfylt, og at medlemsstatene ofte 
tilstås en skjønnsmargin. Domstolen overlater til staten selv å bestem-
me hvordan den vil gjennomføre nødvendige justeringer i regelverk el-
ler praksis.

Her tjener EMDs avgjørelse i tomtefestesaken som eksempel. I den 
enstemmige dommen fant Domstolen at norske myndigheter, til tross 
for en vid skjønnsmargin i saker om eiendomsrett, ikke hadde sørget 
for å oppnå en rimelig balanse mellom de involverte interessene. Den 
viste til at det underliggende problemet som forårsaket krenkelse, er å 
finne i den generelle lovgivningen. Domstolen fant derfor at myndig-

18 Se analysesak i kapittel 3 under.  
19 Se artikkel tilgjengelig på http://www.guardian.co.uk/politics/2012/oct/28/prisoners-

legal-action-voting-rights 

http://www.guardian.co.uk/politics/2012/oct/28/prisoners-legal-action-voting-rights
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/oct/28/prisoners-legal-action-voting-rights
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hetene burde foreta lovgivningsmessige eller andre generelle tiltak for å 
sikre at tomtefesteordningen ivaretar en rimelig balanse mellom de 
 involverte interessene. Samtidig understreket EMD at det ikke var opp 
til Domstolen å fastsette hvordan interessene skulle avveies mot hver-
andre.

Når det gjelder innvendinger knyttet til EMDs dynamiske tolkning, er 
det også behov for klargjøringer. Denne tolkningsdoktrinen innebærer 
at den tolkningen som var riktig da konvensjonen ble vedtatt, kan 
 endres over tid. Forståelsen av EMKs forpliktelser har da også på 
 mange samfunnsområder endret seg etter at konvensjonen ble vedtatt 
i 1950. Etter hvert som samfunnets syn på seksuell orientering har blitt 
mer liberalt, har domstolen eksempelvis styrket konvensjonsvernet for 
transseksuelle og homofile.

Dette utviklende elementet av EMDs virksomhet er imidlertid en 
 naturlig del av enhver domstols funksjon. Domstoler kan ikke operere 
i et vakuum uten hensyn til øvrige endringer i samfunnet. Menneske-
rettslige forpliktelser er riktignok i noe større grad enn nasjonal lovgiv-
ning gjenstand for dynamisk tolkning, fordi de er utformet på en mer 
skjønnspreget måte. Dette skyldes at menneskerettighetene er et resul-
tat av hva statspartene har vært i stand til å bli enige om. Derfor er det 
behov for en internasjonal domstol som kan sørge for at rettighetene 
gis et reelt innhold. EMDs tolkningspraksis er dessuten forankret i vel-
etablerte folkerettslige tolkningsregler og statspraksis fra medlems-
landene.

En dom i EMD er forståelig nok en politisk belastning som gir Norge, 
som hovedeksportør av menneskerettigheter til utviklingsland, noen 
riper i lakken. De ulike myndighetsgrenene i Norge har derfor et felles 
ansvar for å rydde opp på hjemmebane, slik at EMD ikke belemres 
med saker vi kunne ha løst selv. Det er også viktig å ha en konstruktiv 
debatt om EMD, herunder hvordan reformprosessen kan håndteres, 
slik at Domstolen kan fungere mer effektivt uten at det går på bekost-
ning av individenes grunnleggende rettigheter. Vi bør også fortsette å 
vurdere Domstolens avgjørelser i et kritisk lys, men uten å underminere 
ordningen som sådan. Enkelte ganger er det nasjonale forhold lupen 
må rettes mot.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn av dette at: 

•	 myndighetene fortsetter å fremme EMDs betydning som en viktig 
mekanisme for effektiv håndhevelse av menneskerettslige standar-
der

•	 Norges støtte til domstolen videreføres, blant annet ved å bidra 
konstruktivt i den pågående reformprosessen  
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•	 det legges til rette for økt forståelse av menneskerettslige stan-
darder i politiske diskusjoner og beslutningsprosesser

•	 det etableres en mekanisme som håndterer gjennomføring av 
EMDs avgjørelser, som også kan benyttes i tilknytning til andre 
menneskerettighetsorganer

3.		 Internasjonale	krav	til	en	ny	nasjonal	institusjon		
	 	 med	A-status	

Regjeringen opprettet i august 2012 en arbeidsgruppe med represen-
tanter fra seks ulike departementer som skal utrede veien videre for 
Norges nasjonale institusjon. Denne formaliserte prosessen kom sent i 
forhold til den internasjonale re-akkrediteringen. Norsk senter for 
menneskerettigheter (SMR), som Norges nasjonale institusjon, ble der-
for nedgradert fra A til B-status i november 2012. Dette er uheldig, men 
fokuset nå bør være å foreta de nødvendige grepene for å gjenvinne 
denne statusen. 

Det er nå økt politisk bevissthet og ønske om å sikre en nasjonal insti-
tusjon for menneskerettigheter med A-status.20 Spørsmålet er derfor, 
hvilke institusjonelle krav Norge må oppfylle for igjen å få en nasjonal 
institusjon med A-status.

Det internasjonale akkrediteringsorganet har anbefalt at den nasjonale 
institusjonen må forankres i lov og gis tilstrekkelige ressurser til å utøve 
sine oppgaver.21 Regjeringens arbeidsgruppe skal vurdere behov for 
endringer, inkludert om det skal etableres en ny nasjonal institusjon, 
komme med forslag til eventuell lov- og forskriftsendring, og konse-
kvenser for ressursbruk.22

FNs prinsipper relatert til statusen for nasjonale institusjoner (Paris-
prinsippene),23 er utgangspunktet for å definere innholdet i den nød-
vendige lovhjemmelen. Disse prinsippene gir veiledning med hensyn til 
mandat, uavhengighet, kjerneoppgaver og myndighet. Paris-prinsippene 
berører også behovet for infrastruktur og tilstrekkelig finansiering. 

20 Gry Larsen i Morgenbladet 7.-13. desember 2012.
21 Brev fra den internasjonale koordineringskomiteen for nasjonale institusjoner (ICC) om 

anbefalingene fra underkomiteen for akkreditering (SCA) av 4. november 2011.
22 Arbeidsgruppens mandat: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Menneske-

rettigheter/mandat_mr.pdf 
23 FNs Paris-prinsipper: http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/docs/

paris--principles.pdf . Disse prinsippene er utdypet av ICC gjennom fortolkende 
retningslinjer, «general observations», som er tilgjengelige via ICCs webside: http://nhri.
ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/NextSession.aspx 

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Menneskerettigheter/mandat_mr.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Menneskerettigheter/mandat_mr.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/docs/paris--principles.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/docs/paris--principles.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/NextSession.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/NextSession.aspx
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Et sentralt krav til en nasjonal institusjon er at den skal ha et klart og 
bredt mandat som gir et eksplisitt ansvar for å fremme og sikre respekt 
for menneskerettighetene.24 Det er viktig for en nasjonal institusjon, på 
den ene siden å kunne jobbe med hele spekteret av rettigheter, og på 
den andre siden å kunne bruke ulike arbeidsmetoder, herunder over-
våking, rådgivning, samarbeid og bevisstgjøring. Sett fra et internasjo-
nalt perspektiv er den nasjonale institusjonen det mest sentrale organet 
for «å ta menneskerettighetene hjem». Det er derfor avgjørende at den 
nasjonale institusjonen er en høyprofilert institusjon som får sitt man-
dat til å fremme og beskytte menneskerettighetene fra Stortinget.

Uavhengighet er et grunnleggende prinsipp.25 Nasjonal institusjon skal 
være en kritisk overvåker og konstruktiv rådgiver for nasjonal gjen-
nomføring av menneskerettslige forpliktelser. Politisk og institusjonell 
uavhengighet er derfor en forutsetning for å oppfylle rollen som bro-
bygger mellom de internasjonale standardene og nasjonale forhold. 
Insti tusjonen og dens ledelse skal ha bred støtte på tvers av partipoli-
tiske skillelinjer, enten gjennom flertall som er nødvendig ved lov-
festing, eller helst et kvalifisert flertall ved grunnlovfesting.26 Det er 
derfor Paris-prinsippene krever at nasjonal institusjon etableres ved 
lov, eller fortrinnsvis med grunnlovshjemmel.27

For å oppfylle det brede mandatet en nasjonal institusjon skal ha, må 
loven definere et sett med kjernefunksjoner.28 

Overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge er en grunn-
leggende oppgave for en nasjonal institusjon. Dette innebærer å kart-
legge og vurdere norske realiteter opp mot de internasjonale standar-
dene for å identifisere menneskerettslige utfordringer, gi råd om 
forbedringer og om nødvendig ha en pådriverrolle overfor myndig-
hetene for å få iverksatt relevante tiltak. Norge er et land der menneske-
rettighetene i stor grad er ivaretatt, og der myndighetene i all hovedsak 
ønsker å sikre rettigheter for dem som befinner seg i landet. Men ingen 
er ufeilbarlige, og det er også i Norge reelle og til dels graverende, men-
neskerettslige problemstillinger som bør undersøkes nærmere og løftes 
frem, dersom det avdekkes kritikkverdige forhold. 

En mulig tilleggsoppgave for nasjonal institusjon er særskilt overvåking 
av steder for frihetsberøvelse, gjennom en nasjonal forebyggende 

24 Paris-prinsippene, Myndighet og ansvarsområder artiklene1 og 2.
25 Paris-prinsippene, Sammensetning og krav til uavhengighet og mangfold.
26 Norges nasjonale institusjon er i dag opprettet kun ved et regjeringsvedtak (kongelig 

resolusjon). Dette faktum alene, uavhengig av videreføring ved Universitetet eller ikke, 
ville utløst det varselet om nedrykk til B-status som ble bekreftet i november 2012. 

27 Paris-prinsippene, Myndighet og ansvarsområder artikkel 2.
28 Ibid artikkel 3
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 mekanisme. Denne mekanismen er foreslått lagt til Sivilombuds-
mannen, noe som behandles av Stortinget i forbindelse med den fore-
stående ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon.29 
Det er foreslått et formalisert samarbeid mellom ombudsmannen og 
nasjonal institusjon.

Den nasjonale institusjonen må også kunne initiere særlige under-
søkelser på samfunnsområder der det foreligger indikasjoner på men-
neskerettslige utfordringer. Det kan skje på oppfordring fra myndig-
hetene, innspill fra det sivile samfunn, men først og fremst på eget 
initiativ.30 Et eksempel på en viktig menneskerettslig utfordring i Norge 
er den overdrevne bruken av isolasjon i norske fengsler, som det er 
 mulig å gjøre noe med dersom viljen er til stede. Utfordringene ble 
doku mentert i SMRs temarapport, som ble utgitt i september 2012.31 
Rapporten ble utarbeidet i nær konsultasjon med offentlige instanser 
som Kriminalomsorgens utdanningssenter og Sivilombudsmannen, samt 
forskere og frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen og Juss-Buss.

Den nye institusjonens rådgivning til myndighetene skal bidra til nasjo-
nal gjennomføring av internasjonale forpliktelser, både formelt ved lov 
og i praksis..32 Dette er den nasjonale institusjonens primære bidrag til 
økt forståelse og gjennomføringskraft hos nasjonale myndigheter. 
 Eksempler på rådgivende uttalelser er deltakelse i offentlige hørings-
runder, så vel som utarbeidelse av posisjonsnotater og mer konkrete 
anbefalinger. I beste fall kan konstruktive råd bidra til gode politiske 
løsninger som sikrer bedre gjennomføring av internasjonale forpliktel-
ser i Norge.

Den nasjonale institusjonen skal rapportere årlig om menneskerettig-
hetssituasjonen i Norge. Dette er et sentralt bidrag til myndighetenes 
kunnskap om status og eventuelle problemområder som fordrer opp-
følging. Det er avgjørende at institusjonen kan ha en åpen dialog med 
myndighetene gjennom en formalisert prosedyre. Internasjonale erfa-
ringer viser at det er en fordel at rapportering skjer til Stortinget som 
det lovgivende organ.33 Dagens nasjonale institusjon ved Norsk senter 
for menneskerettigheter har lagt et godt grunnlag gjennom sin Årbok 
om menneskerettigheter i Norge.

Videre er det et sentralt anliggende at institusjonen etablerer et godt 
samarbeid med nasjonale aktører, for å sikre god informasjonsutveks-

29 Dette er en mekanisme under tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon
30 Paris-prinsippene, Myndighet og ansvarsområder art.3(a)(ii) og (iii).
31 Se egen sak i kapittel 5 nedenfor.
32 Ibid artikkel 3(a) og (b).
33 Ibid artikkel 3(a)(iii) og Beograd-prinsippene om forholdet mellom nasjonale institusjoner 

og parlamenter, februar 2012.
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ling, fellesforståelse av utfordringer, koordinering av aktiviteter og stra-
tegi for oppfølging. Gitt det norske mangfoldet av instanser og organi-
sasjoner er det viktig med tett kontakt og samarbeid med offentlige 
klagemekanismer, for eksempel de ulike ombudene, og med frivillige 
organisasjoner. En ny nasjonal institusjon forventes å videreføre og 
styrke den eksisterende kontakten ved et rådgivende utvalg og gjennom 
koordineringsmøter mellom ombudene og nasjonal institusjon.34

Det internasjonale samarbeidet har tre dimensjoner. For det første er 
nasjonal institusjon pålagt å samarbeide med internasjonale over-
våkings mekanismer.35 Institusjonene har fått økt internasjonal aner-
kjennelse og formalisert tilgang til ulike FN-organer. Det inkluderer 
blant annet Menneskerettighetsrådet og Menneskerettighetskomiteen 
som overvåker Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (SP). I rådet har man rapporteringsrett og taletid i den uni-
verselle periodiske gjennomgangen (UPR), mens man i komiteen har 
etablert en særskilt samarbeidsprosedyre.36

Den andre dimensjonen er samarbeid med det internasjonale nett-
verket av nasjonale institusjoner. Det internasjonale nettverket av 
 nasjonale institusjoner møtes et par ganger årlig (både på globalt og på 
europeisk nivå) for å diskutere aktuelle problemstillinger og effektive 
strategier for påvirkningsarbeid. Den internasjonale akkrediterings-
komiteen er et underliggende organ i dette nettverket som vurderer 
nasjonale institusjoner i forhold til Paris-prinsippene og fastsetter A- 
 eller B-status.37

Et tredje element, som ikke er fastsatt i Paris-prinsippene, men kan 
være aktuelt i norsk sammenheng, gjelder bilateralt samarbeid. En vel-
fungerende norsk institusjon kan også være en viktig aktør i Norges 
internasjonale arbeid for å fremme menneskerettighetene. Nasjonale 
institusjoner er nå etablert i 101 land og har i de fleste tilfeller både 
tyngde og gehør på hjemmebane.38 Potensialet i det internasjonale 
nettverket er noe dagens nasjonale institusjon i Norge, i motsetning til 
for eksempel Danmark, ikke har hatt kapasitet til å nyttiggjøre seg.

34 Paris-prinsippene, Arbeidsmetoder, punkt g. Dagens NI har et Rådgivende utvalg som 
består av de tre ombudene, Sametinget, syv frivillige organisasjoner samt NHO.

35 Paris-prinsippene, Myndighet og ansvarsområder, artikkel 3(d).
36 UPR og nasjonale institusjoner, se http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_res_16_21_

hrc_review_e.pdf  Menneskerettighetskomiteen og nasjonale institusjoner, se http://nhri.
ohchr.org/EN/News/Lists/News/Attachments/90/FINAL%20HRCpaperNHRI_en.pdf

37 Paris-prinsippene, Myndighet og ansvarsområder, artikkel 3(e).
38 Blant de 101 nasjonale institusjonene er 69 vurdert å fult ut oppfylle FNs Paris-prinsipper 

(A-status), se http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20
of%20NIs%20%2830%20May%202012%29.pdf  

http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_res_16_21_hrc_review_e.pdf
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_res_16_21_hrc_review_e.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/News/Lists/News/Attachments/90/FINAL%20HRCpaperNHRI_en.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/News/Lists/News/Attachments/90/FINAL%20HRCpaperNHRI_en.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NIs%20%2830%20May%202012%29.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NIs%20%2830%20May%202012%29.pdf
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En nasjonal institusjon er også pålagt å være en synlig aktør i den 
 norske samfunnsdebatten, stimulere til relevant forskning og bidra til 
menneske rettighetsundervisning. Dagens nasjonale institusjon har blitt 
kritisert for mangelfull synlighet i den offentlige debatten.

Relativt mange nasjonale institusjoner har en individklageordning, 
men dette er ikke obligatorisk i henhold til Paris-prinsippene. Det er 
imidlertid ulike måter å bistå enkeltpersoner på, herunder å undersøke 
særskilte saker («emblematic cases»), henvisningsmyndighet,39 og gi 
råd eller informasjon til berørte individer. Det må avklares for en ny 
nasjonal institusjon om, og eventuelt på hvilket nivå, en slik oppgave 
skal utføres.

Paris-prinsippene omtaler også krav til hva slags myndighet slike insti-
tusjoner må ha for å utføre de overnevnte oppgavene.40 Hovedpoenget 
er at institusjonen må ha tilgang til nødvendig informasjon og adgang 
til åpne og lukkede institusjoner. Dette er avgjørende for å være i stand 
til å undersøke og systematisk analysere menneskerettslige problem-
stillinger i Norge, og for å kunne følge dette opp overfor myndighetene 
på en etterrettelig og konstruktiv måte. 

Valget av organisasjonsmodell for en ny nasjonal institusjon er kan-
skje det mest omdiskuterte punktet per i dag. Paris-prinsippene defi-
nerer ikke én spesifikk modell. De gir et nasjonalt handlingsrom for 
myndighetene til å velge en organisasjonsform tilpasset norske for-
hold.41 Det er fattet beslutning ved Universitetet i Oslo at SMR ikke 
lenger skal være nasjonal institusjon. På oppdrag fra UD gjennom-
førte «Sveaass-utvalget» i 2010–2011 en ekstern gjennomgang av 
SMR som nasjonal institusjon.42 Deres anbefaling var å avvikle den 
nasjonale institusjonen ved UiO og i stedet opprette en uavhengig 
menneskerettighetskommisjon bestående av tre kommisjonærer. An-
befalingen er basert på omfattende konsultasjoner og har bred støtte 
i det sivile samfunn. Myndighetene bør derfor nøye vurdere å opp-
rette en menneskerettighetskommisjon. Uansett valg av organisa-
sjonsmodell, må myndighetene sikre at kravene til mandat, uavhen-
gighet, kjerneoppgaver og myndighet oppfyller Paris-prinsippenes 
krav. 

39 Formalisert mulighet til å henvise saker til andre eksisterende klageordninger.
40 Paris-prinsippene Myndighet og ansvarsområder, i tillegg til Arbeidsmetoder
41 Det er vanlig å klassifisere nasjonale institusjoner i fire hovedmodeller: menneskerettig-

hetskommisjon, -ombud, eller -institutt, mens den fjerde «blandingsmodellen» er en 
samlebetegnelse for nasjonalt tilpassede modeller som kombinerer trekk fra minst to av 
de nevnte modellene.

42 «Sveaass-utvalgets» rapport av mars 2011, se 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
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/om/docs/NINorwayFinalUD-14.03.11.pdf
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Ressursgrunnlaget for en ny nasjonal institusjon kan også bli en utfor-
dring. Paris-prinsippene påpeker behov for en infrastruktur som bidrar 
til smidig gjennomføring av tidligere nevnte oppgaver, herunder til-
strekkelig finansiering.43 Den bemanning og kapasitet som blir stilt til 
disposisjon, vil avgjøre i hvilken grad Norge vil oppfylle internasjonale 
krav og nasjonale forventninger om en effektiv, høyprofilert og slag-
kraftig nasjonal institusjon.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn av dette at:
•	 myndighetene sikrer en nasjonal institusjon hjemlet i lov
•	 loven om en nasjonal institusjon fullt ut oppfyller FNs Paris-prin-

sipper og gir den nye institusjonen et mandat, uavhengighet, kjerne-
oppgaver og myndighet som gir de beste forutsetninger for å frem-
me menneskerettighetene i Norge

•	 det sikres tilstrekkelige ressurser
•	 valget av organisasjonsmodell forankres i en bred konsultasjons-

prosess og grundige vurderinger som vil sikre oppslutning og legiti-
mitet

4.		 Utbredelsen	av	hatefulle	ytringer	og	intoleranse	–		
	 	 hvordan	snu	trenden?

I 2012 har hatefulle ytringer i økende grad blitt fremmet og omtalt i 
norsk offentlighet. Dette kan fremstå paradoksalt i lys av terroranslaget 
22. juli, og offentlighetens fordømmelse av terroristens ekstreme hold-
ninger. 

Det hatske offentlige klimaet toppet seg sommeren 2012, da debatten 
om tilreisende rom raste som verst. En kjent kommunepolitiker uttalte 
at romfolket burde snittes opp i småbiter og serveres til hunder.44 I en-
kelte nettavisers kommentarfelt ble romfolket sammenlignet med 
brunsnegler, og oppfordret til å ta livet av seg. Eksperter betegnet dette 
som folkemordsretorikk.45 Enkelte nettdebatter er blitt beskrevet som 
sydende pøler av hat. Hetsen har rammet en rekke ulike grupper i det 
norske samfunnet, særlig minoritetsgrupper. I et kommentarfelt på en 
blogg ble det eksempelvis postet en uttalelse om at «en god same, er en 
død same!».46 En tidligere ungdomspolitiker omtalte jøder med grove 
skjellsord og la til at han skulle ønske Hitler kunne komme tilbake for 

43 Paris-prinsippene, Sammensetning og krav til uavhengighet og mangfold, artikkel 2.
44 Se sak tilgjengelig på http://www.dagbladet.no/2012/07/25/nyheter/politikk/arbeids-

liv/22670438/ 
45 Se http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hatretorikk-mot-romfolk-pa-net-

tet-6942864.html 
46 Se http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Samediskriminering-

pa-dagsorden/ 

http://www.dagbladet.no/2012/07/25/nyheter/politikk/arbeidsliv/22670438/
http://www.dagbladet.no/2012/07/25/nyheter/politikk/arbeidsliv/22670438/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hatretorikk-mot-romfolk-pa-nettet-6942864.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hatretorikk-mot-romfolk-pa-nettet-6942864.html
http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Samediskriminering-pa-dagsorden/
http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Samediskriminering-pa-dagsorden/
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å «dusje dem litt».47 Andre medieoppslag omtaler grov hets og trusler 
mot personer på grunn av seksuell orientering.48 

Disse grove tilfellene må ses på bakgrunn av funn som avdekker at in-
tolerante holdninger på gruppenivå er sterkt til stede i det norske sam-
funnet. Intoleranse i den norske befolkningen er dokumentert både når 
det gjelder jøder, muslimer og andre minoriteter. En rapport fra Holo-
caust-senteret har påvist at nesten en tidel av befolkningen har mot-
vilje mot jøder, og at 8 prosent av befolkningen ikke vil ha jøder som 
nabo eller i vennekretsen.49 Den samme rapporten viste for øvrig at 
befolkningen er betraktelig mer negative til muslimer, somaliere og 
romfolk: henholdsvis 25, 40 og 50 prosent av befolkningen ville mislike 
om disse ble deres naboer. Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO) har uttrykt bekymring over hatefulle ytringer fremsatt mot per-
soner med nedsatt funksjonsevne eller lesbiske, homofile, bifile eller 
transpersoner. 

Internasjonale overvåkingsorganer har også uttalt seg kritisk om 
 situa sjonen i Norge. FNs rasediskrimineringskomité har uttrykt be-
kymring over eksempler på at hatefulle ytringer rettet mot minoriteter 
er kommet til uttrykk i ulike fora i norsk offentlighet, og at slike ytrin-
ger kan lede til hatkriminalitet.50 FNs menneskerettighetskomité, FNs 
torturkomité og Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intole-
ranse (ECRI) har fremmet liknende bekymringer.51 

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er svært bekymret for om-
fanget av hatefulle ytringer i offentligheten, og de intolerante holdnin-
gene som ligger bak disse. 

Enkelte argumenterer for at hatefulle ytringer bør slippe frem i lyset slik 
at de kan imøtegås, og at dette vil fungere som en «sikkerhetsventil». 
Forskning tyder imidlertid på at slike ytringer også kan være årsaker til 
økt hat og intoleranse.52 SMR understreker derfor at hatefulle ytringer 
ikke utelukkende bør forstås som et symptom på allerede eksisterende 
holdninger. Hatefulle ytringer og intoleranse som samfunnsfenomener 

47 Se http://www.vl.no/samfunn/politiet-etterforsker-jodehets-pa-facebook/ 
48 Se http://www.llh.no/filestore/Dokumenter_LLH_Sentralt/Rettighetsarbeid/Drapstruet-

fordihunvarlesbisk.pdf 
49 Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre 

minoriteter, HL-senteret, mai 2012. Se omtale av rapporten i del V, 5. Nasjonale 
minoriteter.  

50 Komiteens anbefalinger er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
cerds78.htm under feltet for Norge.

51 Se hhv. CCPR/C/NOR/CO/6, avsnitt 14, CAT/C/NOR/CO6-/7, avsnitt 21 og CRI 
(2009) 4. 

52 Se bl.a. Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, Doubleday & Co., New York, 
1958; I Dovidio, John F., Peter Glick og Laurie A. Rudman, On the Nature of Prejudice 
– fifty years after Allport, Blackwell Publishing, Malden, MA, 2005.

http://www.vl.no/samfunn/politiet-etterforsker-jodehets-pa-facebook/
http://www.llh.no/filestore/Dokumenter_LLH_Sentralt/Rettighetsarbeid/Drapstruetfordihunvarlesbisk.pdf
http://www.llh.no/filestore/Dokumenter_LLH_Sentralt/Rettighetsarbeid/Drapstruetfordihunvarlesbisk.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm
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er tett sammenbundet og påvirker hverandre gjensidig. De kan således 
bare bekjempes dersom de ses i sammenheng. 

Ytringsfriheten gir, og bør gi, svært vide rammer for å ytre seg i det of-
fentlige rom. Likevel er det klart at visse ytringer er så grove og kren-
kende mot andres menneskeverd at de er ulovlige, eller uakseptable fra 
et moralsk/etisk ståsted. Hatefulle ytringer skremmer folk fra å delta i 
samfunnsdebatten, fører til lavere toleransenivå i samfunnet og kan 
føre til vold. Et effektivt vern mot hatefulle ytringer er en menneske-
rettighet, og en forutsetning for et velfungerende demokrati. 

Spørsmålet er hvordan vi som samfunn kan gjøre noe med disse utfor-
dringene. Hvem har ansvaret? For det første har vi alle et moralsk an-
svar for å stå opp mot intoleranse og imøtegå hatefulle ytringer, uav-
hengig av hvor de fremkommer. Organisasjoner som arbeider for å 
bekjempe rasisme og intoleranse, spiller en viktig rolle ved å avdekke 
og spre kunnskap om utfordringene. Ansvaret påligger også i stor grad 
media, som må sørge for en ansvarlig balanse mellom ytringsfrihet og 
vern mot hatefulle ytringer.

Mens samfunnet som helhet har et moralsk ansvar, har statlige myndig-
heter et juridisk ansvar for å gi individer et effektivt vern mot hatefulle 
ytringer og motvirke intoleranse. Dette følger blant annet av FNs rase-
diskrimineringskonvensjon (RDK), en konvensjon Norge ratifiserte i 
1970, som er innført i norsk lov gjennom diskrimineringsloven av 
2005.53

Problemstillingen er hva norske myndigheter bør gjøre for å forebygge 
hatefulle ytringer og fremme økt toleranse i samfunnet, i lys av forplik-
telsene etter RDK.

Ved å ratifisere RDK har norske myndigheter påtatt seg forpliktelser av 
ulik karakter, inkludert aktivt å motvirke hatefulle ytringer og intole-
ranse.  Enkelte forpliktelser kan beskrives som strakstiltak, mens andre 
forpliktelser har et mer langsiktig preg. Statens forpliktelser etter RDK 
kan kategoriseres i tre nivåer: plikten til å respektere, beskytte og opp-
fylle («respect , protect, fulfil»).54

Norske myndigheter er for det første forpliktet etter RDK til å avstå fra 
å ta del i handlinger eller praksis som innebærer rasediskriminering 

53 Se også SP artikkel 10 nr. 2, der det fremgår at «Enhver form for fremme av nasjonalhat, 
rasehat eller religiøst hat som innebærer tilskyndelse til diskriminering, fiendskap eller 
vold, skal forbys ved lov».

54 Denne typologien tar høyde for at statene har ulike typer forpliktelser.
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overfor personer eller grupper, og påse at ingen offentlige myndigheter 
eller institusjoner fremmer eller tilskynder til rasediskriminering.55

Det er grunn til å understreke at norske myndigheter generelt overhol-
der plikten til å respektere forbudet mot rasediskriminerende ytringer 
og handlinger. Samtidig finnes det eksempler på at kjente politikere har 
uttrykt seg i retninger som klart har overtrådt grensen for det moralsk 
akseptable, og kanskje også over den juridiske grensen. ECRI har flere 
ganger vist til at norske politikere må ta sterk avstand fra bruken av 
rasistisk og fremmedfiendtlig tale, og være særlig oppmerksomme på 
risikoen for å stigmatisere minoriteter.56 Politikerne skal selvsagt kunne 
kritisere samfunnsproblemer i et åpent offentlig ordskifte.  SMR mener 
samtidig at politikerne har et særlig ansvar for å ytre seg på måter som 
ikke bidrar til et forenklet og stigmatiserende bilde av bestemte  grupper.

For det andre har myndighetene plikt til å beskytte individer mot hate-
fulle ytringer. Etter RDK artikkel 4 er staten forpliktet til å ha regler 
som gjør rasediskriminerende ytringer straffbart. RDK artikkel 6 påleg-
ger videre staten å gi individer effektiv beskyttelse og effektive rettsmid-
ler mot alle rasediskriminerende handlinger, samt en rett til å søke er-
statning eller oppreisning.

I norsk lovgivning er de overnevnte forpliktelsene formelt gjennomført 
gjennom straffelovens § 135a, som er ment å sikre vern mot diskrimi-
nerende og hatefulle ytringer. I norsk rett har ytringsfriheten tradisjo-
nelt stått svært sterkt, og terskelen for å straffe diskriminerende og ha-
tefulle ytringer har derfor til tider vært karakterisert som for høy. I 
enkeltsaker har norske domstoler blitt kritisert for å gi et for dårlig vern 
mot hatefulle ytringer, i strid med RDK.57

Videre synes det å være store problemer med oppfyllelsen av konven-
sjonens forpliktelser om effektiv håndheving av forbudet mot hatefulle 
ytringer.

FNs rasediskrimineringskomité er bekymret over at det foreligger så få 
klager over rasistiske handlinger i Norge, og at så få saker behandles av 
domstolene. FNs torturkomité anbefalte i 2012 at norske myndigheter 
sikrer at diskriminering og hatefulle ytringer blir etterforsket systema-
tisk, at tiltale tas ut og at gjerningspersoner blir straffeforfulgt.58 Flere 

55 Se blant annet RDK artikkel 2 nr. 1 a) jf. Artikkel 4 c). 
56 ECRI pekte blant annet på at Fremskrittspartiet under valgkampen i 2005 hadde delt ut 

brosjyrer som gjennom tekst og bilder trakk klare forbindelser mellom alvorlige 
sikkerhetsspørsmål og personer av utenlandsk opprinnelse, CRI(2009) 4, avsnitt 83.

57 Årbok 2011 s. 28 flg. 
58 ECRI har også anbefalt økt innsats for å motvirke tilfeller av rasistiske ytringer på 

Internett, herunder straffeforfølge brudd på strl. § 135a.
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av de overnevnte organene har også kritisert Norge for dårlig oversikt 
over omfanget av hatkriminalitet, herunder manglende statistikk om 
antallet klager, etterforskinger, tiltaler og domfellelser for rasistiske 
handlinger.

På bakgrunn av ny rettspraksis kan Høyesterett muligens sies å ha ned-
justert den høye terskelen for anvendelse av strl. § 135a noe, selv om 
bestemmelsen på bakgrunn av Grl. § 100 fortsatt skal tolkes innskren-
kende.59 Det rettslige vernet mot hatefulle ytringer fremstår likevel som 
lite effektivt i praksis. Straffebestemmelsen er lite benyttet, til tross for 
klare målsetninger fra blant andre Riksadvokaten. Derfor er det også 
svært få saker om strl. § 135a som ender i rettssystemet. Det er behov 
for en økt innsats fra politi og påtalemyndighetene for å etterforske og 
straffeforfølge klager om hatefulle ytringer, herunder også økt fokus på 
trening. 

Myndighetene har også en positiv plikt til å oppfylle rettighetene i kon-
vensjonen. Etter RDK artikkel 7 har Norge forpliktet seg til «å treffe 
øyeblikkelige og effektive tiltak, særlig på områdene undervisning, ut-
danning, kultur og informasjon, med sikte på å bekjempe fordommer 
som fører til rasediskriminering, og å fremme forståelse, toleranse og 
vennskap mellom […] grupper med en bestemt rasemessig eller etnisk 
tilhørighet…» 

Denne bestemmelsen innebærer en forpliktelse til å bekjempe fordom-
mer og fremme toleranse i vid forstand. Staten har her åpenbart en vid 
skjønnsmargin til å vurdere egnede tiltak, men samtidig må tiltakene 
være «effektive». Statlige virkemidler inkluderer alt fra den overord-
nede politikken på områder som integrering, utdanning, sysselsetting, 
bolig og velferd, til mer spesifikke tiltak rettet mot særlig sårbare grup-
per eller strategier med fokus på bestemte problemer.   

Det kan reises spørsmål ved om norske myndigheters innsats for å 
fremme toleranse er tilstrekkelig effektiv i lys av disse konvensjons-
forpliktelsene.  

FNs rasediskrimineringskomité har anbefalt at myndighetene utarbei-
der en strategi som håndterer rasisme i offentlig debatt mer effektivt. 
LDO har i lengre tid etterlyst at myndighetene utvikler en helhetlig 
strategi mot hets og hatefulle ytringer.60 

59 HR-2012-689-A, publisert i Rt. 2012 s. 536. Se omtale i del V, 3. Forbudet mot etnisk 
diskriminering. 

60 Se http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Tiltak-mot-hatkrimi-
nalitet/ 

http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Tiltak-mot-hatkriminalitet/
http://www.ldo.no/no/ombudet/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2012/Tiltak-mot-hatkriminalitet/
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Som vist ovenfor rammer hetsen flere ulike grupper i samfunnet, både 
minoriteter med langvarig tilknytning til Norge, nyankomne innvan-
drere, personer med funksjonsnedsettelser og andre. Derfor er det vik-
tig at utfordringene ikke reduseres til et spørsmål om integrering av 
nyankomne innvandrere fra «fremmede kulturer». De eneste define-
rende fellestrekkene synes å være intoleranse mot det som er anner-
ledes, eller oppfatninger om at enkelte grupper særbehandles av myn-
dighetene. Utover dette er det vanskelig å forklare hvorfor slike 
holdninger fremstår såpass utbredt i et velstående samfunn som Norge.  

De bakenforliggende mekanismene bak intoleranse og hat er altså 
komplekse. SMR mener derfor at det er nødvendig å styrke kunnska-
pen om art, omfang og årsaker til hatefulle ytringer og intoleranse, og 
sammenhenger mellom disse fenomenene. Slike tiltak vil på lang sikt 
bidra til utvikling av mer treffsikre tiltak. 

Det hatske klimaet vi har sett dette året er imidlertid så alvorlig at myn-
dighetene må iverksette målrettete strakstiltak for å gjøre noe med ut-
fordringene. Appeller i nyttårstaler er ikke tilstrekkelig. Myndighetene 
bør formulere en klar strategi for hvordan hatefulle ytringer og intole-
ranse skal bekjempes. En slik strategi bør særlig fokusere på Internett 
og sosiale medier. Vi mener videre at det er sentralt at tiltakene rettes 
mot alle samfunnslag i det norske samfunnet. Skoleverket og partene i 
arbeidslivet bør spille en særlig viktig rolle. 

SMR erkjenner at myndighetene har en vanskelig jobb foran seg. Å 
arbeide med holdninger på samfunnsnivå er utfordrende, og vi hevder 
ikke å ha alle svarene på hvordan dette skal gjøres. Hat og intoleranse 
er et stort samfunnsproblem som angår oss alle, men myndighetene må 
lede an med en tydelig plan. SMR håper å kunne bidra med konstruk-
tive innspill til hvordan disse utfordringene kan løses i tiden fremover. 

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn at dette 
at:
•	 myndighetene vurderer å inkorporere RDK i menneskerettsloven 

med forrang foran annen norsk lovgivning
•	 norske politikere påser at de ikke ytrer seg offentlig på måter som 

bidrar til et forenklet og stigmatiserende bilde av bestemte grupper 
•	 myndighetene sikrer at straffeforfølgning av hatefulle ytringer av 

grov karakter gis høy prioritet og følges opp både av politi, påtale-
myndighet og domstoler

•	 myndighetene sikrer at det innsamles og utgis statistikk om antall 
hatefulle ytringer som rapporteres til politiet, om det antall saker 
som bringes for retten, om utfallet av disse sakene, og om årsakene 
til at saker ikke rettsforfølges
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•	 myndighetene støtter prosjekter som kartlegger omfanget av og 
innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom, og sammen henger 
mellom slike og intolerante holdninger 

•	 myndighetene iverksetter en helhetlig strategi for å bekjempe hate-
fulle ytringer og intoleranse som rettes mot alle grupper i det  norske 
samfunnet 

5.		 Overdreven	bruk	av	isolasjon	i	fengsel?

Bruk av isolasjon som kontrolltiltak i fengsel er et svært alvorlig og 
helseskadelig inngrep overfor fanger, men benyttes likevel i et stort om-
fang verden over. Isolasjon innebærer at fangen tilbringer 22–24 timer 
i døgnet alene på cellen uten kontakt med andre fanger, med 1–2  timers 
lufting. Meningsfull kontakt med andre enn fanger er vanligvis redusert 
til et minimum. Isolasjon er et svært omfattende inngrep i den enkeltes 
frihet, som går utover de allerede vesentlige begrensningene som følger 
av det å være berøvet sin frihet. Det er dessuten bred enighet om at 
isolasjon kan være svært skadelig for en persons fysiske og psykiske 
helse, og at tiltaket ikke fremmer den vellykkede tilbakeføringen til 
samfunnet som er kriminalomsorgens overordnede mål.

En rekke internasjonale overvåkingsorganer, blant andre FNs men-
neskerettskomité, FNs torturkomite og Europarådets torturkomité 
(CPT), har vært særlig opptatt av de skadelige effektene av slike inngrep. 
Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra disse overvåkingsorganene for 
bruken av isolasjon.61 På bakgrunn av denne kritikken besluttet Norsk 
senter for menneskerettigheter (SMR) å undersøke temaet nærmere.

I juni 2012 utga senteret en temarapport om bruk av isolasjon i norske 
fengsler, vurdert opp mot våre internasjonale menneskerettighets-
forpliktelser.62 I rapporten tok SMR for seg fengslenes bruk av isola-
sjon etter straffegjennomføringsloven fra 2001 og undersøkte om lov, 
praksis og kontroll- og overprøvingsordningene er i tråd med menneske-
rettslige krav.63 Rapporten tyder på at bruken av isolasjon i Norge er 
problematisk, og at fangenes rettssikkerhet ikke er tilstrekkelig ivare-
tatt.

61 Se anbefalinger fra hhv. FNs menneskerettighetskomité (CCPR/C/NOR/CO/6, avsnitt 
11), anbefalinger fra FNs torturkomité (CAT/C/NOR/CO/5, avsnitt 8) og anbefalinger 
fra CPT (se bl.a. CPT/Inf (2006) 14, CPT/Inf (2011) 33).

62 Temarapport Bruk av isolasjon i fengsel – Norsk lov og praksis i et menneskerettslig 
perspektiv, tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
publikasjoner/rapporter/docs/isolasjonsrapport.pdf  

63 Rapporten er avgrenset mot bruk av isolasjon overfor varetektsfengslede som besluttes av 
domstolene etter straffeprosessloven, som også har vært gjenstand for mye internasjonal 
kritikk. 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/rapporter/docs/isolasjonsrapport.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/publikasjoner/rapporter/docs/isolasjonsrapport.pdf


40 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

Spørsmålet er hvordan fanger kan gis et bedre vern mot overdreven 
bruk av isolasjon. 

Menneskerettighetene setter en rekke skranker for bruk av isolasjon64 
og stiller blant annet krav til utforming av lovmessige rammer for bruk 
av isolasjon. Disse sier at vilkårene for bruk må være tilgjengelige og 
klart formulert for å oppfylle minstekrav til forutsigbarhet for fangen, 
både med hensyn til under hvilke omstendigheter isolasjon kan benyt-
tes, ut fra hvilke formål og for hvor lang varighet.

Videre stiller menneskerettighetene krav om at det må finnes betryg-
gende saksbehandlingsregler ved bruk av isolasjon. Disse kravene om-
fatter hvilke personer som kan beslutte isolasjon, hvilke prosedyrer 
disse personene skal følge, fangens rett til å uttale seg som del av pro-
sedyren og til å få en begrunnelse for inngrepet.

Menneskerettighetene setter også strenge krav til bruken av isolasjon i 
praksis. Disse rammene innebærer at isolasjon bare skal brukes i 
 ekstraordinære tilfeller, som en siste utvei og for et kortest mulig tids-
rom. I den sammenheng oppstilles krav til soningsforholdene, inngre-
pets strenghet og varighet, formålet og virkningen inngrepet har på den 
enkelte, og til hvordan lovens rettssikkerhetsgarantier fungerer i prak-
sis. Det stilles strengere krav desto mer alvorlig og inngripende isolasjo-
nen er, og isolerte personers helse skal ivaretas gjennom tilstrekkelige 
stimuli og meningsfull sosial kontakt.

Til slutt stilles menneskerettslige krav til kvaliteten på ordninger for 
kontroll- og overprøving av isolasjonsinngrep. Slike krav omfatter krav 
om effektive interne inspeksjoner og kontrollordninger, adekvat feng-
selsfaglig og helsemessig tilsyn, både intern og uavhengig klagemulig-
het, og en effektiv og reell domstolsprøving.

SMRs rapport avdekket flere problematiske forhold ved norsk regel-
verk og praksis for bruk av isolasjon.

For det første er flere av hjemmelsgrunnlagene for isolasjon så vage at 
de står i et tvilsomt forhold til minstekravene til klar utforming som 
følger av menneskerettighetene. Den vidtgående skjønnsmarginen i 
straffegjennomføringsloven § 37 første ledd e) er særlig problematisk. 
Bestemmelsen fastsetter at kriminalomsorgen kan isolere en fange helt 
eller delvis for opptil ett år av gangen dersom dette anses «nødvendig 
for å opprettholde ro, orden og sikkerhet».

64 SP artiklene 7 og 10, TK artikkel 1 jf. 16, BK artikkel 37a og EMK artikkel 3 og 8 
fastsetter alle skranker for bruk av isolasjon.   
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For det andre uthuler enkelte saksbehandlingsregler i fengselssakene 
grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Fengslene er gitt en uforholds-
messig bred adgang til å hindre fangers muligheter til å ivareta sine 
 interesser i saker om isolasjon, fordi begrunnelse og innsyn i årsaken til 
inngrepene kan avskjæres.

For det tredje er det påvist en rekke problemer knyttet til praktiserin-
gen av regelverket om isolasjon. Et stort problem er at statistikk om 
bruken av isolasjon ikke er tilgjengelig for allmenheten, til tross for at 
dette har vært etterspurt i en årrekke. Intern statistikk SMR likevel har 
fått tilgang til, viser et samlet antall isolasjonsvedtak i 2011 på over 
2700 i en fangebefolkning på cirka 3600. Over 90 prosent av vedtakene 
ble fattet på grunnlag av vilkåret om opprettholdelse av «ro, orden og 
sikkerhet». Det er også bekymringsfullt at nesten en tredjedel av disse 
vedtakene gjaldt varetektsfanger, som jo ikke er dømt for noe straffbart. 
Sett i sammenheng med store variasjoner fengslene imellom, kan antal-
let vedtak tyde på at enkelte fengsler benytter uforholdsmessig mye 
isolasjon, i strid med norsk lov. Tilsynsbesøk fra blant andre Sivil-
ombudsmannen og CPT har dessuten avdekket at isolasjon er blitt 
 benyttet på grunn av mindre avvikende atferd som forsovelser, som 
sparetiltak og overfor personer med alvorlige psykiske plager.

For det fjerde synes de eksisterende ordningene for kontroll og over-
prøving ikke å ivareta fangenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad. Dette 
knytter seg særlig til klageorganets manglende uavhengighet, begrenset 
reell prøving for domstolene og en mangelfull tilsynsordning. SMR 
 mener at kontroll- og overprøvingsordningene samlet ikke tilfreds-
stiller menneskerettslige krav til effektiv og uavhengig prøving og tilsyn.

Disse funnene er urovekkende, tatt i betraktning inngrepets alvorlig-
hetsgrad og de godt dokumenterte skadevirkningene av isolasjon.

Rapporten, som inneholdt en rekke anbefalinger, ble oversendt justis- 
og beredskapsminister Grete Faremo sommeren 2012. I den etterføl-
gende dialogen med kriminalomsorgen ble det avdekket at de sentrale 
fengselsmyndighetene i liten grad fører systematisk kontroll med isola-
sjonspraksis. Under et seminar om temaet uttalte fengselsdirektøren i 
Halden fengsel at de sentrale fengselsmyndighetene ikke virket særlig 
opptatt av temaet. Direktøren foreslo en økt satsing på internkontroll i 
kriminalomsorgen for å begrense bruken av isolasjon. Bakgrunnen for 
dette var erfaringer fra Halden fengsel, som har iverksatt rutiner for 
internkontroll ved bruk av isolasjon, med svært positive resultater.
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Isolasjonsbruken var også et tema under FNs torturkomités høring av 
Norge i november 2012.65 Under den muntlige utspørringen viste 
 norske myndigheter til SMRs rapport og uttalte at rapportens anbefa-
linger var til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.66 Myndig-
hetene lovet også at statistikk om isolasjon etter straffegjennomførings-
loven ville bli produsert i løpet av 2013 og offentliggjort. 

I sine konkluderende merknader til Norge ga FNs torturkomité uttrykk 
for at den delte SMRs bekymring om bruk av isolasjon. Komiteen ut-
talte blant annet at de vage reglene for bruk av isolasjon legger opp til 
svært skjønnspregede avgjørelser som hindrer etterfølgende kontroll. 
Komiteen anbefalte myndighetene å redusere bruk av isolasjon til 
strengt nødvendige tilfeller, endre lovverket, sikre rettssikkerhetsgaran-
tier for fanger i saksbehandlingen, evaluere praksis og kontroll- og 
overprøvingsordningene samt fremskaffe detaljert statistikk og gjøre 
den offentlig tilgjengelig.

Senteret er positive til at myndighetene har lovet å fremskaffe tall, men 
understreker at statistikken som utarbeides, må være detaljert nok til å 
gi et reelt bilde praksisen. Statistikken bør som et minimum opplyse om 
det totale antall vedtak, antall forlengelser samt varighet som gjennom-
snitt og i enkelttilfeller.  

SMR betviler ikke at det på ulike nivåer i kriminalomsorgen arbeides 
målrettet med å begrense bruken av isolasjon. Vårt anliggende er at det 
er et overordnet politisk ansvar å bøte på de rettssikkerhetsmessige 
manglene som er påvist. Isolasjon er et inngripende og helseskadelig 
tiltak, og norske myndigheter må gi klarere rammer for bruk av isola-
sjon slik at ikke så store deler av ansvaret for vurderingene pålegges 
enkeltpersoner i forvaltningssystemet.

SMRs overordnede inntrykk er at straffegjennomføringsloven i for stor 
grad har vektlagt sikkerhetsmessige hensyn på bekostning av fangenes 
rettssikkerhet. Norske myndigheter bør derfor foreta en bred gjennom-
gang av lovverk og praksis, med særlig vekt på fangenes rettssikkerhet. 
Utgangspunktet for gjennomgangen bør være Norges menneskeretts-
lige forpliktelser.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn av dette 
at:
•	 myndighetene i løpet av 2013 utarbeider og gjør offentlig tilgjenge-

lig detaljert statistikk om bruken av isolasjon, herunder antall ved-

65 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige under feltet for Norge på http://www2.ohchr.
org/english/bodies/cat/cats49.htm 

66 Oppsummering fra FNs torturkomités 1103. møte, avholdt 2. november 2012 (Dok.nr. 
CAT/C/SR.1103).   

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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tak, antall forlengelser og varighet som gjennomsnitt og i enkelt-
tilfeller

•	 myndighetene foretar en gjennomgang av hjemmelsgrunnlagene 
for isolasjon, for å sikre at inngrepet bare brukes i ekstraordinære 
tilfeller, som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom 

•	 fangenes rettigheter styrkes i saksbehandlingen
•	 det foretas en grundig evaluering av praktiseringen av isolasjon, og 

at det innføres et system for internkontroll av vedtak om isolasjon
•	 det foretas en helhetlig gjennomgang av kontroll- og overprøvings-

ordninger, vurdert opp mot menneskerettslige krav

6.		 Tvangsbruk	i	psykiatrien	må	reduseres	i	tråd	med	
	 	 ny	konvensjon	

Regjeringen fremla 14. mai 2012 en proposisjon til Stortinget om sam-
tykke til ratifisering av FNs konvensjon om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD).67 Norske myndigheter har de siste 
årene inntatt en skeptisk holdning til nye menneskerettslige forpliktel-
ser, og det er derfor gledelig at man igjen viser ambisjoner på menneske-
rettighetsfeltet.68

Personer med funksjonsnedsettelser opplever fortsatt diskriminering 
på en rekke samfunnsområder, også i Norge. Hovedformålet med 
CRPD er å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne ivaretas på lik linje med andre i samfunnet, og at de 
beskyttes mot diskriminering. Norsk senter for menneskerettigheter 
(SMR) tror konvensjonen kan bidra til styrket vern for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, og støtter derfor ratifikasjon.

Samtidig er det uheldig at regjeringen foreslår å avgi to tolkningserklæ-
ringer til sentrale bestemmelser i CRPD. I erklæringene gis det uttrykk 
for at konvensjonen forstås dithen at den tillater at personer kan fratas 
sin rettslige handleevne og underlegges tvungen omsorg og behandling 
der dette er nødvendig, som en siste utvei, og behandlingen er undergitt 
rettssikkerhetsgarantier.69 Erklæringene vil særlig ramme personer 
med alvorlige psykiske lidelser, som nyter vern etter konvensjonen på 
lik linje med personer som har fysiske funksjonsnedsettelser. Formålet 
med å avgi slike erklæringer synes å være at man vil sikre at den gjel-

67 Alle sakens dokumenter er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=52670 Se nærmere omtale del II, 2. Prosess rundt sentrale 
ratifiseringer, og del V, 7. Funksjonshemmedes rettigheter. 

68 Se Årbok 2011 s. 18–21.
69 Se Prop. 106 S (2011–2012), s. 63. Tolkningserklæringene er foreslått i tilknytning til 

CRPD artikkel 12 om likhet for loven og artikkel 14 om frihet og personlig sikkerhet 
sammenholdt med artikkel 25 om retten til helse. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
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dende adgangen til å tvangsinnlegge og tvangsbehandle psykisk syke i 
Norge kan videreføres.

Bakgrunnen for at myndighetene anser disse erklæringene som nød-
vendig, er at internasjonale organer som CRPDs ekspertkomité har kri-
tisert lover og praksis som gir adgang til å frata mennesker frihet og 
selvbestemmelse, der dette er basert på en nedsatt mental funksjons-
evne. Komiteens posisjon synes å være at slik særlovgivning er diskri-
minerende, fordi den identifiserer psykisk syke personer som særlig 
behandlingstrengende eller farlige, og gir dem svakere rettsvern enn 
andre mennesker.

Senteret er bekymret over regjeringens forslag til tolkningserklæringer 
fordi det brukes urovekkende mye tvang i norsk psykiatri. I 2012 of-
fentliggjorde Helsedirektoratet en rapport som igjen bekrefter store ut-
fordringer ved bruk av tvang i psykiatrien.70 Over ti år etter at myndig-
hetene lanserte målsettingen om en betydelig reduksjon av tvangsbruken, 
er tallene fortsatt høye, også sammenliknet med andre europeiske land. 
Om lag 5600 personer ble tvangsinnlagt til sammen 8300 ganger i 2011.

Det er videre store forskjeller når det gjelder i hvilken grad de ulike 
institusjonene benytter tvang – både med hensyn til tvangsinnleggelser, 
bruk av tvangsmidler og tvangsmedisinering. Variasjonene er så store at 
de tyder på at enkelte behandlingssteder bruker tvang i vilkårlig og 
uforholdsmessig grad, i strid med både nasjonalt lovverk og menneske-
rettighetene. Disse forholdene har de siste årene fått internasjonale 
overvåkingsorganer som FNs menneskerettskomité og FNs tortur-
komité til å rette krass kritikk mot bruken av tvang i norsk psykiatri.71

På denne bakgrunnen mener SMR at det er svært uheldig dersom avgi-
velse av tolkningserklæringer til CRPD blir en «sovepute» som forsin-
ker nødvendige reformer. Under stortingskomiteens høring om ratifika-
sjon den 9. oktober anbefalte senteret myndighetene å revurdere 
behovet for å avgi tolkningserklæringer.72 Alternativt mener SMR at 
erklæringene bør omformuleres slik at adgangen til bruk av tvang og 
unntak fra selvbestemmelse blir atskillig snevrere, samt at det bør leg-
ges opp til en etterfølgende evaluering av erklæringene.

Spørsmålet er hva norske myndigheter bør gjøre for effektivt å redusere 
tvangsbruken på et felt som, tross klare målsettinger, har vist seg svært 
vanskelig å endre.

70 Se Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne 2011, Helsedirektoratet rapport 
IS-2035. 

71 Se omtale i Årbok 2011 s. 67, og i del III, 2. Forbudet mot tortur.
72 SMRs innspill er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/

aktuelle-saker/2012/docs/stortingshoring-crpd.pdf 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/aktuelle-saker/2012/docs/stortingshoring-crpd.pdf
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/aktuelle-saker/2012/docs/stortingshoring-crpd.pdf
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Plikten til å hindre at pasienter i psykiatrien utsettes for vilkårlig fri-
hetsberøvelse, uforholdsmessige tvangsinngrep og diskriminering føl-
ger av Norges nåværende menneskerettslige forpliktelser, blant annet 
etter EMK og SP. SMR mener videre at CRPD, som etter alt å dømme 
blir ratifisert, vil kunne anspore til endringer i norsk psykiatri.

SMR mener en nedgang i tvangsbruken fordrer en større lovreform på 
psykiatrifeltet, i lys av de føringer som legges i CRPD for økt vekt-
legging av selvbestemmelse og ikke-diskriminering for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Videre mener senteret at myndighetene må 
 arbeide mer målrettet for å oppnå endringer i praksis.

Dagens lov om psykisk helsevern fra 1999 ivaretar ikke psykiatriske 
pasienters rettssikkerhet og rett til selvbestemmelse i tilstrekkelig grad. 
Etter gjeldende regler kan personer bli tvangsinnlagt og underlegges 
tvungen behandling dersom de anses å ha en «alvorlig psykisk lidelse», 
og enten vurderes å ha sterkt behov for behandling («behandlings-
vilkåret») eller vurderes å være farlige for seg selv eller andre («fare-
vilkåret»).

Ifølge Helsedirektoratets rapport fra 2012 blir behandlingsvilkåret be-
nyttet som eneste rettsgrunnlag i mer enn halvparten av alle innleggel-
sene til tvungent psykisk helsevern. På grunn av de prinsipielle beten-
kelighetene ved å påtvinge pasienter behandling uten at de er til fare for 
seg selv eller andre, usikre behandlingsprognoser, og de skjønnsmessige 
vurderingene som overlates til helsepersonell, har bestemmelsen lenge 
vært omdiskutert. På bakgrunn av CRPD, herunder ekspertkomiteens 
uttalelser, anføres det dessuten at dagens lov om psykisk helsevern er 
en diskriminerende særlov, som bør oppheves.

I mai 2010 oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet et lovutvalg 
som skulle foreta en gjennomgang av bestemmelsene i lov om psykisk 
helsevern med sikte på å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang i 
psykiatrien. Utvalget skulle blant annet ta stilling til om behandlings-
vilkåret burde opprettholdes. Videre skulle utvalget vurdere dagens 
lovverk på bakgrunn av Norges menneskerettslige forpliktelser, blant 
annet med henblikk på en mulig ratifikasjon av CRPD.

I utvalgets rapport, som ble overlevert i juni 2011, ble det fremmet en 
rekke lovforslag.73 Utvalget drøftet også om en eventuell ratifikasjon av 
CRPD ville få konsekvenser for adgangen til å opprettholde dagens 
regler om tvangsbruk. Utvalgets flertall uttalte at det eksisterte tvil om 
hvordan konvensjonens innhold skulle tolkes, men la til grunn at 

73 Se NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet, se omtale i Årbok 2011 
s. 204-206. 
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 nasjonal lovgivning var i tråd med konvensjonen. Samtidig anså utval-
gets flertall at dagens lovgivning hadde diskriminerende elementer, og 
anbefalte en utredning om et lovverk på helse- og omsorgsfeltet som gir 
pasienter innenfor psykiatrien rettigheter på lik linje med somatiske 
pasienter. Departementet sendte utvalgets rapport ut på høring, og 
mottok innspill fra en rekke høringsinstanser, deriblant SMR.

Senteret er kritisk til at utvalgets mandat ikke åpnet for noen grunn-
leggende reform av psykiatrifeltet, ved at det ikke ble lagt opp til å 
vurdere alternativer til tvang.74 Innenfor mandatets rammer er det like-
vel en rekke forslag som styrker rettssikkerheten for pasientene, og som 
bør følges opp i påvente av en mer grunnleggende lovreform.

På et overordnet plan anser SMR at de føringene som legges i CRPD, 
herunder dets forbud mot diskriminering, taler for å fjerne særlov-
givningen i det psykiske helsevernet. Av samme grunn mener SMR at 
utvalget ikke har gått langt nok i forslaget om inngangskriteriene for 
tvang. Blant annet mener senteret at adgangen til å underlegge pasien-
ter tvungen innleggelse og behandling etter dagens «behandlingsvilkår» 
verken kan eller bør videreføres.75 Det er imidlertid positivt at utvalget 
ga sin støtte til en visjon om at regler om tvangsbruk ikke skal rettes 
mot spesielle grupper. I påvente av mer grunnleggende systemreformer 
representerer forslagene samlet sett et skritt i riktig retning.

Til tross for at det er foretatt et omfattende utredningsarbeid og en bred 
offentlig høring, ser det nå ut til at myndighetene ønsker å legge utred-
ningen i en skuff. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 frem-
gikk det at Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det ikke 
skal foretas noen lovendringer nå.76 Departementet ønsker å utsette 
vurderingen av lovendringer i ytterligere tre år, for å evaluere effekten 
av en nylig lansert nasjonal strategi først.

Flere av tiltakene som varsles i regjeringens nye strategi for å øke frivil-
ligheten i psykiatrien, er velkomne og inkluderer blant annet økt sat-
sing på opplæring om menneskerettigheter for helsepersonell.77 SMR 
er likevel ikke overbevist om at strategien alene vil føre til en ønsket 
reduksjon av tvangsbruken. Tvilen skyldes blant annet at myndighetene 
har lansert en mengde liknende tiltak i løpet av den siste tiårsperioden, 
uten å lykkes med å bringe bruken av tvang til et lavere nivå.

74 SMRs høringssvar er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/
overvakning/horinger/2012/paulsrud.html 

75 Se SMRs høringssvar for nærmere utdyping.
76 Prop. 1 S (2012–2013) s. 129, Helse- og omsorgsdepartementet. 
77 Bedre kvalitet – økt frivillighet: Nasjonale strategi for økt frivillighet i psykiske 

helsetjenester (2012–2015), se omtale del III, 2. Forbudet mot tortur. 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/overvakning/horinger/2012/paulsrud.html
http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/overvakning/horinger/2012/paulsrud.html
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Paulsrud-utvalgets utredning synliggjør et klart behov for lovendringer 
både når det gjelder psykiatriske pasienters rettssikkerhet og deres rett 
til selvbestemmelse. Årsakene til tvang er komplekse, og etter SMRs 
oppfatning fordrer problemet en bred tilnærming som omfatter både 
lovreformer og andre tiltak for å påvirke institusjoners praksis.

Til slutt ønsker SMR å oppfordre myndighetene til å arbeide mer mål-
rettet for å oppnå endringer i praksis. De store variasjonene i tvangs-
bruken på ulike institusjoner tilsier at det finnes et stort urea lisert 
p otensial for å redusere bruken av tvang. Myndighetene burde derfor 
rette søkelyset mot de institusjonene som har de høyeste tvangstallene. 
Dette bør skje ved økt satsing på internkontroll og tilsyn, og ved å 
nyttig gjøre seg gode erfaringer fra institusjoner som bruker lite tvang.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på bakgrunn av dette at:
•	 myndighetene ratifiserer CRPD uten reservasjoner av noen art. 

 Alternativt bør ordlyden i erklæringene endres, og det bør legges 
opp til en etterfølgende evaluering

•	 nasjonal lovgivning endres for å sikre at personer med nedsatt 
mental funksjonsevne får tilstrekkelig rettslig vern mot vilkårlige og 
uforholdsmessige tvangsinngrep på diskriminerende grunnlag

•	 det iverksettes målrettede tiltak for å redusere tvangsbruken i de 
psykiatriske institusjonene der tvang er mest utbredt

7.		 Hensynet	til	barnets	beste	kontra		
	 	 innvandringsregulerende	hensyn	–	hva	nå?

Det har lenge hersket usikkerhet og forvirring rundt hvorvidt den 
 norske innvandringspolitikken står seg i forhold til Norges menneske-
rettighetsforpliktelser, og det er behov for en opprydding og klargjøring 
av regelverket i saker gjeldende oppholdstillatelser for barn. Dette har 
vært påpekt av regionale og internasjonale overvåkingsorganer gjen-
tatte ganger. Blant annet uttrykte FNs barnekomité, i sine avsluttende 
merknader til Norges femte rapport (2010), bekymring for at barnets 
beste-prinsippet i praksis ikke anvendes fullt ut i asylsaker. Dette er en 
oppfordring til norske myndigheter om å sikre at dette blir gjort i 
fremtidige saker.

I den offentlige debatten om barn på flukt er det særlig situasjonen for 
lengeværende barn uten lovlig opphold i Norge som har vært i fokus. 
Et viktig element i denne debatten har vært hvordan den forpliktelsen 
Norge har etter FNs barnekonvensjon om at barns beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle typer saker som omhandler barn, bør 
forstås og praktiseres i behandlingen av asylsøknader som omfatter 
barn. Denne problemstillingen er særlig aktuell i forbindelse med 
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omgjøringsbegjæringer i saker som i utgangspunktet har endt med 
avslag. Dette gjelder først og fremst når barnets beste skal veies mot 
andre grunnleggende hensyn, som innvandringsregulerende hensyn. 
Problemstillingen blir ytterligere aktualisert i tilfeller der endelig avslag 
på søknad om beskyttelse ikke umiddelbart fører til at søker(ne) 
returnerer frivillig, og resultatet blir at barn opparbeider sterkere 
tilknytning til Norge enn til opprinnelseslandet.

Dette var det regjeringens intensjon å klargjøre i stortingsmeldingen 
«Barn på flukt».78 Forventningene var derfor høye da den ble lagt frem 
den 8. juni 2012. Meldingen bidro imidlertid ikke til en opprydning 
som nevnt. «Tydeliggjøring av gjeldende politikk», var justisminister 
Grete Faremos (Ap) foretrukne uttrykk da meldingen ble lagt frem. 
Rett nok ble det klart uttalt i stortingsmeldingen at UNEs praksis de 
siste årene har vært strengere enn det lovgiver opprinnelig la opp til, 
samt at den fremstår som lite entydig. Det er positivt at det erkjennes i 
meldingen at praksis har vært for streng når det gjelder vurderingen av 
hensynet til barnets beste opp mot innvandringsregulerende hensyn.  
Meldingen mangler imidlertid en redegjørelse for konsekvensene av 
denne erkjennelsen.

Heller ikke Kommunal- og forvaltningskomiteen innstilling79 var sær-
lig oppløftende med hensyn til klargjøring av praksis. Komiteen fikk 
gjennom høringen i Stortinget en rekke innspill om behovet for en ty-
deliggjøring av regelverket i form av en forskriftsendring. Komiteen har 
også merket seg den tidligere UNE-direktøren, Terje Sjeggestads, klare 
uttalelser om at endringer i dagens praksis når det gjelder vektlegging 
av barns beste, ikke kan forventes uten ved forskriftsendringer. Allike-
vel mente komiteens flertall at det først og fremst er behov for en juste-
ring av praksis, samt bedre kvalitet på vedtakene og begrunnelsene for 
dem, og at stortingsmeldingens «klargjøring» av innholdet i utlendings-
forskriften § 8-5, sammen med UNEs internarbeid med praksisavkla-
ring, er tilstrekkelig i så måte.

Bare komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekke-
vold, tok til orde for at en tydeliggjøring av praksis i form av forskrift er 
påkrevet. Han viste i den anledning til at flere av høringsinstansene 
mener at meldingen ikke nevneverdig bidrar til en klargjøring, slik hen-
sikten med meldingen ifølge regjeringen var. Den unisone tilbakemel-
dingen fra høringsinstansene er at meldingen bidrar til ytterligere for-
virring gjennom vage og til dels motstridende utsagn, fremfor å komme 

78 Meld. St. nr. (2011–2012) «Barn på flukt».
79 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om barn på flukt, Innst. 57 S 

(2012–2013), 8. november 2012. 
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med avklaringer, og at den ikke konkretiserer hvordan barnets beste-
vurderinger bør foretas.

Ved Stortingets behandling av innstillingen, ble komiteens tilråding om 
at Meld. St. 27 (2011–2012) om barn på flukt vedlegges protokollen 
enstemmig vedtatt. Stortingets flertall er altså fornøyde med dagens 
praksis og ser ikke noen grunn til å påse at denne endres i nevneverdig 
grad. Dette medførte at det fortsatt var uklart hvordan utlendingsmyn-
dighetene skal praktisere regelverket.

Den 4. desember 2012 avsa Den europeiske menneskerettsdomstolen 
(EMD) dom i saken Butt mot Norge.80 Spørsmålet i saken var om en 
utvisning til Pakistan ville medføre et inngrep i klagernes rett til respekt 
for familie- og privatliv etter EMK artikkel 8. Domstolen fant at om-
stendighetene i saken var så «eksepsjonelle» at en utvisning av klager-
ne fra Norge ville innebære en krenkelse av konvensjonens artikkel 8. 
Dommen var enstemmig og kan tolkes som en korreks til norske inn-
vandringsmyndigheters returpraksis. Dommen var også interessant i 
tilknytning til Høyesteretts forestående domsavsigelser i to plenums-
dommer samme måned. Det var forventet at Høyesterett i disse dom-
mene skulle komme med en avklaring av gjeldende rett angående bar-
nets beste-vurderinger og vektleggingen av dette hensynet opp mot 
innvandringsregulerende hensyn.

Høyesterett avsa 21. desember 2012 to plenumsdommer,81 hvor de 
kom til at Utlendingsnemndas avslag på opphold og asyl var gyldige. I 
motsetning til i Butt-saken mente Høyesterett at barna i disse sakene 
ikke har bodd lenge nok i Norge til å ha fått en «eksepsjonell tilknyt-
ning» til landet med rett til et «private life» her. Det er imidlertid ikke 
dette som er det oppsiktsvekkende ved plenumsdommene. Det som 
kan karakteriseres som oppsiktsvekkende, er splittelsen disse sakene 
skapte i Høyesterett.

Den første saken gjaldt spørsmålet om gyldigheten av et avslag på søk-
nad om asyl og opphold på humanitært grunnlag for en iransk familie 
med barn som hadde bodd lenge i Norge uten lovlig opphold. Hoved-
spørsmålet for Høyesterett var forståelsen av utlendingsloven § 38 og 
hensynet til barnets beste, herunder hvilken kompetanse domstolene 
har ved overprøving av slike vedtak. Et flertall på 14 dommere mente at 
det, innenfor det domstolene kan prøve, ikke var feil ved vedtaket som 

80 Butt mot Norge (Application no. 47017/09) avsagt 4. desember 2012. Se omtale i del III, 
9. Vernet om privatliv og familieliv.

81 HR-2012-2398-P og HR-2012-2399-P. Se omtale i del V, 8. Flyktningers og asylsøkeres 
menneskerettighetsvern. 
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tilsa at det var ugyldig. Et mindretall på fem dommere mente vedtaket 
var ugyldig som stridende mot barnekonvensjonen artikkel 3.

Den andre saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av et avslag på opp-
hold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie med en datter som 
har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold. Datteren ble født i Norge i 
september 2003. De ankende parters påstand om at utsendelsen av fa-
miliens datter i mars 2012 var i strid med EMK artikkel 8, ble forkastet 
av de samme 14 dommerne som er nevnt foran, mens fem dommere 
kom til at utsendelsen krenket artikkel 8. 11 dommere kom til at det 
ikke var adgang til å kreve fastsettelsesdom for at utsendelsen også var 
i strid med FNs barnekonvensjon artikkel 3, og avviste denne påstan-
den. Åtte dommere kom til at kravet kunne fremmes. En fraksjon på 
fem dommere kom til at utsendelsen var i strid med barnekonvensjo-
nen artikkel 3, mens tre dommere, som i de øvrige spørsmål tilhørte 
rettens flertall, voterte for å frifinne staten.

Fem dommere tok altså ut dissens i begge sakene, og mente at Norge 
har krenket barnekonvensjonen. Splittelsen i Høyesterett viser hvor 
uklar rettstilstanden er på dette området, og behovet for tydeliggjøring 
i lov eller forskrift er dermed bekreftet også av Høyesterett. Høyesterett 
gikk i plenumsdommene langt i å spille ballen tilbake til lovgiverne på 
Stortinget, og de to dommene gir et kraftig signal til politikere og lov-
givere om at det bør handles. Dermed er det opp til regjering og Stor-
ting å foreta de nødvendige grep.

I motsatt fall vil man ikke oppnå noen klargjøring før EMD eventuelt 
tar stilling til enkelte av spørsmålene. Dette kan imidlertid ta flere år. 
Begge de to familiene plenumsdommene gjelder, har varslet at de vil 
bringe sakene inn for EMD. I mellomtiden vil en altså uklar rettstil-
stand opprettholdes, med mindre det skjer en lovendring eller utarbei-
des en forskrift som tydeliggjør hvordan innholdet i hensynet til barnets 
beste skal fastlegges, og hvordan det skal vektlegges i forhold til andre 
hensyn, så som innvandringsregulerende hensyn. Er det dette ønske-
lig? Bør det overlates til overnasjonale instanser som EMD å trekke 
opp linjene for hvordan regelverket skal praktiseres, eller bør man ord-
ne opp i dette på nasjonalt nivå? Og er det forsvarlig å opprettholde en 
rettstilstand som beskrevet her? Eller bør det foretas noen grep fra 
 regjeringen eller lovgivers side?

Rettssikkerhetshensyn taler for en omgående forskriftsregulering av 
disse spørsmålene. I et rettssikkerhetsperspektiv er det viktig å sikre en 
klar, forutsigbar og ikke-diskriminerende praksis. Dette er ikke mulig 
uten konkrete holdepunkter for hvordan det skal skje. For bestemmel-
ser som overlater et vidt skjønn til forvaltningen, gjelder det på et gene-
relt grunnlag at det bør finnes god veiledning for hvordan skjønnet skal 
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utøves. For regler som gir en stor grad av frihet til forvaltningen og som 
bare i begrenset grad kan prøves av domstolene, blir dette desto vik-
tigere. På det foreliggende området, med vedtak av stor betydning for 
den enkelte, er det av spesielt stor betydning at det finnes klare regler 
for hva som skal ligge til grunn for vedtaket. Rettssikkerhetshensyn 
 taler også for at reglene bør være lett tilgjengelige, og ikke være «skjult» 
i etatsinterne praksisnotater. Regjeringen har selv påpekt viktigheten 
av å sikre likebehandling og en praksis som ivaretar hensynet til bar-
nets beste, i tråd med lovgivers hensikt. Dette kan en forskriftsbestem-
melse som nevnt enkelt og effektivt bidra til.

UNEs selvstendige stilling og Justis- og beredskapsdepartementets 
manglende adgang til å instruere UNE i enkeltsaker er et tema som til 
stadighet er oppe i forbindelse med saker gjeldende oppholdstillatelser 
for barn. Dette er kommentert også i meldingen og tilsier at dersom 
UNE skal endre sin praksis, vil det være nødvendig med en regel-
endring.

Den tidligere UNE-direktøren har selv uttalt at stortingsmeldingen 
ikke vil få nevneverdig betydning for UNEs praksis. For det første er 
ikke en stortingsmelding høyt rettskildemessig rangert. For det andre 
oppfatter den tidligere UNE-direktøren stortingsmeldingen dithen at 
regjeringen i all hovedsak er fornøyd med den praksisen som har vært 
ført, og at den derfor ikke har sett noen grunn til å endre regelverket. 
Den tidligere UNE-direktøren har flere ganger understreket at dersom 
regjeringen mener at praksisen bør legges om, må dette skje ved en lov- 
eller forskriftsendring, og allerede i fjor ba han om et presiserende 
 regelverk for det tilfelle at politikerne mener at dagens regelverk tolkes 
feil. Dette er også momenter som taler klart for at det bør utarbeides en 
presiserende forskrift.

En forskriftsendring vil videre være en rask og effektiv måte å sikre at 
praksis blir i samsvar med lovgivers opprinnelige intensjon.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er i ferd med å utarbeide 
nye retningslinjer om vurderingen av barnets beste, rettet direkte mot 
europeiske land. Denne prosessen har norske myndigheter vært del-
aktig i. Etter det opplyste, er retningslinjene planlagt ferdigstilt i løpet 
av kort tid. Disse vil antakelig være svært nyttige i forbindelse med en 
eventuell utforming av forskrift.

Norsk senter for menneskerettigheter anbefaler på denne bakgrunn at:
•	 det snarest utarbeides en forskrift som klargjør hvordan barnets 

beste-vurderinger skal foretas og som gir veiledning om vektingen 
av hensynet til barnets beste i forhold til innvandringsregulerende 
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hensyn, i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser og 
for øvrig i tråd med utlendingslovens intensjoner 

•	 det ved utarbeidelse av en forskriftsbestemmelse bør ses hen til FNs 
høykommissær for flyktninger (UNHCR) utarbeidelse av nye 
 retningslinjer om vurderingen av barnets beste rettet direkte mot 
europeiske land
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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 nye trak-
tatforpliktelser Norge har påtatt seg (1), prosessen med ratifisering av 
sentrale konvensjoner og tilleggsprotokoller (2), hendelser i Norges 
rapporteringsprosesser til internasjonale overvåkingsorganer (3) og ut-
talelser fra internasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot Norge 
(4). Prosessene i de ulike organene er beskrevet i dette kapittelet, mens 
innholdet i de enkelte kildene behandles nærmere i tilknytning til de 
rettighetene eller sårbare gruppene de gjelder.

1.		 NYE	TRAKTATFORPLIKTELSER	

Norge har ikke påtatt seg relevante nye traktatforpliktelser i 2012.

2.		 PROSESS	RUNDT	SENTRALE	RATIFISERINGER

2.1		 FNs	konvensjon	om	rettighetene	til	personer	med		
	 	 nedsatt	funksjonsevne

Regjeringen fremmet i statsråd 11. mai 2012 en proposisjon om ratifi-
kasjon av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne.82 Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 
i 2006 og trådte i kraft i 2008. Norge undertegnet konvensjonen 
30. mars 2007, men har valgt å utsette ratifikasjonen i påvente av at ny 
vergemålslov skal tre i kraft.83

Norge har ikke undertegnet den frivillige tilleggsprotokollen til konven-
sjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som etablerer en individ-
klageordning under konvensjonen.84 I proposisjonen til Stortinget tas 
det ikke stilling til spørsmålet om tilslutning til individklage ordningen.

82 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=52670   

83 Se Årbok 2010 s. 54.
84 Protokollteksten er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-op.

htm 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-op.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-op.htm
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Proposisjonen med forslag til stortingsvedtak om samtykke til ratifi-
kasjon ble oversendt Stortinget for behandling i Arbeids- og sosial-
komiteen. Det ble avholdt åpen høring i saken 9. oktober 2012, der en 
rekke høringsinstanser deltok. Komiteens innstilling skal avgis innen 
21. februar 2013.

Nærmere omtale finnes i del V, 7. Funksjonshemmedes rettigheter.

2.2		 Tilleggsprotokoll	til	FNs	torturkonvensjon
Norge undertegnet i 2003 tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon 
(OPCAT), men har ikke ratifisert. Tilleggsprotokollen ble vedtatt av 
FNs generalforsamling i 2002 og trådte i kraft i 2006. Protokollen skal 
forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff gjennom regelmessige besøk fra uavhengige 
 organer som fører tilsyn med frihetsberøvede personer. Blant annet stil-
ler protokollen krav om etablering av et nasjonalt tilsynsorgan 
 («Nasjonal forebyggende mekanisme – NFM»). Tilleggsprotokollen 
trådte i kraft i 2006. Ved utgangen av 2012 hadde 65 stater ratifisert 
protokollen, blant andre Sverige og Danmark. FNs torturkomité ba i 
sine avsluttende merknader til Norge i november 2012 landet om å 
sørge for snarlig ratifikasjon.85

Den 20. juni 2012 offentliggjorde en arbeidsgruppe under ledelse av 
Justis- og beredskapsdepartementet en rapport om vurdering av konse-
kvenser knyttet til en eventuell norsk ratifikasjon av OPCAT, herunder 
hvilket eller hvilke organer som burde utpekes eller opprettes som 
NFM.86 Arbeidsgruppen gikk inn for at Sivilombudsmannen utpekes 
som NFM ved eventuell norsk ratifikasjon av protokollen, og foreslo at 
det foretas enkelte endringer i sivilombudsmannsloven og -instruksen.

Rapporten ble forelagt Utenriksdepartementet som sendte den på 
 høring med frist 20. september 2012. En rekke høringsinstanser avga 
innspill. Samtlige høringsinstanser stilte seg positive til ratifikasjon av 
OPCAT. En rekke høringsinstanser, blant annet Norsk senter for men-
neskerettigheter, Amnesty, Den norske helsingforskomité, Advokat-
foreningen og NOAS uttrykte derimot skepsis til å utpeke Sivilombuds-
mannen alene som NFM. Flere av organisasjonene anbefalte i stedet at 
mandatet gis til en ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, 
enten alene eller i en koalisjonsmodell.

85 Anbefalingene er tilgjengelige på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 
under feltet for Norge.

86 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/
horinger/hoeringsdok/2012/valgfri_protokoll/horingsbrev_valgfriprotokoll.
html?id=686356  Se også Årbok 2011 s. 49 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/valgfri_protokoll/horingsbrev_valgfriprotokoll.html?id=686356
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/valgfri_protokoll/horingsbrev_valgfriprotokoll.html?id=686356
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/valgfri_protokoll/horingsbrev_valgfriprotokoll.html?id=686356
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I anledning høring av Norge i FNs torturkomité 1. november 2012 ut-
talte norske myndigheter at en proposisjon til Stortinget om samtykke 
til ratifikasjon er under utarbeidelse. Proposisjonen ble oversendt 
 Stortinget 14. desember 2012.87

Ratifikasjonen er også omtalt i del III, 2. Forbudet mot  tortur.

2.3		 Tilleggsprotokoll	til	ØSK	om	individuell	klagerett
FNs generalforsamling vedtok i 2008 tilleggsprotokoll til FNs konven-
sjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) om indivi-
duell klagerett etter konvensjonens bestemmelser. Protokollen var ved 
utgangen av 2012 undertegnet av 42 stater, mens åtte stater hadde rati-
fisert. Protokollen trer i kraft når den er ratifisert av ti stater.

Under forhandlingene var Norge blant de statene som ønsket å be-
grense protokollens rekkevidde, og har vist tilbakeholdenhet med å 
ratifisere protokollen.88 I forbindelse med UPR-gjennomgangen i FNs 
menneskerettighetsråd i 2009 påtok Norge seg å foreta en utredning av 
konsekvensene ved å ratifisere protokollen. Norges manglende ratifi-
kasjon har vakt til dels stor debatt i det norske menneskerettighets-
miljøet, og flere organisasjoner har kritisert norske myndigheter for å 
føre en lukket utredningsprosess.

Utredningen om juridiske konsekvenser ved en eventuell ratifikasjon 
ble foretatt av advokat Henning Harborg og overlevert Utenriksdeparte-
mentet i september 2011.

Utenriksdepartementet sendte 16. januar 2012 utredningen på høring 
med høringsfrist 1. mars 2012.89 Utredningen tok ikke klart stilling til 
om protokollen burde ratifiseres eller ikke, men tok opp til drøftelse 
argumenter som taler for og imot en slik klageordning.

I sine høringsuttalelser oppfordret Norsk senter for menneskerettig-
heter (SMR) og Advokatforeningen norske myndigheter om å ratifisere 
konvensjonen. SMR fremhevet behovet for en virkeliggjøring av ØSK-
rettighetene og hensynet til internasjonal solidaritet med borgere i 
 andre land. Senteret ga videre uttrykk for sitt syn om at frykten for at 
det demokratiske handlingsrommet skal svekkes, er betydelig over-
drevet, og viste til at ØSK angir en minstestandard som Norge i all 

87 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=55897  

88 Se Årbok 2011 s. 50 og Årbok 2010 s. 55. 
89 Alle dokumenterer i høringssaken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/

ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/hoering_fnkonvensjon/horingsnotat.
html?id=669979 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55897
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55897
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/hoering_fnkonvensjon/horingsnotat.html?id=669979
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/hoering_fnkonvensjon/horingsnotat.html?id=669979
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2012/hoering_fnkonvensjon/horingsnotat.html?id=669979
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hovedsak oppfyller, og at myndighetene har en betydelig skjønnsmar-
gin i ØSK-saker. Advokatforeningen fremmet tilsvarende synspunkter.

Utover disse tok ingen av høringsinstansene stilling til om protokollen 
burde ratifiseres eller ikke. Regjeringsadvokatens kontor avga ikke for-
mell høringsuttalelse i saken, men viste i en e-post sendt til Utenriksde-
partementet 27. april 2012 til to tidligere brev om saken fra 2006 
og 2009, der ratifikasjon ble frarådet. I disse brevene ble det fremhevet 
at ØSK-rettighetene er uklare prinsippbestemmelser som er uegnet for 
rettslig prøving, og at konsekvensene av ratifikasjon ikke kan forutses. 
Regjeringsadvokaten pekte også på at ratifikasjon reelt sett vil inne-
bære en svært vidtgående overføring av lovgivningsmyndighet. I e-pos-
ten av 27. april 2012 ga Regjeringsadvokaten uttrykk for at embetet 
«fremdeles fraråder ratifikasjon av tilleggsprotokollen».

Etter det SMR kjenner til, har norske myndigheter ennå ikke avgjort 
spørsmålet om ratifikasjon.

2.4		 Ratifikasjoner	i	bero	i	2012
Så langt SMR har brakt på det rene, har det i 2012 ikke blitt tatt aktive 
skritt i retning av å ratifisere FNs konvensjon om beskyttelse mot tvun-
gen forsvinning. Det samme gjelder EMK tolvte protokoll om et gene-
relt og selvstendig vern mot diskriminering. Sistnevnte ble imidlertid 
tatt opp i et skriftlig spørsmål til barne-, likestillings- og inkluderings-
minister Inga Marte Thorkildsen i Stortinget den 15. juni 2012. Stats-
råden svarte at målet var å få avklart spørsmålet om ratifikasjon av til-
leggsprotokollen i forbindelse med arbeidet med en revisjon av 
diskrimineringslovgivningen, planlagt i 2013.90

Når det gjelder tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om individ-
klagerett, ble det i 2012 fremmet et representantforslag om ratifikasjon 
i Stortinget.91 Forslaget ble under komitebehandlingen omgjort til et 
vedtak, som ble vedtatt av Stortinget i plenum, om at Stortinget ber 
regjeringen gjennomføre en utredning som synliggjør fordeler og ulem-
per ved å ratifisere tilleggsprotokollen om individklagerett, til FNs 
barne konvensjon innen våren 2013.

90 Det skriftlige spørsmålet og statsrådens svar er tilgjengelig på http://www.stortinget.no/
no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=54123 

91 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=54157 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54123
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54123
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54123
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54157
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54157
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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. 
Nasjo nale institusjoner, frivillige organisasjoner, ombudene og andre 
uavhengige instanser utarbeider supplerende rapporter til FNs overvå-
kingsorganer for å utfylle og korrigere statens egen rapport. I FN av-
sluttes rapporteringssyklusene med komiteenes avsluttende merk nader 
om hvordan staten bedre kan oppfylle konvensjonens bestemmelser. I 
Europarådet og ILO kommer de forskjellige organene med rapporter, 
uttalelser, konklusjoner, anbefalinger, eller direkte forespørsler om 
ytter ligere informasjon.

I det følgende gis en oversikt over hendelsene som gjelder rapporte-
ringsprosessene i 2012. Mer utfyllende behandling av innholdet i den 
enkelte kilden finnes i årbokens fremstilling innenfor de aktuelle rettig-
hetene eller sårbare gruppene.

Vedlegg 2 bakerst i årboken inneholder en oversikt over rapporterings-
syklusen for de forskjellige konvensjonene.

3.1		 Anbefalinger	fra	FNs	kvinnekomité
Norges åttende rapportering til FNs kvinnekomité ble avsluttet i 2012.92 
Komiteen gjennomførte sin dialog med Norge under sesjonen i februar 
2012, hvor også Norsk senter for menneskerettigheter, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og frivillige organisasjoner som FOKUS, 
JURK og Amnesty deltok.

Komiteen avga 9. mars 2012 sine avsluttende merknader. Norge fikk 
ros for blant annet å ha inkorporert kvinnekonvensjonen i menneske-
rettsloven og utarbeidet handlingsplaner for likestilling og mot diskri-
minering, og for kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester samt 
gjennomføring av reglene om kjønnsbalanse i offentlige og private sty-
rer. Komiteen uttrykte bekymring på flere områder og kom med en 
rekke anbefalinger for å styrke gjennomføringen av konvensjonen. Ut-
valgte tiltak var blant annet å grunnlovsfeste prinsippet om likestilling 
mellom menn og kvinner, utvide virkeområdet til Likestillings- og dis-
krimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, ta 
inn i straffeloven en definisjon av voldtekt som vektlegger manglende 

92 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
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm
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samtykke, og gjennomføre en evaluering av den nye pensjonsreformen 
for å undersøke om den fører til forskjeller mellom kvinner og menn.

Merknadene er nærmere behandlet i del V, 2. Forbudet mot diskrimi-
nering på grunn av kjønn.

3.2		 Anbefalinger	fra	FNs	torturkomité	
Norges kombinerte sjette og sjuende rapportering til FNs torturkomité 
ble avsluttet i 2012.93 Komiteen gjennomførte sin dialog med Norge 
under sesjonen i november 2012. Det sivile samfunn, representert ved 
Advokatforeningen, Juss-Buss, Helsingforskomiteen, Amnesty og We 
Shall Overcome, deltok på et formøte for å utdype informasjonen fra 
sine supplerende rapporter. Norsk senter for menneskerettigheter had-
de et separat møte med medlemmer av komiteen.

Kort tid etter sesjonen avga FNs torturkomité sine avsluttende merk-
nader. Komiteen var blant annet opptatt av prosessen med å reetablere 
Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og ba Norge om 
å etablere en Nasjonal institusjon i fullt samsvar med Paris-prinsippe-
ne. Videre tok komiteen opp utfordringer knyttet til bruk av forvaring, 
isolasjon og for lang sittetid i politiarrest. Komiteen tok også opp vold 
mot kvinner, tvang i psykiatrien, internering av utlendinger, barn som 
forsvinner fra asylmottak, og etterforskning av trafficking.

Rapporteringen omtales nærmere i del III, 2. Forbudet mot tortur.

3.3		 Norges	oppfølging	av	anbefalinger	fra		
	 	 FNs	rasediskrimineringskomité

Norge mottok i april 2011 anbefalinger fra FNs rasediskriminerings-
komité om gjennomføringen av FNs konvensjon om avskaffelse av alle 
former for rasediskriminering, RDK.94 I tråd med komiteens regler for 
oppfølging ble Norge anmodet om å oversende informasjon om gjen-
nomføringen av fire utvalgte anbefalinger innen ett år. Den 26. mars 2012 
sendte myndighetene en rapport med svar på denne anmodningen.95

I sitt svar beskrev myndighetene blant annet oppfølging av komiteens 
anbefalinger om konsultasjoner med innvandrermiljøer, tiltak mot et-

93 Alle dokumenter knyttet til rapporteringen er tilgjengelige på http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cat/cats49.htm  under feltet for Norge.

94 Komiteens anbefalinger er tilgjengelige under feltet for Norge på http://www2.ohchr.
org/english/bodies/cerd/cerds78.htm  

95 Alle dokumenter knyttet til oppfølging av komiteens anbefalinger er tilgjengelige på 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm   

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.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/followup-procedure.htm
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nisk diskriminering, økt beskyttelse til mindreårige asylsøkere, bedring 
av forholdene på flyktningmottak og retursentre og krisesentrene.

Norges statusrapport ble så behandlet av FNs rasediskriminerings-
komité i august 2012. Komiteen sendte 31. august 2012 et svar til 
 norske myndigheter, der det ble gitt enkelte supplerende anbefalinger.

Norges svar på disse anbefalingene skal inngå i den kombinerte 
21./22. statsrapporten til FNs rasediskrimineringskomité, som har frist 
5. september 2013.

Norges oppfølging og komiteens svar er nærmere omtalt i del V, 3. 
 Forbudet mot etnisk diskriminering.

3.4		 Norges	oppfølging	av	anbefalinger	fra		
	 	 FNs	menneskerettighetskomité

Norge mottok i november 2011 anbefalinger fra FNs menneskerettig-
hetskomité om gjennomføringen av FNs konvensjon om sivile og poli-
tiske rettigheter (SP).96 I tråd med komiteens regler for oppfølging ble 
Norge anmodet om å oversende informasjon om gjennomføringen av 
tre utvalgte anbefalinger innen ett år. Den 19. november 2012 sendte 
myndighetene sitt svar på denne anmodningen.97

Komiteen etterspurte informasjon om myndighetenes innsats for å sik-
re for en effektiv gjennomføring av den pågående reetableringen av 
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI), slik at den nye insti-
tusjonen kan sikres et bredt mandat i tråd med Paris-prinsippene. I sitt 
svar viste norske myndigheter til at NI for tiden var en del av Norsk 
senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo. Myndighetene 
var underrettet om at NI ville bli nedgradert til B-status, ettersom SMR 
ikke ble ansett å oppfylle Paris-prinsippene, samt at Universitet i Oslo 
ikke så rollen til en menneskerettighetsinstitusjon som forenlig med et 
universitets prinsipper om akademisk frihet og selvstendig forskning.

På denne bakgrunnen varslet myndighetene at det ble nedsatt en inter-
departemental arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke endringer som 
må gjøres for at NI skal være i samsvar med Paris-prinsippene. Ifølge 
mandatet skal gruppen vurdere om det skal etableres en ny nasjonal 
institusjon basert på en ny institusjonell modell, og om det trengs lov-
endringer. Myndighetene varslet også at arbeidsgruppen vil legge opp 

96 Se Årbok 2011 s. 52. 
97 Norges svar er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/

CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
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til en inkluderende konsultasjonsprosess med SMR, Universitetet i 
Oslo, Sametinget og det sivile samfunn.

Myndighetenes svar til FNs menneskerettighetskomité inneholdt også 
informasjon vedrørende oppfølging av anbefalingene om å redusere 
bruken av tvang i psykisk helsevern, og om å begrense bruken av vare-
tektsfengsling av mindreårige. Dette omtales nærmere i henholdsvis 
del III, 2. Forbudet mot tortur, og del V, 6. Barn.

3.5		 Norges	midtveisrapport	om	oppfølging	av		
	 	 «Universal	Periodic	Review»

Norske myndigheter leverte i juni 2012 sin midtveisrapport om oppføl-
gingen av FNs menneskerettighetsråds anbefalinger knyttet til meka-
nismen «Universal Periodic Review» (UPR).98

Norge leverte sin første UPR-rapport i september 2009 og ble hørt i 
menneskerettighetsrådet i desember samme år. Sluttrapporten fra men-
neskerettighetsrådet inneholdt 115 anbefalinger, som ble gruppert i 
91 nummererte anbefalinger. Av disse ble 66 anbefalinger akseptert, 
fem delvis akseptert og to omgjort til frivillige forpliktelser. De øvrige 
ble avvist. Midtveisrapporten inneholder en status for arbeidet med an-
befalingene halvveis i perioden før neste rapport skal leveres.

En gruppe anbefalinger berørte status for ratifikasjon av ulike menneske-
rettighetsdokumenter. I midtveisrapporten viste Norge til at regjeringen 
har lagt frem en proposisjon for Stortinget om tilslutning til FNs kon-
vensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og 
at de har sendt på høring en arbeidsgrupperapport om ratifikasjon av 
tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjonen. Også ratifikasjon av 
konvensjonen om beskyttelse av mennesker mot tvungen forsvinning 
var planlagt, men regjeringen viste til at det her måtte behovet for lov-
endringer og praksisendringer utredes. Når det gjaldt tilleggsprotokol-
len til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettig-
heter, viste regjeringen til at de hadde gjennomført en studie om en 
eventuell tilslutning til dette, som hadde vært på offentlig høring. Regje-
ringen hadde på tidspunktet for midtveisrapporten ikke tatt stilling til 
en eventuell ratifikasjon av denne tilleggsprotokollen.

En annen gruppe anbefalinger omfattet spørsmål om likestilling og 
 bekjempelse av diskriminering av kvinner. Her viste myndighetene til 
regjeringens Handlingsplan for likestilling og Likestillingsutvalgets ut-
redning NOU 2011:18 Struktur for likestilling, og varslet at utvalgets 

98 Midtveisrapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/
nyheter/2012/fn_anbefalinger_mr.html?id=696188 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/fn_anbefalinger_mr.html?id=696188
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/fn_anbefalinger_mr.html?id=696188
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 andre og siste delrapport om status og anbefalinger for likestillings-
arbeidet ville bli fremlagt senere i 2012. Videre viste regjeringen til den 
planlagte stortingsmeldingen om likelønn i 2013. Regjeringen viste 
også til arbeidet med å styrke levekårene og deltakelsen i arbeidsliv og 
samfunn blant innvandrerkvinner.

En tredje gruppe anbefalinger omhandlet bekjempelse av vold i nære 
relasjoner. Her viste regjeringen blant annet til de økte strafferammene 
i ny straffelov, bedret adgang til krisesentre, handlingsplanene mot vold 
i nære relasjoner, etableringen av barnehus, behandlingsprogram for 
overgripere og voldsutøvere, holdningskampanjer, ny handlingsplan 
mot voldtekt samt handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslem-
lestelse.

Videre ga midtveisrapporten en status på anbefalinger knyttet til arbeid 
for å hindre diskriminering. Regjeringen viste til sine handlingsplaner 
på området, som ifølge rapporten hadde gitt gode resultater, samt flere 
offentlige utredninger og en stortingsmelding om integrering, planlagt 
i 2012. Regjeringen viste også til mye innsamlet data om diskriminering 
i perioden, samt tiltak for å sørge for bolig til sårbare og marginaliserte 
grupper, sikre tilgang til høyere utdanning for utlendinger, og flere til-
tak for å hindre diskriminering av lesbiske, homofile og transpersoner.

Når det gjaldt anbefalingene vedrørende rettigheter under frihetsberø-
velse, viste regjeringen først og fremst til tiltak som gjaldt innsattes 
 adgang til helsehjelp, men også til tiltak for å redusere antallet mindre-
årige innsatte, herunder innføringen av straffereaksjonen «ungdoms-
straff».

En gruppe anbefalinger dreide seg om bekjempelse av menneskehandel 
og seksuell utnytting. Også her viste rapporten til en handlingsplan – 
Sammen mot menneskehandel – fra 2010. Andre tiltak var oppholds-
tillatelse i en refleksjonsperiode for ofre for menneskehandel og ulike 
tiltak for bekjempelse av spredning av overgrepsbilder av barn på Inter-
nett.

Innenfor området beskyttelse av asylsøkere kunne ikke rapporten vise 
til særlige tiltak, annet enn at enslige mindreårige asylsøkere nå har fått 
en lovfestet rett til juridisk representant (verge).

Når det gjaldt rettighetene til nasjonale minoriteter, viste rapporten til 
at det er igangsatt arbeid med en nordisk samekonvensjon, samt at det 
er planlagt en evaluering av sameloven med henblikk på om reglene for 
bruken av samiske språk er i samsvar med Norges internasjonale for-
pliktelser.



62 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

To anbefalinger fra FNs menneskerettighetsråd dreide seg om opp-
læring og utdanning i menneskerettigheter. Midtveisrapporten viste her 
til en studie gjennomført i 2010, som viste at norske elever hadde god 
kjennskap til menneskerettigheter. En annen studie gjennomført på 
norske høyskoler og universiteter hadde, ifølge departementet, også et 
positivt resultat når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt menneskerettig-
hetsperspektivet er tatt inn i utdanningen, men avdekket noen mangler 
vedrørende synlighet, integrering og spesialisering.

Den siste gruppen anbefalinger omhandlet bistand og utviklingsstøtte 
til andre land. Rapporten ga her en oversikt over i hvilken størrelses-
orden Norge har vært bidragsyter, og hvilke tematiske områder innsat-
sen har vært rettet mot.

Norge skal levere sin neste rapport under UPR-mekanismen i 2014.

3.6		 Konklusjoner	fra	Europarådets	kommisjon	mot	rasisme		
	 	 og	intoleranse	(ECRI)

Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) offentlig-
gjorde 21. februar 2012 sine konklusjoner om Norges gjennomføring av 
deres anbefalinger avgitt i etterkant av ECRIs fjerde landrapport fra 
2009.99

Konklusjonene ble trukket i tråd med en ny prosedyre med midtveis-
oppfølging av utvalgte anbefalinger kommisjonen vurderte som særlig 
sentrale («interim follow-up»).

Konklusjonene er nærmere omtalt i del V, 3. Forbudet mot etnisk 
diskri minering. 

3.7		 Konklusjoner	fra	Europarådets	sosialrettskomité
Norges åttende rapportering til Europarådets sosialrettskomité ble av-
sluttet i 2012. Den europeiske komité for sosiale rettigheter (sosialretts-
komiteen) offentliggjorde i januar 2012 sine konklusjoner om Norges 
gjennomføring av Den reviderte europeiske sosialpakten.100 Konklu-
sjonene er basert på komiteens gjennomgang av Norges åttende stats-
rapport avgitt 27. april 2011.101

99 Konklusjonene er tilgjengelige på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-
by-country/Norway/NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf 

100 Konklusjonene er tilgjengelige på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Conclusions/State/Norway2011_en.pdf  

101 Se Årbok 2011 s. 56.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Norway/NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Norway/NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Norway2011_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Norway2011_en.pdf
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Denne omgangen av rapporteringen omhandlet de tematiske område-
ne barn, familier og migranter.

For perioden 2003–2009 vurderte komiteen gjennomføringen av:
•	 artikkel 8 om kvinnelige arbeidstakeres rett til vern ved svanger-

skap og fødsel
•	 artikkel 17 om barn og ungdoms rett til sosialt, juridisk og økono-

misk vern
•	 artikkel 27 om rett for arbeidstakere med familieforpliktelser til 

like muligheter og likebehandling
•	 artikkel 31 om retten til bolig

For perioden 2005–2009 vurderte komiteen gjennomføringen av:  
•	 artikkel 7 om barn og ungdoms rett til vern
•	 artikkel 16 om familiens rett til sosialt, juridisk og økonomisk vern 
•	 artikkel 19 om rett til vern og hjelp for vandrearbeidere og deres 

familier

Konklusjonene omtales nærmere i del V, 1. Diskrimineringsforbudet. 

3.8		 Anbefalinger	fra	ekspertkomiteen	for		
	 	 Den	europeiske	pakten	om	regions-	eller	minoritetsspråk

Norges femte rapport om gjennomføring av Den europeiske pakten om 
regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) ble levert i 2011, 
og 14. oktober 2012 kom Europarådets ekspertkomité med sin uttalelse 
om Norges oppfølging av minoritetsspråkpakten.102

Ekspertkomiteen ga Norge ros for en solid rapport og god samarbeids-
vilje. Komiteen pekte imidlertid også på manglende pålitelige statistiske 
data om minoritetsspråk, og på konkrete utfordringer knyttet til de 
ulike minoritetsspråkene.

Anbefalingene behandles nærmere i del V, 5. Nasjonale minoriteter.

3.9		 Norges	rapporter	til	Europarådets	sosialrettskomité
Norge er inne i sin tiende rapportering til Europarådets sosialretts-
komité om gjennomføringen av Den reviderte europeiske sosialpakten 

102 Uttalelsen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/
Nasjmin/Minoritetssprakpakten_ekspertkomiteens_rapp_2012.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Nasjmin/Minoritetssprakpakten_ekspertkomiteens_rapp_2012.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI/Nasjmin/Minoritetssprakpakten_ekspertkomiteens_rapp_2012.pdf
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(RESP).103 Norges niende104 og tiende105 statsrapport ble publisert 
henholdsvis den 23. januar og 26. november 2012.

Den niende statsrapporten gjaldt følgende artikler for perioden 2007–
2010:
•	 artikkel 1 om retten til arbeid
•	 artikkel 9 om retten til yrkesrettleiing
•	 artikkel 10 om retten til yrkesopplæring
•	 artikkel 15 om funksjonshemmede personers rett til uavhengighet, 

sosial integrasjon og deltakelse i samfunnslivet
•	 artikkel 18 om retten til å drive økonomisk virksomhet på de andre 

konvensjonsparters territorium 
•	 artikkel 20 om retten til like muligheter og lik behandling i saker 

som har å gjøre med sysselsetting og yrke uten diskriminering på 
grunnlag av kjønn

•	 artikkel 24 om retten til vern i saker som gjelder avslutning av 
 ansettelsesforhold

•	 artikkel 25 om arbeidstakernes rett til vern av sine fordringer 
 dersom deres arbeidsgivere går konkurs

Den tiende rapporten gjaldt følgende artikler for perioden 2008–2011:
•	 artikkel 3 om retten til trygge og sunne arbeidsvilkår
•	 artikkel 12 om retten til sosial trygghet
•	 artikkel 13 om retten til sosial og medisinsk hjelp
•	 artikkel 14 om retten til å nyte godt av sosiale velferdstiltak
•	 artikkel 23 om eldre menneskers rett til sosialt vern
•	 artikkel 30 om rett til vern mot fattigdom og sosial utestengning

Statsrapportene omtales nærmere i del V, 1. Retten til en tilfreds-
stillende levestandard, og del IV, 3. Retten til arbeid.

3.10	 Norges	rapport	til	Europarådets	torturkomité
Den europeiske torturkomiteen (CPT) leverte 15. desember 2011 en 
rapport på bakgrunn av sitt periodiske statsbesøk til Norge 18.–27. 
mai 2011.106 Norske myndigheter leverte 25. juli 2012 et tilsvar til 
 anbefalingene fra CPT.

103 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/
Socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Norwegian.pdf   

104 Statsrapporten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
reporting/statereports/Norway9_en.pdf  

105 Statsrapporten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
reporting/statereports/Norway10_en.pdf  

106 Se Årbok 2011 s. 56. Rapporten er offentliggjort av norske myndigheter og er tilgjengelig 
på http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Norwegian.pdf
http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Norwegian.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Norway9_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Norway9_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Norway10_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reporting/statereports/Norway10_en.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/CPT_2011_Norway.pdf
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I tilsvaret besvarte myndighetene komiteens anbefalinger om bruken 
av og forholdene i politiarrest, samt siktedes tilgang til advokatbistand 
fra begynnelsen av arrestoppholdet. Også de fysiske soningsforholdene 
i arrestene ble tatt opp. Videre besvarte myndighetene anbefalingene 
om forholdene på Trandum utlendingsinternat, som særlig dreide seg 
om manglende medisinsk oppfølging. Myndighetene besvarte også an-
befalingene knyttet til forholdene i norske fengsler, isolerte varetekts-
fangers daglige legetilsyn, og forholdene på psykiatriske institusjoner.

Rapporten omtales nærmere i del III, 2. Forbudet mot tortur.

3.11	 Norges	rapporter	til	Den	internasjonale		
	 	 arbeidsorganisasjonen	(ILO)	

Norge rapporterer årlig til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 
(ILO) om oppfølgingen av rekommandasjoner og ratifiserte og ikke-
ratifiserte konvensjoner i samsvar med artikkel 19 og 22 i ILOs konsti-
tusjon.107

I Vedlegg 2 finnes en oversikt over de mest sentrale konvensjonene – 
de såkalte «kjernekonvensjonene» eller «menneskerettighetskonven-
sjonene» – og over hvor Norge har rapporteringsplikt.

I 2012 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. Statsrappor-
ten inneholdt henvisninger til tidligere rapporter og omtales ikke.

•	 ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselset-
ting. Statsrapporten inneholdt informasjon om Arbeidstilsynets 
 inspeksjoner og sanksjonering av konvensjonsbrudd siden forrige 
rapportering. Omtales ikke.

•	 ILO-konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å 
avskaffe de verste formene for barnearbeid. Statsrapporten omtales 
i del V, 6. Barn.

107 Norges rapporter er ikke offentlig tilgjengelig. 
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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 menneske-
rettigheter krenket, og som har uttømt alle nasjonale rettsmidler.

Nærmere informasjon om denne type uttalelser finnes i Kilder, 8. 
 Uttalelser fra internasjonale tilsynsorganer i individklagesaker mot 
 Norge. Kildekapittelet inneholder også en oversikt over hvilke interna-
sjonale klageorganer årboken har innhentet uttalelser fra.

Den	europeiske	menneskerettighetsdomstolen	(EMD)
I 2012 avsa Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tre 
dommer mot Norge som innklaget stat. Domstolen konstaterte 
 krenkelse av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) 
i to av sakene, henholdsvis i Lindheim og andre mot Norge108 og i Butt 
mot Norge109. I den første saken kom domstolen til at de norske tomte-
festernes rett til å kreve forlengelse av festekontraktene på ubestemt tid 
og på samme vilkår som tidligere, var et uberettiget inngrep i eiendoms-
retten og derfor i strid med EMKs tilleggsprotokoll 1 artikkel 1. I den 
andre saken, Butt mot Norge, kom domstolen til at utvisning til Paki-
stan ville medføre et inngrep i klagernes rett til respekt for familie- og 
privatliv etter EMK artikkel 8. I den tredje saken, Antwi og andre mot 
Norge110, ble det ikke funnet krenkelse av konvensjonens artikkel 8 om 
rett til respekt for familieliv ved utvisning av klageren til Ghana.

I tillegg ble det avsagt fire avvisningsavgjørelser, henholdsvis Ali mot 
Norge,111 X mot Norge,112 Abdollahpour mot Norge113 og Shala  mot 
Norge114. Avvisningsavgjørelser innebærer at EMD ikke har tatt stilling 
til hvorvidt det forelå krenkelse av konvensjonen.

108 Application no. 13221/08, 2139/10. Nærmere omtale finnes i del III, 13. Vernet om 
eiendomsretten.

109 Application no. 47017/09. Nærmere omtale finnes i del III, 9. Vernet om privatliv og 
familieliv.

110 Application no. 26940/10. Nærmere omtale finnes i del III, 9. Vernet om privatliv og 
familieliv

111 Application no. 22669/10. Nærmere omtale finnes i del III, 7. Retten til et effektivt 
rettsmiddel.

112 Application no. 53351/09. Omtales ikke grunnet personvernhensyn.
113 Application no. 57440/10. Nærmere omtale finnes i del III, 7. Retten til et effektivt 

rettsmiddel.
114 Application no. 1195/10. Nærmere omtale finnes i del III, 5. Retten til rettferdig 

rettergang.
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Til sammenligning ble det i 2011 avsagt én 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 32 dommer mot Norge, og i 22 av disse har EMD konkludert 
med at Norge krenket de menneskerettslige forpliktelsene som følger 
av EMK.115 Seks av dommene falt på 1990-tallet, mens resten er fordelt 
som følger:

 År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Dommer 1 1 – 5 – – 1 5 5 3 1 1 3

En nærmere oversikt over alle dommene mot Norge finnes i Vedlegg 3, 
bakerst i årboken.

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.116 Senteret sender også ut et månedlig elektronisk nyhetsbrev 
med oversikt over siste måneds viktige avgjørelser fra EMD.117 Nyhets-
brevet er gratis, og abonnement kan tegnes ved å sende en e-post 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.118

115 Oversikt pr. 31. desember 2012.
116 Se www.lovdata.no  
117 Nyhetsbrevet er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/

publikasjoner/emd-bulletin/ 
118 Se http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/emd/ 

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 barne-
konvensjon (BK).

1.		 RETTEN	TIL	LIV

Av relevante saker i 2012 omtales regjeringens handlingsplan mot vold 
i nære relasjoner (1.1) og høring om regelendringer – bruk av væpnede 
vakter på skip (1.2).

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 et individ livet. 
Myndighetene forpliktes også til å verne om livet ved lov.

Verken EMK artikkel 2 eller SP artikkel 6 forbyr dødsstraff som sådan. 
Begge konvensjonene har imidlertid tilleggsprotokoller som oppstiller 
forbud mot bruk av dødsstraff. EMK protokoll nr. 6 pålegger statene å 
avskaffe dødsstraff i fredstid, mens EMK protokoll nr. 13 oppstiller 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 barns overlevelse så langt det 
er mulig. Videre nedlegger BK artikkel 37 bokstav a og SP artikkel 6 
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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 protokoller 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 fremfor annen 
lovgivning ved motstrid. Norsk straffelovgivning forbyr inngrep i retten 
til liv.

Retten til liv er ikke beskyttet direkte i Grunnloven.

1.1		 Regjeringens	handlingsplan	mot	vold	i	nære	relasjoner
Regjeringen la 5. januar 2012 frem en ettårig handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner.119 Planen avløser den fireårige handlingsplanen 
fra 2007, med tittelen «Vendepunkt».120

Handlingsplanen ble utarbeidet i samarbeid mellom Justis- og bered-
skapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 
Bakgrunnen for å utarbeide en ettårig plan er at regjeringen planlegger 
å legge frem en ny fireårig plan i 2013, som skal bygge på den planlagte 
stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner.

Handlingsplanen er delt inn i fem fokusområder: forebygging og synlig-
gjøring, bistand og beskyttelse, avdekking og straffeforfølgning, sam-
arbeid og samordning og til sist kunnskap og kompetanse. På området 
for forebygging og synliggjøring nevnes flere tiltak i skolen, herunder 
kurs om kommunikasjon og konflikthåndtering i videregående skole 
og forslag om tydeliggjøring av kunnskapsmål om vold, krenkelser, 
grensesetting og seksualitet i læreplanene. På området for bistand og 
beskyttelse går regjeringen blant annet inn for at den landsdekkende 
Alarmtelefonen for barn og unge videreføres og gjøres til et permanent 
tiltak.

Et tiltak under området for avdekking og straffeforfølgning er at det 
skal utarbeides en elektronisk håndbok til helsepersonell for avdekking 
av fysisk mishandling av barn. På området for samarbeid og sam-
ordning skal regjeringen utarbeide en nasjonal nettportal om vold i 
nære relasjoner og voldtekt.

119 Handlingsplanen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/36717130/
HandlingsplanJDweb.pdf 

120 Se Årbok 2007 s. 195.

http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf
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På det siste området, kunnskap og kompetanse, gir regjeringen en over-
sikt over flere planlagte forsknings- og dokumentasjonsprosjekter, her-
under ett om vold i nære relasjoner i samiske samfunn og ett om sam-
menhengen mellom vold og rus. I handlingsplanen ble det også varslet 
om planer om kompetansehevingsprosjekter i barnevernet og i dom-
stolene.

1.2		 Høring	om	regelendringer	–	bruk	av	væpnede	vakter	på	skip
Nærings- og handelsdepartementet og Justis- og beredskapsdeparte-
mentet sendte 3. juli 2012 ut en høring for å evaluere endrede regler i 
Sikkerhetsforskriften og Våpenforskriften som tillater bruk av private 
væpnede vakter på norskregistrerte skip.121 Endringene trådte i kraft 
1. juli 2011, etter en forutgående høringsprosess.122 Formålet med 
 endringene var å beskytte norske skip mot piratvirksomhet utenfor 
 kysten av Somalia og i Indiske hav.

I høringsbrevet opplyste Nærings- og handelsdepartementet at det per 
1. juni 2012 var varslet om omtrent 200 transitter gjennom Adenbukta 
hvor private væpnede vakter ble benyttet om bord i norskregistrerte 
fartøyer. Departementet ba på denne bakgrunn høringsinstansene om 
tilbakemelding på erfaringene med regelverket, herunder om endrin-
gene hadde fungert etter sin hensikt, og om det forelå behov for juste-
ringer. Høringsfristen var 10. september 2012, og en rekke aktører avga 
innspill.

Rederiforbundet mente at de nye forskriftene om adgang til bruk av 
væpnede vakter om bord på skip virker etter hensikten, gjennom at 
de på en effektiv og ansvarlig måte har bidratt til sikkerhet for norsk-
registrerte fartøy i farvannene der pirater opererer. Forbundet var ikke 
kjent med hendelser der bruk av skarpe skudd hadde ført til person-
skader, men varselskudd var blitt brukt til å avverge piratangrep i 
enkelt tilfeller. Røde Kors uttalte at deres erfaringer ga dem grunn til å 
tro at de gruppene som benytter seg av makt i de aktuelle situasjonene, 
har for liten kunnskap om reglene om maktanvendelse, og anbefalte 
derfor at forskriftene burde stille strengere krav om kunnskaper.

121 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/
dok/horinger/horingsdokumenter/2012/evaluering-av-sikkerhetsforskriften-kap-/
horingsbrev.html?id=696783 

122 Se Årbok 2011 s. 61.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/evaluering-av-sikkerhetsforskriften-kap-/horingsbrev.html?id=696783
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/evaluering-av-sikkerhetsforskriften-kap-/horingsbrev.html?id=696783
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger/horingsdokumenter/2012/evaluering-av-sikkerhetsforskriften-kap-/horingsbrev.html?id=696783
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2.		 FORBUDET	MOT	TORTUR	ELLER	UMENNESKELIG	ELLER		
	 	 NEDVERDIGENDE	BEHANDLING	ELLER	STRAFF

Av relevante saker i 2012 omtales lovendringer om økt sikkerhetsnivå 
i psykiatrien (2.1), en høring om endringer i psykisk helsevernloven – 
nattelåsing av pasientrom mv. (2.2), et forslag til ratifikasjon av Valgfri 
protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT) (2.3) samt en høyeste-
rettskjennelse om varetektsfengsling og EMK artikkel 3 (2.4). Videre 
omtales sivilombudsmannens uttalelser om soningsoverføring til dom-
feltes hjemland og forholdet til menneskerettighetene (2.5), og om bruk 
av langvarig isolasjon i Trondheim fengsel (2.6), samt anbefalinger fra 
FNs torturkomité (2.7), Norges oppfølging av anbefalinger fra FNs 
menneskerettighetskomité (2.8), Norges tilsvar til Europarådets tortur-
komité (2.9), Generell kommentar nr. 3 fra FNs torturkomité – om 
oppreisning for torturofre (2.10), en rapport som viser en fortsatt høy 
bruk av tvang i psykiatrien (2.11) og en ny nasjonal strategi for økt fri-
villighet i psykiske helsetjenester (2.12).

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 
artikkel 7 og artikkel 10 nr. 1 har staten plikt til å sikre frihet fra tortur 
og andre former for grove integritetskrenkelser innenfor eget myndig-
hetsområde. 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. sep-
tember 2003. Protokollen trådte i kraft 22. juni 2006 og er så langt blitt 
ratifisert av 65 stater. Norge har ennå ikke ratifisert OPCAT, men regje-
ringen fremmet 14. desember 2012 forslag til Stortinget om ratifika-
sjon.123 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 fremfor 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 

123 Se sak nedenfor i dette kapittelet. 
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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 jamfør § 28 gir vern mot utsendelse for utlendin-
ger 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		 Lovendringer	om	økt	sikkerhetsnivå	i	psykiatrien
Stortinget vedtok 15. juni 2012 endringer i psykisk helsevernloven for 
å øke sikkerhetsnivået i psykiatrien.124 Lovendringene bygger på 
Prop. 108 L (2011–2012).125

Endringene er tatt inn i et nytt kapittel 4A i psykisk helsevernloven. For 
det første åpner endringene for en videre adgang til å gjennomføre sik-
kerhetstiltak på regionale sikkerhetsavdelinger. Dette omfatter utvidet 
adgang til å foreta undersøkelser av pasientens person, rom og eien-
deler ved innleggelse samt før og etter utganger for blant annet å for-
hindre innførsel av farlige gjenstander. Videre er det innført adgang til 
undersøkelse av samtlige besøkende, herunder bruk av metalldetektor 
og visitasjon. Det er også innført adgang til å innskrenke pasientens 
forbindelse med omverden i inntil fire uker i enkelte nød- og faresitua-
sjoner.

For det andre er det innført en ny hjemmel for å etablere en enhet med 
særlig høyt sikkerhetsnivå. I særskilte tilfeller der det er særlig risiko 
for rømning, gisseltaking, alvorlig voldelig atferd eller angrep mot pasi-
enten selv, medpasienter eller ansatte, kan den faglig ansvarlige vedta 
at pasienten skal overføres til enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. 
Kriteriene for å bli overført til en slik enhet er forutsatt å være særlig 
strenge og kan påklages til kontrollkommisjonen, men uten opp-
settende virkning. I en slik enhet er sikkerhetsforanstaltningene særlig 
strenge, og endringene innebærer blant annet en sterkt begrenset 
 anledning til samvær med andre pasienter, plikt til undersøkelse av 
pasientens person, rom og eiendeler, og plikt til undersøkelse med 

124 Lov av 22. juni 2012 nr. 48 om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhets-
avdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

125 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/37876101/PDFS/
PRP201120120108000DDDPDFS.pdf 

http://www.regjeringen.no/pages/37876101/PDFS/PRP201120120108000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/37876101/PDFS/PRP201120120108000DDDPDFS.pdf
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metall detektor av besøkende. En rekke innskrenkninger gjøres videre i 
pasientens forbindelse med omverdenen. Blant annet skal besøk alltid 
foregå med ansatte til stede eller med glassvegg som skiller pasient og 
besøkende, telefonsamtaler og andre kommunikasjonsmidler skal for-
håndsgodkjennes og kan avlyttes, overvåkes og avbrytes, post skal 
 åpnes og kontrolleres, og godkjent tolk skal oversette all kommunika-
sjon på fremmede språk. Den faglig ansvarlige kan unntaksvis beslutte 
lettelser i slike tiltak.

I tillegg skal det etableres en nasjonal koordineringsenhet for personer 
som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Koordineringsenhetens 
oppgaver skal være å utarbeide og oppdatere retningslinjer for å sikre 
nødvendig samhandling og oppfølging mellom helse- og omsorgstje-
nesten og justissektoren, veilede helseforetakene ved valg av behand-
lingssted og føre en nasjonal oversikt over tiltalte og domfelte til tvun-
gent psykisk helsevern.

Bakgrunnen for endringene i regelverket var et etterlyst behov for opp-
rustning av de regionale sikkerhetsavdelingene, som ble særlig aktuali-
sert etter 22. juli 2011 og saken mot den terrorsiktede.

Forslagene var på høring våren 2012. Flere instanser stilte seg kritisk til 
at departementet hadde gjort unntak fra utredningsinstruksens almin-
nelige høringsfrister og satt fristen til bare 20 dager.126 Videre uttrykte 
flere at det var prinsipielt uheldig at lovforslagene tydelig fremsto som 
foranlediget av en enkelthendelse, nemlig terroraksjonen 22. juli. Like-
stillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Den internasjonale 
jurist kommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) uttrykte prinsipiell for-
ståelse for behovet for å styrke sikkerheten, men hadde betydelige inn-
vendinger av rettssikkerhetsmessig karakter. De stilte seg særlig kritisk 
til innføring av så vidtrekkende hjemler uten å skille mellom pasienter 
som får dom på tvungent psykisk helsevern, og ikke-dømte pasienter. 
En rekke instanser, blant annet Sivilombudsmannen, Psykologforenin-
gen, LDO og ICJ-Norge var kritiske til den hastepregede utredningen 
av lovendringene. Advokatforeningen påpekte at det var tale om svært 
inngripende hjemler, og at det å haste gjennom lovendringer kunne 
innebære grove overgrep mot allerede svake og syke mennesker.

Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2012.

126 Høringsuttalelsene er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-om-sarlige-regler-for-g/horingsuttalelser.
html?id=673742 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-om-sarlige-regler-for-g/horingsuttalelser.html?id=673742
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-om-sarlige-regler-for-g/horingsuttalelser.html?id=673742
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---forslag-om-sarlige-regler-for-g/horingsuttalelser.html?id=673742
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2.2		 Høring	om	endringer	i	psykisk	helsevernloven	–		
	 	 nattelåsing	av	pasientrom	mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 11. oktober 2012 på høring 
forslag til endringer i lov om psykisk helsevern.127 

Forslaget gjaldt varsling av fornærmede og dennes etterlatte ved end-
ringer i gjennomføring og opphør av dom på overføring til tvungent 
psykisk helsevern. Departementet foreslo også nye regler om opplys-
ningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt 
knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. Videre ble det 
foreslått regler om nattelåsing av pasientrom i regionale sikkerhets-
avdelinger og enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Når det gjaldt forslaget om nattelåsing av pasientrom, viste departe-
mentet til at det etter gjeldende rett kun er anledning til «kortvarig 
anbringelse» bak låst eller stengt dør uten personalet til stede, og at 
psykisk helsevernforskriften presiserer at slik isolering maksimalt kan 
benyttes i to timer av gangen.

Bakgrunnen for forslaget om adgang til nattelåsing i regionale sikker-
hetsavdelinger og enheter med særlig høyt sikkerhetsnivå var ifølge 
 departementet å hindre urolige og farlige pasienter i å forlate rommet 
sitt om natten og skape uro og utgjøre fare for skade på seg selv, andre 
pasienter, personalet eller bygninger og inventar.

For at tiltaket skal kunne benyttes, ble det forutsatt blant annet at det 
har blitt gjennomført en individuell vurdering av den enkelte pasients 
tilstand, og at pasienten til enhver tid skal kunne kontakte personalet og 
be om å få komme ut om nødvendig. Det er også foreslått et krav om at 
tiltaket bare kan benyttes dersom det er nødvendig for å hindre skade.

De foreslåtte reglene om nattelåsing ble i høringsnotatet vurdert opp 
mot sentrale bestemmelser om menneskerettigheter. Departementet 
var av den oppfatning at verken EMK artikkel 5 om retten til frihet og 
sikkerhet, artikkel 3 om forbudet mot tortur eller annen umenneskelig 
eller nedverdigende behandling, artikkel 8 om retten til respekt for pri-
vatlivet eller artikkel 13 om domstolsprøving var til hinder for å vedta 
forslaget. Departementet var også av det syn at forslaget var i samsvar 
med andre aktuelle konvensjoner, som FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter og FNs torturkonvensjon.

Høringsfristen er 3. januar 2013.

127 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--endringer-i-psykisk-helsevernlov/horingsbrev.
html?id=704365 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--endringer-i-psykisk-helsevernlov/horingsbrev.html?id=704365
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--endringer-i-psykisk-helsevernlov/horingsbrev.html?id=704365
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--endringer-i-psykisk-helsevernlov/horingsbrev.html?id=704365
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2.3		 Forslag	om	ratifikasjon	av	Valgfri	protokoll		
	 	 til	FNs	torturkonvensjon	(OPCAT)

Kongen i statsråd behandlet 14. desember 2012 tilrådning fra Utenriks-
departementet om samtykke til ratifikasjon av Valgfri protokoll til FNs 
torturkonvensjon (OPCAT).128 Grunnet sakens viktighet ble forslaget 
oversendt Stortinget for samtykke etter Grunnloven § 26 andre ledd. 
Forslaget ble oversendt Utenriksdepartementet for behandling 18. de-
sember 2012.  

Tilleggsprotokollen stiller krav om etablering av et nasjonalt tilsyns-
organ («Nasjonal forebyggende mekanisme – NFM») som skal føre 
regelmessig tilsyn med frihetsberøvede personer. I proposisjonen ble 
det foreslått at denne funksjonen skal legges til Sivilombudsmannen.

Utenriksdepartementet begrunnet forslaget om ratifikasjon av tilleggs-
protokollen med at det vil styrke Norges troverdighet og påvirknings-
evne i det internasjonale arbeidet mot tortur. I tillegg vil ratifikasjon 
ifølge departementet føre til økt tillit til institusjoner som benyttes til 
frihetsberøvelse, og øke bevisstheten om hvilke rettigheter frihets-
berøvede personer har.

Prosessen rundt ratifiseringen er behandlet nærmere i Del II, 2. Prosess 
rundt sentrale ratifiseringer.

2.4		 Høyesterettskjennelse	om	varetektsfengsling	og		
	 	 EMK	artikkel	3

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 21. september 2012 kjennelse i sak 
som gjaldt varetektsfengsling og blant annet forholdet til EMK artikkel 
3.129

A var tidligere domfelt, og hadde fått soningsutsettelse på grunn av 
psykisk sykdom. Han ble senere siktet for nye straffbare forhold og 
varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare etter straffeprosessloven 
§ 171 nr. 3 jamfør § 170a. A anførte at fengslingen forverret sykdoms-
bildet, og at varetektsfengslingen derfor var i strid med forbudet mot 
tortur i EMK artikkel 3. Påtalemyndigheten bestred As anførsler.

Ankeutvalget konstaterte at vilkåret i straffeprosessloven § 171 om 
skjellig grunn til mistanke for å ha begått en handling som kan føre 
til høyere straff enn fengsel i 6 måneder, klart var oppfylt. Det samme 
gjaldt kravet til gjentakelsesfare i § 171 nr. 3. I denne forbindelse ble 

128 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=55897 

129 HR-2012-1820-U, pr. 31. desember 2012 var avgjørelsen ikke publisert i Norsk 
Retstidende.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55897
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55897
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det vist til at siktede fremsto overfor sine omgivelser som «helt ukorri-
gerbar».

Forholdet til EMK artikkel 3 ble så drøftet, og ankeutvalget viste til 
lagmannsrettens kjennelse. Det ble lagt til grunn at siktede hadde be-
gått alvorlig og farlig kriminalitet, og at siktede utgjorde en risiko for 
andre mennesker. På grunn av dette ville det til en viss grad stride mot 
den alminnelige rettsfølelse dersom han skulle være på frifot og ikke 
skulle få noen reaksjon på sine handlinger. Lagmannsretten hadde lagt 
til grunn at det burde foretas en ny psykiatrisk undersøkelse av siktede, 
siden det forelå motstridende psykiatrirapporter.

Lagmannsretten hadde funnet at behovet for samfunnsvern måtte slå 
igjennom overfor siktedes interesser. Lagmannsretten bemerket at der-
som det skulle vise seg at siktede var psykotisk – noe psykiaterne ikke 
var enige om – så ville det foreligge hjemmel for frihetsberøvelse også i 
dette tilfellet. Det ble vurdert at fengsling ikke utgjorde et uforholds-
messig inngrep etter straffeprosessloven § 170a. Fengslingssurrogater 
var ikke aktuelt. Lagmannsretten konstaterte også at forholdet til EMK 
var vurdert.

På bakgrunn av dette la ankeutvalget til grunn at lagmannsretten ikke 
hadde gitt uttrykk for uriktig lovtolkning eller uriktig rettsanvendelse i 
forhold til EMK. Anken ble etter dette enstemmig forkastet.

2.5		 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	soningsoverføring	til		
	 	 domfeltes	hjemland	og	forholdet	til	menneskerettighetene

Sivilombudsmannen kom 19. mars 2012 med uttalelse i en sak som 
gjaldt soningsoverføring til en domfelts hjemland og forholdet til men-
neskerettighetene.130

Saken gjaldt en person som i 2008 ble dømt til fengsel for en narkotika-
forbrytelse, og deretter utvist fra Norge. Kriminalomsorgen foreslo at 
vedkommende skulle overføres til soning i sitt hjemland, og saken ble 
oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet, som hadde avgjørelses-
myndighet i saken.

Den innsatte ønsket ikke soningsoverføring, og begrunnet dette i at han 
fryktet for sitt liv og helse på grunn av faren for represalier fra innsatte 
i hjemlandet. Han anførte at flere av bakmennene i saken ville være 
etter ham fordi han hadde gitt en uforbeholden tilståelse. Han anførte 
også at hans helsetilstand ville bli forverret i et fengsel i hjemlandet.

130 Sak 2011/516, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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Departementet fattet vedtak om soningsoverføring. Juss-Buss klaget 
 saken inn til Sivilombudsmannen på vegne av den innsatte og anmodet 
departementet om utsatt iverksettelse inntil ombudsmannens behand-
ling var sluttført. Dette ble avslått av departementet, og soningsover-
føringen fant sted i mars 2010.

Sivilombudsmannen ba deretter departementet om å redegjøre for 
saksbehandlingen og forholdet til menneskerettighetene. I sin etter-
følgende uttalelse vurderte ombudsmannen for det første om saken var 
godt nok utredet etter forvaltningsrettslige regler sammenholdt med 
EMK. Ombudsmannen fant at departementets saksutredning samlet 
sett fremsto som lite grundig, da det i en sak med så inngripende virk-
ning og fare for brudd på menneskerettighetene måtte stilles strenge 
krav til opplysning av saken.

Deretter vurderte ombudsmannen om vedtaket om soningsoverføring 
var tilstrekkelig begrunnet. I lys av sakens alvorlige karakter, og at det 
var anført fare for brudd på menneskerettighetene, fant ombudsman-
nen at kravet til begrunnelse måtte skjerpes. Ombudsmannen uttalte at 
det ikke var gitt noen reell begrunnelse, og merket seg at departementet 
selv erkjente dette.

Videre vurderte ombudsmannen om avgjørelsen om soningsoverføring 
var i strid med EMK artikkel 3. Når det gjaldt spørsmålet om risiko for 
forverret helsetilstand, viste ombudsmannen til at EMD har satt en høy 
terskel for at forholdet skal være i strid med artikkel 3. Ombudsman-
nen mente etter dette at departementet burde etterspurt en redegjørelse 
fra myndighetene i den innsattes hjemland om hvordan hans helse-
tilstand skulle følges opp, men ombudet fant likevel ikke at det forelå 
slike ekstraordinære omstendigheter som ville kunne innebære et 
brudd på EMK artikkel 3. Når det gjaldt spørsmålet om risiko for 
 represalier fra andre innsatte, uttalte ombudsmannen at departementet 
burde opprettet en dialog med myndighetene i den innsattes hjemland 
for å forsikre seg om at han ville bli beskyttet av myndighetene, men 
påpekte samtidig at terskelen for brudd på artikkel 3 også i slike tilfeller 
er høy. Ifølge ombudsmannen forelå det i dette tilfellet ikke en tilstrek-
kelig reell og spesifikk risiko slik at soningsoverføringen kunne sies å 
være i strid med EMK artikkel 3.

På bakgrunn av departementets mangelfulle utredning og begrunnelse, 
fant ombudsmannen at vedtaket måtte anses som ugyldig, og ba om å 
bli holdt orientert om Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging 
av saken.
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2.6		 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	bruk	av	langvarig		
	 	 isolasjon	i	Trondheim	fengsel	

Sivilombudsmannen avga 29. mai 2012 en uttalelse som gjaldt krimi-
nalomsorgens utelukkelse av en innsatt fra fellesskapet (isolasjon) i 
Trondheim fengsel i en periode på cirka 110 dager.131 

Den innsatte var isolert med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 37 
første ledd om opprettholdelse av «ro, orden og sikkerhet», på grunn 
av den innsattes utidige og truende oppførsel overfor ansatte i fengse-
let. Isolasjonen opphørte først da fangen ble overført til sykehus for 
medisinsk behandling. På bakgrunn av den innsattes klage tok Sivil-
ombudsmannen opp spørsmål knyttet til selve saksbehandlingen, og til 
de vurderingene som ble gjort av kriminalomsorgen i forbindelse med 
beslutningene om utelukkelse.

Etter nærmere undersøkelser fant Sivilombudsmannen ikke grunn til å 
rette avgjørende kritikk mot det rettslige grunnlaget for beslutningene 
om å utelukke den innsatte fra fellesskapet, men avdekket flere alvor-
lige rettssikkerhetsmessige mangler. For det første burde begrunnelsene 
for vedtakene ha vært mer utførlige. Begrunnelsene hadde ikke knyttet 
vilkårene opp mot kravet om nødvendighet i straffegjennomførings-
loven § 37 første ledd, og det fremkom ikke tydelig om eller hvorfor 
vilkårene i bestemmelsen var oppfylt. Det fremkom heller ikke hvor-
vidt det var vurdert mindre inngripende tiltak som delvis utelukkelse, 
fellesskap med enkeltfanger eller overflytting.

For det andre ble kriminalomsorgen kritisert for flere brudd på straffe-
gjennomføringslovens bestemmelser om rapportering til overordnet 
 organ. Både fengselet og regionen hadde brutt sine rapporterings-
forpliktelser, noe som blant annet medførte at det gikk 80 dager før 
regionen foretok en selvstendig vurdering av grunnlaget for isola sjonen, 
til tross for at dette skal skje etter 14 dager. Dette skyldes dels at det 
lokale fengselet ikke hadde rapportert om isolasjonen før etter 29  dager. 
Ombudsmannen aksepterte ikke at regionens begrunnelse for 
 manglende rapportering – ferieavvikling og liten kontinuitet på saks-
behandlersiden – var tilstrekkelig for manglende overholdelse av 
 rapporteringsplikten. Ombudsmannen uttrykte undring over regionens 
uttalelse om at rapporteringsbruddet «… ikke endret nevneverdig på 
realiteten for den innsatte», og understreket at poenget med rapporte-
ringsplikten er at et overordnet organ skal kunne foreta en selvstendig 
og objektiv vurdering av utelukkelsen. Ombudsmannen uttalte at disse 
omstendighetene utgjorde en klar krenkelse av de rettssikkerhetsgaran-
tiene som fangen skulle ha etter loven.

131 Sak 2011/510, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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Sivilombudsmannen pekte videre på svakheter i regelverket om rap-
portering, idet det var uklart om fengslene måtte innrapportere hel ute-
lukkelse til regionene utover fjortendagersgrensen i § 37 fjerde ledd. På 
denne bakgrunnen ble Kriminalomsorgen anbefalt å vurdere oppføl-
gingstiltak.

2.7		 Anbefalinger	fra	FNs	torturkomité
FNs torturkomité offentliggjorde i november 2012 sine anbefalinger 
etter å ha behandlet Norges sjette og sjuende periodiske rapport om 
oppfølging av FNs torturkonvensjon (TK)132

Komiteen berømmet Norges innsats for å revidere lovverket i tråd med 
tidligere anbefalinger fra komiteen, herunder vedtakelsen av krisesen-
terlova, lov- og forskriftsregulering av forholdene på Trandum utlen-
dingsinternat og endringer i straffeprosessloven om styrking av offerets 
rettigheter i straffesaker.

Samtidig uttrykte komiteen bekymring over en rekke forhold. Komite-
en ba Norge om å inkorporere alle deler av torturkonvensjonen i nasjo-
nal lov slik at brudd på konvensjonen kan bli påberopt direkte for dom-
stolene. Komiteen ba videre Norge om å bringe definisjonen av tortur i 
straffeloven i fullt samsvar med artikkel 1 av TK.

Komiteen var bekymret for flere forhold i tilknytning til varetekt og 
straffegjennomføring. Den anbefalte norske myndigheter om å begren-
se bruken av forvaring, og om å avvikle den utstrakte bruken av politi-
arrest, særlig overfor mindreårige. Komiteen uttrykte også bekymring 
over den utstrakte bruken av isolasjon av innsatte og anbefalte at nor-
ske myndigheter skulle begrense bruken til strengt nødvendige tilfeller, 
at det skulle publiseres offentlig statistikk som viste omfanget, og at det 
skulle foretas en gjennomgang av lov, praksis og kontroll- og overprø-
vingsordninger. Komiteen uttrykte også bekymring over manglende 
psykisk helsehjelp for innsatte i fengsler, og anbefalte økt kapasitet i 
psykiatrien samt full tilgang på psykisk helsehjelp i fengsel.

Videre var komiteen opptatt av vold mot kvinner og anbefalte Norge å 
innta en legaldefinisjon i straffeloven om voldtekt og andre former for 
seksualisert vold som dekker alle former for seksuelle handlinger uten 
offerets samtykke. Videre anbefalte komiteen Norge å styrke innsatsen 
for å forebygge, etterforske og straffeforfølge tilfeller av vold mot kvin-
ner.

132 Anbefalingene er tilgjengelige på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm  
under feltet for Norge.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
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Komiteen uttrykte også bekymring over den utstrakte bruken av tvang 
i psykiatrien og mangelen på tilgjengelig statistisk informasjon om bru-
ken av tvang, særlig bruk av elektrosjokk (ECT). Komiteen anbefalte 
klare retningslinjer for bruken av tvangsmidler. Videre anbefalte den at 
myndighetene skulle sikre tilgang på tydelig informasjon til pasienter 
om retten til å motsette seg behandling, og at unntak fra dette grunnleg-
gende prinsippet bare kunne tillates i eksepsjonelle tilfeller.

Også forhold rundt behandling av asylsøkere og utlendinger ble tatt 
opp. Komiteen anbefalte myndighetene å begrense praksisen med in-
ternering av utlendinger uten lovlig opphold og å sørge for at sonings-
forholdene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum var i tråd med 
internasjonale standarder, og at rettsikkerheten til utlendinger i utvis-
ningssaker sikres. Myndighetene ble også oppfordret til ikke å retur-
nere asylsøkere til land med interne væpnede konflikter og vold.

På bakgrunn av den såkalte Obiora-saken anbefalte komiteen norske 
myndigheter å forbedre og oppdatere arrestasjonsteknikker og trening 
i disse, og å følge tett opp prosedyrene for etterforskning av påståtte 
brudd på konvensjonen begått av politimyndigheter. Komiteen etter-
lyste også bedre opplæring av helsepersonell når det gjaldt avdekking 
og dokumentasjon av tortur eller annen umenneskelig eller nedverdi-
gende behandling.

Videre uttrykte komiteen bekymring for trakassering, hatefulle ytringer 
og oppfordring til vold mot minoriteter og andre sårbare grupper og ba 
norske myndigheter om å sikre systematisk etterforskning og straffe-
forfølgning av slike saker.

Komiteen var også bekymret over det høye antallet enslige asylbarn 
som forsvinner fra asylmottak. I denne sammenhengen viste komiteen 
til at enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år bare får midlertidige opp-
holdstillatelser som utløper ved myndighetsalder, og at dette kunne 
medvirke til at de forsvant fra mottakene før fristens utløp. Staten ble 
anbefalt å styrke innsatsen for å forebygge og etterforske disse sakene 
på en bedre måte, også for å avdekke mulige tilfeller av trafficking.

Myndighetene ble videre anbefalt å skille mindreårige fra voksne både 
under soning av fengselsdom og under varetektsfengsling og å frem-
skaffe statistisk materiale på områder som er relevante for gjennomfø-
ring av konvensjonen, samt å ratifisere tilleggsprotokollen til tortur-
konvensjonen (OPCAT) så raskt som mulig.

Avslutningsvis etterspurte komiteen oppdatert informasjon om oppføl-
ging av fire av de nevnte anbefalingene innen 23. november 2013, i tråd 
med komiteens prosedyrer for oppfølging («follow-up procedure»). De 
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fire utvalgte anbefalingene gjaldt bruk av isolasjon, internering av ut-
lendinger, forsvunne asylbarn fra mottak og avdekking av mulig traf-
ficking.

Fristen for Norges åttende periodiske rapport til FNs torturkomité er 
satt til 23. november 2016.

2.8		 Norges	oppfølging	av	anbefalinger	fra		
	 	 FNs	menneskerettighetskomité

Norge mottok i november 2011 anbefalinger fra FNs menneskerettig-
hetskomité om gjennomføringen av SP.133 I tråd med komiteens regler 
for oppfølging ble Norge anmodet om å oversende informasjon om 
gjennomføringen av tre utvalgte anbefalinger innen ett år. Den 19. no-
vember 2012 sendte myndighetene sitt svar på denne anmodningen.134

Komiteen etterspurte blant annet informasjon om gjennomføringen av 
anbefalingen om å få slutt på uberettiget bruk av tvang og tvangsmidler 
overfor pasienter i psykiatrien, samt å styrke tilsyn og rapportering for 
å forebygge misbruk.

I sitt svar erkjente norske myndigheter at det var for mye bruk av tvang 
i psykiatrien, og viste til flere tiltak som var iverksatt for å gjøre noe 
med dette. Blant annet viste myndighetene til tiltak varslet i en ny stor-
tingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet på helse- og omsorgs-
feltet, og i en ny strategi for økt frivillighet i psykiatrien som var blitt 
gjennomført på lokalt, regional og nasjonalt plan.135 Myndighetene 
pekte også på gode erfaringer med forsøk med brukerstyrte døgnplas-
ser, der pasientene selv kan bestemme varigheten på sitt opphold ved 
en psykiatrisk døgninstitusjon, og til etableringen av flere ambulante 
team som gir forebyggende psykiatrisk hjelp.

Når det gjaldt anbefalingen om å styrke tilsyn og rapportering, viste 
myndighetene til at Fylkesmannen og kontrollkommisjonene har et fel-
les ansvar for å føre tilsyn og kontroll med tjenestene. Myndighetene 
varslet om at det var planlagt tiltak for å styrke Fylkesmannens saksbe-
handling i saker om tvungen behandling, og også for å sikre en mer 
enhetlig praksis i kontrollkommisjonene.

133 Se Årbok 2011 s. 52.
134 Norges svar er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/

CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf 
135 Se omtale i del IV, 2. Retten til helse og del III, 2. Forbudet mot tortur..

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
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2.9		 Norges	tilsvar	til	Europarådets	torturkomité
Norske myndigheter leverte 25. juli 2012 et tilsvar til anbefalinger fra 
Den europeiske torturkomiteen (CPT).136 Komiteens anbefalinger ble 
utarbeidet på bakgrunn av et besøk til Norge i 2011, og ble overlevert 
myndighetene i desember 2011.  Norske myndigheter fikk etter dette 
seks måneders frist på å gi et tilsvar til CPT om oppfølging av komite-
ens anbefalinger.137

Først besvarte norske myndigheter komiteens anbefalinger om bruken 
av og forholdene i politiarrest. Når det gjaldt komiteens anbefalinger 
om å fordoble innsatsen for å få slutt på bruken av politiarrest utover 
normalfristen på to døgn, viste myndighetene til viktigheten av å få til-
strekkelig kapasitet i fengslene, og at fengslene prioriterte varetektsfan-
ger særskilt. Etter de siste årenes opprusting var fengselskapasiteten 
økt, og i tillegg hadde økt satsing på elektronisk kontroll frigjort kapa-
sitet.

Når det gjaldt komiteens anbefalinger om at frihetsberøvede i politi-
arrest skal sikres tilgang til advokatbistand fra begynnelsen av 
 arrest oppholdet, viste myndighetene til straffeprosesslovens regel om at 
oppnevnelse så vidt mulig skal skje så snart det blir klart at den siktede 
ikke vil bli løslatt innen 24 timer etter pågripelsen. Innføring av en rett 
til å få oppnevnt advokat umiddelbart etter arrest ville derimot ikke bli 
innført, fordi dette ifølge myndighetene i seg selv kunne føre til forsin-
kelser.

Myndighetene mottok også anbefalinger om de fysiske soningsforhol-
dene i arrestene. I sitt tilsvar uttrykte myndighetene blant annet over-
raskelse over komiteens funn når det gjaldt sikringen av personlig hygi-
ene i politiarrestene i Bergen, og lovet å påse at reglene om dette blir 
fulgt i fremtiden. Myndighetene opplyste også om at det i det samme 
politihuset var for dårlig tilgang til naturlig lys i arrestcellene, ettersom 
de manglet vinduer eller befant seg i politihusets kjeller. Myndighetene 
lovet imidlertid å stoppe bruken av to svært små venteceller ved Oslo 
sentralarrest i påvente av utbedringer.

Videre besvarte myndighetene komiteens anbefalinger om forholdene 
på Trandum utlendingsinternat, som særlig angikk manglende medi-
sinsk oppfølging. Komiteen anbefalte blant annet iverksettelse av øye-
blikkelige tiltak for å sikre medisinsk rutinesjekk ved ankomst, daglig 
tilstedeværelse av sykepleier og tilstrekkelig psykologisk og psykiatrisk 
oppfølging. Myndighetene opplyste at en kvalifisert sykepleier var blitt 

136  Norges tilsvar er tilgjengelig på http://www.cpt.coe.int/documents/nor/2012-20-inf-
eng.pdf 

137  Se Årbok 2011 s. 69-70. 

http://www.cpt.coe.int/documents/nor/2012-20-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/nor/2012-20-inf-eng.pdf
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ansatt i heltidsstilling på Trandum. Videre opplyste myndighetene at 
antallet medisinske rutinesjekker ved ankomst ville bli økt, at legenær-
været var økt, og at en psykiater også var blitt tilknyttet internatets 
lege team.

Komiteen kom også med anbefalinger knyttet til forholdene i norske 
fengsler. Når det gjaldt komiteens anbefalinger om å sørge for toaletter 
på cellene, viste myndighetene til planlagte prosjekter for å ivareta det-
te. I tilknytning til komiteens anbefalinger om å sikre tilstrekkelige ak-
tiviteter utenfor cellene i Bergen og Skien fengsel, viste myndighetene 
til forsøk på å avhjelpe det svake tilbudet gjennom omorganisering av 
driften.

Videre svarte myndighetene på komiteens anbefalinger om helsetilbu-
det i fengsel. Myndighetene viste blant annet til helsetilbudet som gis 
via kommunehelsetjenesten, og uttalte at dette anses som tilfredsstil-
lende. Når det gjaldt CPTs anbefaling om at fanger med alvorlige psy-
kiske lidelser måtte overføres til en psykiatrisk enhet, viste myndig-
hetene til at problemer med overføring kunne skyldes uenighet mellom 
fengselsansatte og helsepersonell om fangens sykdom og behov. I den 
sammenheng ble det også påpekt at fangene eventuelt kunne klage til 
Helsetilsynet i fylket for manglende oppfyllelse av sine pasientrettig-
heter.

Når det gjaldt CPTs anbefalinger om å sikre varetektsfanger daglig 
 legetilsyn mens de er underlagt domstolsbesluttet isolasjon, uttalte 
myndighetene at Helsedirektoratet er i gang med å revidere retningslin-
jene for helsehjelp i fengsel, som også fokuserer på situasjonen for iso-
lerte innsatte. Myndighetene lovet videre å styrke innsatsen for å sikre 
varetektsfanger som er underlagt restriksjoner, mer tid utenfor cellene. 
Når det gjaldt anbefalingen om at straffeprosessloven burde sette en 
øvre grense for varigheten på domstolsbesluttet isolasjon, ga myndig-
hetene uttrykk for at det var nødvendig med en svært snever adgang til 
isolasjon utover lovens ordinære maksimumsramme i særlig tidkreven-
de og alvorlige saker.

Myndighetene la også frem informasjon om undersøkelsene som ble 
iverksatt etter at en fange tok livet sitt på cellen under komiteens besøk 
i Oslo fengsel. Det ble opplyst at fangen ble funnet livløs på cellen, og 
at livreddende forsøk ble iverksatt uten hell. Dødsårsaken var henging. 
Gjennomgangen av hendelsen hadde konkludert med at alle prose-
dyrer var fulgt i saken.

Til slutt besvarte myndighetene komiteens anbefalinger som gjaldt for-
hold på psykiatriske institusjoner. I tilknytning til komiteens anbefaling 
om å begrense bruken av tvangsmidler så mye som mulig, viste myndig-
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hetene til at lovbestemmelsene som hjemler slik bruk er strenge. I den 
sammenheng ble det opplyst om at tiltak for å begrense bruk av tvangs-
midler er omfattet i en ny nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk 
helsevern.

2.10	 Generell	kommentar	nr.	3	fra	FNs	torturkomité		
	 	 –	om	oppreisning	for	torturofre

FNs torturkomité avga i 2012 sin generelle kommentar nr. 3 om gjen-
nomføringen av TK artikkel 14 om rett til oppreisning for torturofre.138

TK Artikkel 14 fastsetter statens forpliktelse til å sikre at offeret for en 
torturhandling får oppreisning og har en rett til rettferdig og rimelig 
erstatning som kan håndheves, herunder midler til en så fullstendig 
rehabilitering som mulig.

I den generelle kommentaren gjennomgikk komiteen ordlyden i artik-
kel 14 og presenterte detaljerte retningslinjer for hvordan den skal tol-
kes.

Innledningsvis uttalte komiteen at begrepet «oppreisning» er et vidt 
begrep som omfatter både restitusjon, kompensasjon, rehabilitering, 
oppgjør og garantier mot gjentakelse av torturhandlingen. Komiteen 
foretok deretter en fortolkning av begrepet «offer». Komiteen frem-
hevet at en person skulle anses som et offer uavhengig av om gjernings-
personen er identifisert, pågrepet, straffeforfulgt eller dømt, og uavhen-
gig av en eventuell relasjon mellom offeret og gjerningspersonen. 
Offerbegrepet omfatter etter komiteens tolkning også personer i nær 
familie, personer som blir forsørget av offeret, og personer som selv blir 
skadet i forsøk på å hjelpe ofre for tortur.

Komiteen fastslo at TK artikkel 14 innebærer både materielle og pro-
sessuelle forpliktelser. For å oppfylle sine materielle forpliktelser er 
statspartene forpliktet til å sikre at torturofre får full og effektiv oppreis-
ning og erstatning. Gjennomføringen av oppreisningen må være til-
strekkelig, effektiv og heldekkende. Komiteen minnet også om at sta-
tene ved valg av oppreisningsform må ta hensyn til den enkelte saks 
særpreg, og at oppreisningen må stå i et proporsjonalt forhold til kren-
kelsen som er begått. Videre uttalte komiteen at statspartene pådrar seg 
ansvar for å sikre oppreisning for torturofre der statlige myndigheter 
vet eller har grunn til å tro at tredjeparter har gjort seg skyldig i tortur 
eller andre grove krenkelser, og det ikke er utvist tilstrekkelig aktsom-

138 Kommentaren er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/
CAT-C-GC-3_en.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/CAT-C-GC-3_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/GC/CAT-C-GC-3_en.pdf
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het fra statens side for å forhindre, etterforske, påtale eller straffe slike 
handlinger.

For å oppfylle sine prosessuelle forpliktelser er statspartene forpliktet 
til å vedta lover og etablere klagemekanismer, etterforskningsorganer 
og juridiske institusjoner som kan avgjøre og gi oppreisning til tortur-
ofre, og å sikre at slike mekanismer er effektive og tilgjengelige for ofre-
ne. Komiteen uttalte seg nærmere om en rekke krav til nasjonal lovgiv-
ning, blant annet kravet til å ha lovregler om effektive rettsmidler for 
torturofre og forpliktelsen til å straffeforfølge gjerningspersoner i tortur-
saker.

Komiteen uttalte seg også nærmere om viktigheten av å ha effektive 
mekanismer for klager og etterforskning, inkludert uavhengige medi-
sinske undersøkelser for å avdekke tortur, og sivile oppreisnings-
ordninger som ikke er avhengig av utfallet i en tilhørende straffesak. 
Komiteen understreket også betydningen av mekanismer for oppreis-
ning, blant annet at sivile oppreisningsordninger skal være økonomisk 
tilgjengelige, og at det skal eksistere judisielle rettsmidler som sikrer 
tilstrekkelig rettshjelp til ofre. Den beskrev videre praktiske hindringer 
for å oppnå oppreisning og uttalte blant annet at et lands utviklingsnivå 
ikke kan anføres som grunnlag for manglende oppreisning, og at amne-
stier og immunitet for tortur er i strid med konvensjonen.

Statspartene ble også oppfordret til å ratifisere tilleggsprotokollen til 
torturkonvensjonen (OPCAT).

2.11	 Rapport	viser	fortsatt	høy	bruk	av	tvang	i	psykiatrien	
Helsedirektoratet publiserte i november 2012 rapporten «Bruk av 
tvang i psykisk helsevern for voksne 2011».139 Formålet med rapporten 
var å analysere omfanget av tvangsbruk innen denne sektoren for å 
vurdere om myndighetenes mål om å redusere de høye tvangstallene i 
norsk psykiatri oppnås.

I følge rapporten ble om lag 5600 personer tvangsinnlagt til sammen 
8300 ganger i 2011. Dette tilsvarer 145 tvangsinnlagte personer og 
215 tvangsinnleggelser per 100 000 voksne innbyggere. Rapportens ho-
vedfunn er at tvangsbruken er omtrent uendret fra 2010, at det fortsatt 
finnes betydelige forskjeller i omfanget av tvangsbruk både mellom og 
innad i helseregionene, og at de samme forskjellene er påvist for både 
2009, 2010 og 2011. Ifølge Helsedirektoratet kan de store forskjellene 
trolig forklares både ved forskjeller i befolkningens sykelighet og ved 

139 Rapporten er tilgjengelig på http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-
psykisk-helsevern-for-voksne-2011/Documents/IS-2035.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-2011/Documents/IS-2035.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne-2011/Documents/IS-2035.pdf


86 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

praksisforskjeller. Rapporten viser videre at mer enn halvparten av de 
tvungne innleggelsene i 2011 skjedde ut fra hensynet til å oppnå for-
bedring eller unngå vesentlig forverring av pasientens helsetilstand 
(«behandlingsvilkåret»).

Ifølge rapporten er oversikten over antall vedtak om tvungen behand-
ling, vedtak om skjerming og bruk av tvangsmidler fortsatt ufullstendig 
og kan derfor ikke beregnes på nasjonalt nivå.

I rapporten undersøkes også tall fra kontrollkommisjonene, som er 
klageinstans for vedtak om tvungen observasjon eller innleggelse. Av 
3165 vedtak om tvungen observasjon ble 249 vedtak påklaget til kon-
trollkommisjonene, og sju prosent av disse fikk medhold. Av de 
4110 vedtakene om tvungen innleggelse ble 54 prosent påklaget, og syv 
prosent av disse fikk medhold. Rapporten påviste store forskjeller mel-
lom kontrollkommisjonene når det gjaldt medholdsprosent.

2.12	 Ny	nasjonal	strategi	for	økt	frivillighet	i	psykiske		
	 	 helsetjenester

Regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, la den 6. juli 2012 
frem den nasjonale strategien Bedre kvalitet – økt frivillighet: Nasjonal 
strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012–2015).140

Bakgrunnen for planen var regjeringens erkjennelse av at tvangsbruken 
i psykisk helsevern i for liten grad har blitt redusert, til tross for at økt 
frivillighet lenge har vært en tverrpolitisk målsetting. Det ble også på-
vist et behov for bedre kvalitet på statistisk data om tvangsbruk. Den 
nasjonale strategien bygger på at økt kompetanse, økt generell kvalitet 
og bedre holdninger vil føre til et bedre behandlingsresultat og en redu-
sering av tvangsbruken.

Strategien presenterer 14 nasjonale tiltak som, sammen med tiltaks-
planer på regionalt og lokalt nivå, skal bidra til å nå målet om økt frivil-
lighet i psykisk helsevern.

De varslede tiltakene omfatter blant annet utarbeidelse av en felles vei-
ledning for kommunene og det psykiske helsevernet om forebygging, 
reduksjon og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene, samt 
utarbeidelse av et tipshefte til spesialist- og kommunehelsetjenesten om 
frivillige og brukerstyrte tilbud.

140 Planen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Bedrekvalitet-okt_fri-
villighet.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Bedrekvalitet-okt_frivillighet.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Bedrekvalitet-okt_frivillighet.pdf
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Videre skal det foretas en gjennomgang av eksisterende ordninger, som 
ordningen med tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, og bru-
ken av rettighetsinngripende tiltak i kommunale omsorgsboliger og pri-
vate institusjoner skal kartlegges.

Det skal også utarbeides opplæringsmateriell og iverksettes opplæring 
i helselover og menneskerettighetskonvensjoner for nøkkelpersonell i 
kommunene og i det psykiske helsevernet. Videre skal den menneske-
rettslige kompetansen ved kontroll- og tilsynsorganer styrkes, og det 
skal i tillegg utarbeides retningslinjer for fylkesmennenes behandling av 
klager på vedtak om tvungen behandling.

Det skal videre nedsettes en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, 
som skal utarbeide forslag til en enhetlig og korrekt registrering og inn-
rapportering av alle aktuelle tvangsdata på tvers av helseforetak og 
helse regioner. Tiltaket inkluderer også utarbeidelse av metoder for na-
sjonal oppfølging av det innsamlede datagrunnlaget.

Regjeringen varslet også om at det skal utvikles et nasjonalt prosjekt for 
innsamling, systematisering og analysering av brukeres og pårørendes 
opplevelser ved bruk av tvang.

3.		 FORBUDET	MOT	SLAVERI	OG	TVANGSARBEID

Av aktuelle saker i 2012 omtales en statusrapportering for regjeringens 
handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014) (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. Forbu-
det mot tvangsarbeid er også regulert i ILO-konvensjon nr. 29 og 105. 
Også andre konvensjoner er relevante, for eksempel FN-konvensjonen 
mot slaveri av 25. september 1926 (med endringsprotokoll av 7. desem-
ber 1953) og FNs tilleggskonvensjon om avskaffelse av slaveri, slave-
handel og forhold og fremgangsmåter beslektet med slaveri av 7. sep-
tember 1956.

Handel med mennesker er regulert særskilt i FNs protokoll om å hin-
dre, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og 
barn, av 15. november 2000 (Palermoprotokollen) til FN-konvensjo-
nen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.
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I 2008 ratifiserte Norge Europarådets konvensjon om tiltak mot men-
neskehandel, som trådte i kraft samme år.141 Formålet med konven-
sjonen er å forebygge og bekjempe nasjonal og internasjonal mennes-
kehandel, å beskytte og hjelpe ofre for menneskehandel, å sikre effektiv 
straffeforfølgning av bakmennene og å fremme internasjonalt sam-
arbeid for å oppnå de nevnte målene. For å sikre en effektiv gjennom-
føring av konvensjonens bestemmelser er det opprettet en overvåkings-
mekanisme: Group of Experts on Action against Trafficking in Human 
Beings (GRETA).

Barn er særskilt beskyttet i BK artikler 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-
koll om salg av barn, barnepornografi og barneprostitusjon. Norge har 
videre undertegnet Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn 
mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.142 ILO-konvensjon nr. 182 
gjelder forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste for-
mene 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 fremfor 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 («hal-
likparagrafen»), § 202a, som forbyr kjøp av seksuelle tjenester, og 
§ 203, som særskilt regulerer kjøp av seksuelle tjenester fra mindre-
årige. Straffeloven § 60a setter en forhøyet øvre strafferamme for orga-
nisert kriminalitet.

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

141 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/
Word/197.doc 

142 Konvensjonen trådte i kraft 1. juli 2010. Den er ikke ratifisert av Norge. Konvensjons-
teksten er tilgjengelig på http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/197.doc
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/197.doc
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm
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3.1		 Statusrapportering	for	regjeringens	handlingsplan		
	 	 mot	menneskehandel	(2011–2014)

Regjeringen la i februar 2012 frem en statusrapport for gjennomførin-
gen av Handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014) Sammen mot 
menneskehandel.143

Statusrapporten ga en oversikt over status for de 35 tiltakene i planen 
ett år inn i løpeperioden. Av gjennomførte tiltak beskrev rapporten 
blant annet at Utenriksdepartementet har bidratt med finansiering av 
en FN-studie om penger fra kriminell virksomhet, herunder menneske-
handel. Studien har vært lagt til grunn for en påfølgende norsk-initiert 
resolusjon som er blitt vedtatt i FN. Videre har Koordineringsenheten 
for ofre for menneskehandel (KOM) blitt etablert som en permanent 
enhet i Politidirektoratet, med to ansatte. Regjeringen varslet også at 
den vil foreta en vurdering av adgangen til å bortvise eller utvise utlen-
dinger på bakgrunn av tigging, dersom disse er styrt av organiserte bak-
menn.

Flere tiltak vedrørende omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere 
var ifølge statusrapporten under gjennomføring. Det ble nevnt at Bar-
ne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har jevnlige mø-
ter med Oslo kommune om arbeidet for å følge opp mindreårige som 
påtreffes i kriminelle miljøer eller rusmiljøer, og som kan være utsatt 
for menneskehandel. Videre er det nedsatt en interdepartemental ar-
beidsgruppe som følger opp arbeidet med å forebygge og oppklare bar-
neforsvinninger fra asylmottak eller omsorgssentre. Stortinget har også 
vedtatt endringer i barnevernloven, som åpner for at Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker kan fatte vedtak om plassering på barne-
vernsinstitusjon av barn som er utsatt for menneskehandel, uten deres 
samtykke, i inntil seks måneder. I statsbudsjettet for 2012 var det satt 
av 17 millioner kroner til oppbygging av et institusjonstilbud til denne 
gruppen barn.

4.		 VERNET	MOT	VILKÅRLIG	FRIHETSBERØVELSE

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om forslag til endringer i 
straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven (4.1), samt en hø-
ring om NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn (4.2).

143 Statusrapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/ 
rapporter_planer/planer/2012/statusrapportering-for-regjeringens-hand.html?id=678381 
Se også Årbok 2010 s. 85.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2012/statusrapportering-for-regjeringens-hand.html?id=678381
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/planer/2012/statusrapportering-for-regjeringens-hand.html?id=678381
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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 rettssikkerhetsgarantier til den som er 
frihetsberøvet: 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.

FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning ble signert av 
Norge 21. desember 2007, men er foreløpig ikke ratifisert.

Norsk	lovgivning
EMK, SP og BK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som norsk rett, og 
gis i henhold til § 3 forrang fremfor annen lovgivning ved motstrid. 
Videre regulerer straffeprosessloven kapittel 14, jamfør kapittel 13a, ad-
gangen til å pågripe og fengsle personer som med skjellig grunn misten-
kes 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 fri-
hetsberøvelse. For eksempel gir denne typen lovgivning mulighet for 
tvangsplassering på institusjon i behandlingsøyemed. Videre gir utlen-
dingsloven mulighet for å fengsle utlendinger som blant annet nekter å 
oppgi identitet eller mistenkes for å oppgi 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		 Høring	om	forslag	til	endringer	i	straffeprosessloven		
	 	 og	straffegjennomføringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 16. januar 2012 på høring et 
forslag til endringer i straffeprosessloven og straffegjennomførings-
loven.144

144 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938
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Bakgrunnen for forslagene var dels oppfølging av St.mld. nr. 37 (2007–
2008) Straff som virker. Etter gjeldende rett kunne kriminalomsorgen 
beslutte å holde utenlandske innsatte frihetsberøvet utover 2/3 tid der-
som et utvisningsvedtak ikke kunne effektueres på tidspunktet for prø-
veløslatelsen. Dette ble problematisert av Sivilombudsmannen i en 
konkret sak, der det ble vist til det strenge kravet til årsakssammenheng 
mellom domfellelsen og den senere frihetsberøvelsen, som innfortolkes 
under EMK artikkel 5 nr. 1 etter praksis i EMD. Kriminalomsorgens 
sentrale forvaltning fulgte opp Sivilombudsmannens uttalelse og sendte 
i 2010 ut et rundskriv i påvente av regelendringer der de ba om en end-
ring av praksis.145

Departementet kom på denne bakgrunn til at de ønsket å trekke et 
klarere skille mellom frihetsberøvelse som skyldes straffegjennom-
føring, og frihetsberøvelse på grunn av manglende effektuering av et 
utvisningsvedtak. Etter departementets oppfatning burde adgangen til 
å holde domfelte fengslet ut over 2/3 tid begrenses til tilfellene hvor 
prøveløslatelse etter en totalvurdering ble ansett som utilrådelig. 
 Departementet foreslo etter dette å oppheve straffegjennomførings-
loven § 42 sjette ledd. Andre deler av høringsforslaget omtales i del 
III, 9. Vernet om privatliv og familieliv.

4.2		 Høring	om	NOU	2012:17	Om	kjærlighet	og	kjøletårn
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. oktober 2012 på høring 
utredningen NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige 
spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.146

Lovutvalget ble oppnevnt for å vurdere om overføring av – eventuelt 
også fare for overføring av – alvorlige smittsomme sykdommer bør 
være straffebelagt eller ikke. Bakgrunnen for oppnevnelsen var at det 
har vært reist kritikk mot gjeldende straffebud som rammer smitteover-
føring og smittefare. Utvalgets arbeid er en oppfølgning av den nasjo-
nale hiv-strategien Aksept og mestring (2009–2014) og Stortingets ut-
trykte ønske om mer kunnskap på området, særlig knyttet til hiv.

Utvalgets flertall anbefalte at straffeloven fortsatt skal ramme smittefar-
lig atferd, men ønsker en viss avkriminalisering og en tydeliggjøring av 
når straff ikke kommer til anvendelse. Utvalget fremla forslag til end-
ringer i straffelovens bestemmelser om overføring av smitte og fare for 
slik overføring, samt enkelte endringer i straffeprosessloven og biotek-

145 Rundskrivet er omtalt i Årbok 2010 s. 87.
146 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2012/

nou-2012-17.html?id=704855 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2012/nou-2012-17.html?id=704855
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2012/nou-2012-17.html?id=704855
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nologiloven. Utvalget pekte dessuten på muligheter for forbedring i 
praktiseringen av smittevernloven.

Utvalget vurderte forslagene opp mot flere menneskerettslige forplik-
telser. Dette gjelder forbudet mot tortur og umenneskelig eller annen 
nedverdigende behandling (EMK artikkel 3, SP artikkel 7), retten til 
personlig frihet og sikkerhet og vilkårene for frihetsberøvelse (EMK 
artikkel 5, SP artikkel 9), retten til rettferdig rettergang (EMK artik-
kel 6, SP artikkel 14), retten til respekt for privatliv og familieliv (EMK 
artikkel 8, SP artikkel 17), forbudet mot diskriminering (EMK artik-
kel 14, SP artikkel 26, ØSK artikkel 2) og retten til helse (ØSK artik-
kel 12).

Etter en gjennomgang av blant annet konvensjoner som Norge har ra-
tifisert, konvensjonsorganenes kommentarer og dommer fra EMD la 
utvalget til grunn at det ikke ville være uforenelig med menneske-
rettighetene å anvende straff for smitteoverføring og det å utsette andre 
for smittefare. Utvalget understreket likevel at straffebud og straffe-
forfølgning må være i samsvar med de menneskerettslige kravene på 
strafferettens område, og viste blant annet til kravet om rettferdig 
retter gang og at straffebud må være tilstrekkelig klare slik at retts-
stillingen er forutsigbar.

Høringsfristen er 22. januar 2013.

5.		 RETTEN	TIL	RETTFERDIG	RETTERGANG

Av aktuelle saker i 2012 omtales høyesterettsavgjørelser om tvangssalg 
og krav om muntlig forhandling (5.1), begrensninger i domstolens 
prøvings adgang (5.2), opplesning av vitneforklaringer (5.3), og om 
bevis krav for ileggelse av administrativ sanksjon (5.4). Videre omtales 
EMDs avvisningsavgjørelse i Shala mot Norge (5.5).

Internasjonale	kilder
Enhver har rett til en rettferdig rettergang ved en domstol for å få av-
gjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller for å få avgjort en straf-
fesiktelse mot seg. Retten til en rettferdig rettergang inneholder flere 
detaljerte rettssikkerhetsgarantier, blant annet retten til å få saken be-
handlet innen rimelig tid av en uavhengig og upartisk domstol oppret-
tet ved lov.

Rettergangen skal i utgangspunktet være offentlig, men enkelte hensyn 
kan likevel innskrenke pressens og allmennhetens rett til å følge retts-
prosessen. I straffesaker skal enhver som blir siktet for en straffbar 
handling, antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Den siktede 
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har også en rekke minimumsgarantier. Disse omfatter blant annet ret-
ten til å bli underrettet straks, på et forståelig språk, om innholdet i og 
grunnen til siktelsen, retten til å få tilstrekkelig tid og muligheter til å 
forberede sitt forsvar, retten til et forsvar, retten til å forhøre vitner som 
motbevis og selv føre egne vitner, samt retten til å få vederlagsfri bi-
stand av tolk.

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 som norsk rett etter menneskerettsloven § 2, og 
etter § 3 skal disse konvensjonene gis forrang fremfor 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		 Høyesterettskjennelse	om	tvangssalg	og	krav	om		
	 	 muntlig	forhandling

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 4. januar 2012 kjennelse i sak som 
gjaldt videre anke over kjennelse om tvangssalg.147 Spørsmålet var om 
det skulle vært holdt muntlig forhandling for lagmannsretten, jamfør 
EMK artikkel 6 nr. 1.

Ankeutvalget slo fast at tvangsinndrivelse i form av tvangssalg falt inn 
under virkeområdet til EMK artikkel 6 nr. 1, som en sak om borgerlige 
rettigheter og plikter.

Utvalget fant videre at bestemmelsen innebar en hovedregel om at det 
skulle være muntlig forhandling i minst én instans i saker om avgjø-
relse av borgeres «civil rights and obligations». Det fulgte imidlertid av 
EMDs praksis at kravet om minst én muntlig forhandling ikke var ab-
solutt.148 Utvalget viste til rettspraksis og fant at det avgjørende var «om 
det under en muntlig forhandling vil kunne frembringes noe av betyd-
ning for avgjørelsen som ikke like forsvarlig kan bedømmes etter en 
skriftlig behandling».149 Om et krav om muntlig forhandling skulle tas 

147 HR-2012-31-U, publisert i Rt. 2012 s. 1.
148 Rt. 2008 s. 257.
149 Ibid., avsnitt 49.
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til følge, måtte bero på en vurdering av sakens karakter, arten og betyd-
ningen av de spørsmålene retten skulle ta stilling til, samt de bevisene 
som var tilbudt. I saker om tvangsfullbyrdelse gjorde hensynet til effek-
tivitet og prosessøkonomi seg gjeldende med særlig styrke.150 

Saken gjaldt tvangssalg av viktige festerettigheter, som var inngripende 
for ankeparten. Dette talte for muntlig behandling. Om muntlig be-
handling måtte holdes, måtte imidlertid bero på en vurdering av de 
konkrete anførslene og av om disse tilsa muntlig forhandling.

Etter en helhetsvurdering ble ankeutvalget stående ved at saken, slik 
lagmannsretten hadde kommet til, kunne behandles forsvarlig ved 
skriftlig behandling, og at det derfor ikke forelå brudd på EMK artikkel 
6 nr. 1.

Ankeutvalget kom enstemmig til at anken måtte forkastes.

5.2		 Høyesterettsdom	om	begrensninger	i	domstolenes		
	 	 prøvingsadgang	

Høyesterett i storkammer avsa 29. mars 2012 dom i sak som blant an-
net gjaldt om begrensninger i prøvingsadgangen av vedtak fattet av 
Gjenopptakelseskommisjonen om ikke å gjenåpne en straffesak, var i 
strid med EMK artikkel 6 nr. 1.151 

Høyesterett slo fast at det fulgte av sikker praksis fra EMD at begjærin-
ger om gjenåpning av straffesaker ikke falt inn under uttrykket «crimi-
nal charge» i artikkel 6 nr. 1.152 Den ankende parts anførsel om at sa-
ken gjaldt «civil rights and obligations» fordi det var tillatt å bringe 
kommisjonens vedtak inn for sivilrettslig domstolsprøving, førte heller 
ikke frem. Riktignok omfattet begrepet en rekke tvister der det offent-
lige var part, men forutsetningen for at en tvist skulle angå «civil rights 
and obligations» måtte være at tvisten hadde direkte betydning for pri-
vatrettslige rettigheter. Søksmål om avslag på begjæringer om gjen-
åpning av straffesaker falt derfor klart utenfor begrepets anvendelses-
område. EMK artikkel 6 nr. 1 var ikke krenket.

Øvrige anførsler fra den ankende part, herunder at begrensningene var 
i strid med Grunnloven § 88 om at Høyesterett dømmer i siste instans, 
og med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97, førte heller ikke 
frem.

150 Ibid., avsnitt 54.
151 HR-2012-669-S, publisert i Rt. 2012 s. 519.
152 Se Stepanyan mot Armenia, Application no. 45081/04, avsnitt 30.
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En enstemmig Høyesterett kom frem til at anken måtte forkastes så 
langt det var gitt tillatelse til direkte ankebehandling i Høyesterett.

5.3		 Høyesterettskjennelse	om	opplesning	av	vitneforklaringer	
Høyesteretts ankeutvalg avsa den 12. juli 2012 kjennelse i sak som 
gjaldt anke over lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse un-
der særdeles skjerpende omstendigheter.153 Den prinsipale ankegrun-
nen var at det var en saksbehandlingsfeil at flere vitneforklaringer ble 
lest opp under ankeforhandlingen i lagmannsretten, og at dette kunne 
ha virket inn på avgjørelsen av skyldspørsmålet.

Ankeutvalget bemerket at straffeprosessloven § 297 gir hjemmel for 
opplesning av vitners politiforklaringer som er avgitt tidligere i saken, 
dersom «muntlig avhør ikke er mulig eller ville medføre uforholdsmes-
sig ulempe eller utgift». Bestemmelsen må leses i lys av EMK artik-
kel 6 nr. 1 om rettferdig rettergang, samt artikkel 6 nr. 3 bokstav d som 
fastsetter at siktede har rett til å avhøre eller la avhøre vitner som blir 
ført mot ham eller henne.

Ankeutvalget viste til sikker praksis fra EMD154 og slo fast at det ikke 
er nødvendig at retten til krysseksaminasjon blir oppfylt under selve 
hovedforhandlingen. Det er tilstrekkelig at tiltalte har fått anledning til 
å imøtegå og stille spørsmål til vitnene på et tidligere stadium av saken 
– enten da forklaringene ble avgitt, eller senere. Dersom siktede ikke 
har hatt anledning til å avhøre vitnet, kan politiforklaringen bare leses 
opp såfremt vitneforklaringen ikke er et «dominerende eller avgjøren-
de bevis».155

I saken ble det foretatt bevisopptak av i alt åtte vitner ved Oslo tingrett. 
Tiltalte hadde vært innstevnet til rettsmøtet, men hadde ikke ønsket å 
møte. Tiltalte var imidlertid representert ved advokat som fikk anled-
ning til å stille spørsmål, og var derfor gitt tilstrekkelig anledning til å 
avhøre vitnene på et tidligere stadium i saken. I alle tilfeller var bevis-
bedømmelsen under skyldspørsmålet basert på en bred bedømmelse, 
og vitneforklaringene utgjorde ikke de hovedsakelige bevis i saken.

På bakgrunn av dette kom ankeutvalget enstemmig til at opplesningen 
av vitneforklaringene ikke utgjorde noen saksbehandlingsfeil, verken 
etter straffeprosessloven § 297 eller EMK artikkel 6. Anken ble ikke 
tillatt fremmet.

153 HR-2012-1433-U, publisert i Rt. 2012 s. 1171.  
154 Se blant annet Lucà mot Italia, application no. 33354/96, avsnitt 40. 
155 Se Rt. 2004 s. 1789.
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5.4		 Høyesterettsdom	om	beviskrav	for	ileggelse		
	 	 av	administrativ	sanksjon	

Høyesterett avsa den 11. oktober 2012 dom i sak som gjaldt beviskrav 
for ileggelse av administrativ sanksjon og forholdet til EMK artikkel 6.156 
Saken gjaldt utmåling av gebyr for ulovlig anbudssamarbeid. Konkur-
ransetilsynet hadde ilagt et entreprenørselskap et gebyr på to millioner 
kroner, og selskapet anket utmålingen.

Høyesterett omtalte først sanksjonens lovgrunnlag. De rettslige ut-
gangspunktene var konkurranseloven § 29 og § 10. Etter bestemmel-
sene måtte det foreligge et samarbeid mellom uavhengige foretak i form 
av en avtale, beslutning eller samordnet opptreden. Denne opptrede-
nen måtte være konkurransebegrensende. Det var også et vilkår at 
konkurransen måtte påvirkes merkbart.

Høyesterett tok så opp om det gjaldt et skjerpet beviskrav ved ileggelse 
av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven. Retten bemerket at be-
viskrav gjerne drøftes i tilknytning til om vilkårene for å anvende sank-
sjonsbestemmelser er oppfylt, men at spørsmålet også kunne oppstå 
når retten måtte ta stilling til særlig tungtveiende utmålingsmomenter 
ved reaksjonsfastsettelsen.

Ordlyden i konkurranseloven § 29 og § 10 ga ingen veiledning om hvil-
ket beviskrav som gjaldt. Høyesterett bemerket at spørsmålet hadde 
vært behandlet i forarbeidene, der konkurranselovutvalget hadde fore-
slått «klar sannsynlighetsovervekt». Departementet hadde ikke vært 
enig i dette, og uttalte at det ikke forelå «særlige hensyn» i slike saker 
som tilsa at det skulle oppstilles spesielle krav til bevisets styrke. Fler-
tallet i stortingskomiteen hadde sluttet seg til departementets syn. Etter 
forarbeidene skulle derfor sannsynlighetsovervekt være tilstrekkelig.

Under henvisning til nyere høyesterettspraksis var det ifølge førstvote-
rende imidlertid ikke tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsover-
vekt ved fastsettelse av administrative sanksjoner som har karakter av 
straff etter EMK artikkel 6. Ileggelse av overtredelsesgebyr etter kon-
kurranseloven måtte utvilsomt regnes som straff etter EMK artikkel 6. 
Etter en gjennomgang av flere avgjørelser, herunder storkammerdom-
men i Rt. 2008 s. 1409, fant Høyesterett at beviskravets styrke måtte 
vurderes konkret for hvert enkelt rettsområde og sanksjon, men at kra-
vet til bevis ikke kunne være lavere enn klar sannsynlighetsovervekt.

Høyesterett fant det klart at forarbeidene, som trakk i retning av almin-
nelig sannsynlighetsovervekt, ikke kunne få gjennomslagskraft overfor 

156 HR-2012-1942-A, publisert i Rt. 2012 s. 1556.
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den nevnte forståelsen av EMK som var lagt til grunn i rettspraksis, når 
det ble sett hen til menneskerettighetenes sterke stilling i norsk rett.

Høyesterett drøftet så forholdet til EU-retten i lys av statens påstand 
om at EU-rettens beviskrav måtte antas å være i samsvar med EMK, og 
at det etter EUs konkurranserett var tilstrekkelig med alminnelig sann-
synlighetsovervekt. Det kunne ifølge Høyesterett neppe utledes som 
noe krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt, men praksisen kunne 
heller ikke gi støtte til at alminnelig sannsynlighetsvekt skulle være til-
strekkelig.

Høyesterett pekte deretter på at det ikke forelå noen nyere avgjørelser 
fra EMD som skulle tilsi at det ikke var riktig å innfortolke et skjerpet 
beviskrav inn i EMK artikkel 6 nr. 2, og konkluderte med at det for 
ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 jamfør § 10 
måtte kreves klar sannsynlighetsovervekt.

Det samme beviskravet gjaldt ved vurdering av skyldgraden som ledd i 
reaksjonsutmålingen. Det ble fremhevet at graden av skyld generelt har 
stor betydning ved sanksjonsfastsettelsen. Etter konkurranseloven § 29 
var skyldkravet «forsett eller uaktsomhet». Høyesterett fant det ikke 
tvilsomt at entreprenørselskapet hadde opptrådt forsettlig.

Høyesterett gikk så over til å vurdere den konkrete utmålingen og had-
de ingen innvending mot Konkurransetilsynets fastsettelse av gebyret 
til to millioner kroner.

Høyesterett konkluderte med at Staten ved Konkurransetilsynet måtte 
frifinnes. To dommere hadde særmerknader knyttet til beviskravet.

5.5		 EMDs	avvisningsavgjørelse	i	Shala	mot	Norge
Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avviste den 10. juli 2012 
saken Shala mot Norge.157

Klageren var en norsk statsborger som sonet en fengselsstraff for nar-
kotikasmugling. I 2008 hadde klageren, sammen med Y, blitt tiltalt 
blant annet for innførsel og forsøk på videresalg av store mengder nar-
kotika. Aktiviteten ble utøvet som ledd i virksomheten til en organisert 
kriminell gruppe.

Tingretten hadde kjent klageren skyldig på alle tiltalens punkter, og 
idømte tolv års fengsel. Under hovedforhandlingen hadde klageren er-
kjent straffeskyld for ulovlig innførsel og forsøk på videresalg av narko-

157 Application no. 1195/10.
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tika, men ikke for at lovbruddene var begått som ledd i virksomheten 
til en organisert kriminell gruppe etter straffeloven § 60a. Lagmanns-
retten opprettholdt tingrettens resultat. Klageren anket videre til Høy-
esterett og begrunnet anken med feil ved saksbehandlingen, herunder 
manglende begrunnelse. Ved kjennelse 3. april 2009158 utsatte Høyeste-
retts ankeutvalg prøving av anken i påvente av Høyesteretts avgjørelser 
i to lignende saker.159 Etter at dommene falt i disse sakene, avsa anke-
utvalget den 30. juni 2009160 enstemmig en kjennelse om at det ikke 
var tilstrekkelig grunnlag for å prøve anken, og saken ble avvist.

Klageren anførte krenkelse av retten til rettferdig rettergang etter artik-
kel 6 nr. 1 under henvisning til at de nasjonale domstolene ikke hadde 
gitt en tilstrekkelig begrunnelse for hans domfellelse, og at Høyesterett 
hadde avvist anken over lagmannsrettens dom. Sentralt i klagers an-
førsler var at lagmannsretten ikke hadde spesifisert hvilke personer det 
ble ansett bevist at klageren hadde deltatt i en organisert kriminell 
gruppe med.

EMD noterte innledningsvis at Høyesteretts plenumsavgjørelse i 
Rt. 2009 s. 750 kom etter Domstolens kammeravgjørelse i Taxquet mot 
Belgia, men før Domstolens storkammeravgjørelse i samme sak.161 
Domstolen oppsummerte deretter hovedpunktene i storkammeravgjø-
relsen. Domstolen i storkammer hadde understreket at artikkel 6 ikke 
var til hinder for at personer kunne dømmes til straff av en legmanns-
jury, selv om det ikke ble gitt noen begrunnelse for juryens avgjørelse 
av skyldspørsmålet. Samtidig var det, for å hindre vilkårlighet, et grunn-
leggende prinsipp etter artikkel 6 at domfelte må være i stand til å for-
stå den fellende dommen mot seg selv. Det måtte vurderes hvorvidt det 
eksisterte tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier som hindret vilkårlig-
het, og som gjorde den tiltalte i stand til å forstå bakgrunnen for dom-
fellelsen. Tiltaltes ankemuligheter måtte også tas i betraktning.

EMD gikk så over til å vurdere den forliggende saken, og uttalte at det 
fantes viktige rettsikkerhetsgarantier i nasjonal lovgivning når det gjaldt 
jurymedlemmenes deltakelse i rettssaker. Juryen fikk, i likhet med fag-
dommerne, presentert alle beviser og argumenter i saken både fra påta-
lemyndigheten og fra forsvaret, og jurymedlemmene skulle avgjøre 
skyldspørsmålet på bakgrunn av et spørsmålsskrift forberedt av påtale-
myndigheten og i lys av kommentarer fra forsvaret. Flere lovbestem-
melser oppstilte nærmere presisjonskrav til hvordan spørsmålene til 
juryen skulle formuleres. Videre noterte Domstolen at fagdommerne, 

158 Rt. 2009 s. 458.
159 Rt. 2009 s. 750 og Rt. 2009 s. 773.
160 HR-2009-1381-U.
161 Begge application nos. 926/05.
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med påtalemyndigheten og forsvaret til stede, ga en rettsbelæring til 
juryen som oppsummerte spørsmålene og de aktuelle juridiske prinsip-
pene, og som ga veiledning for bevisvurderingen. I tillegg pekte Dom-
stolen på at juryens avgjørelse av skyldspørsmålet kunne underkjennes 
av fagdommerne på nærmere angitte vilkår.

Domstolen pekte deretter på at en rekke andre prosessuelle regler tok 
sikte på å sette den siktede i stand til å forstå bakgrunnen for dom-
fellelsen. Selv om juryen ikke begrunnet sitt standpunkt, var det som en 
del av straffeutmålingen en fast praksis å gi en beskrivelse av hvilke 
handlinger som var funnet bevist. Fordi fire jurymedlemmer alltid del-
tok i straffeutmålingen, ville beskrivelsen normalt gi uttrykk for hele 
juryens syn. Endelig noterte Domstolen at en tiltalt kunne anke til 
Høyesterett over lagmannsrettens straffeutmåling, saksbehandling og 
lovanvendelse under skyldspørsmålet. Høyesterett kunne også prøve 
juryens lovanvendelse på grunnlag av fagdommerens rettsbelæring til 
juryen og på bakgrunn av begrunnelsen som ble gitt i forbindelse med 
straffeutmålingen.

På bakgrunn av dette kom EMD til at det generelt var oppstilt tilstrek-
kelige rettsikkerhetsgarantier for å hindre risiko for vilkårlighet, og for 
å gjøre den siktede i stand til å forstå bakgrunnen for sin domfellelse. 
Juryordningen var altså på dette punktet ikke i strid med artikkel 6 
nr. 1.

Domstolen gikk så over til å vurdere om anvendelsen av regelverket i 
det aktuelle tilfellet tilfredsstilte artikkel 6 nr. 1. Domstolen uttalte at 
den ikke var enig med klageren i at lagmannsretten ikke hadde gitt en 
tilstrekkelig begrunnelse for domfellelsen etter straffeloven § 60a. Der-
imot anså den at informasjonen som ble gitt til juryen gjennom spørs-
målsskriftet og begrunnelsen ved straffeutmålingen, var tilstrekkelig for 
at klageren skulle forstå bakgrunnen for domfellelsen. Videre uttalte 
domstolen at klagerens anførsel om at han burde ha fått informasjon 
om hvilke personer han ble ansett å ha formet en organisert kriminell 
gruppe med, fremsto som grunnløs. Domstolen kunne heller ikke se at 
det forelå andre problemer i forbindelse med lagmannsrettens rede-
gjørelse som kunne være aktuelle i en klage til Høyesterett.

Avslutningsvis fant EMD ikke noe som tydet på vilkårlighet eller på at 
klageren ikke hadde vært i stand til å forstå grunnene for domfellelsen 
etter straffeloven § 60a. Domstolen konkluderte derfor enstemmig med 
at saken måtte avvises som åpenbart grunnløs etter artikkel 35 nr. 1 og 
nr. 4.
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6.		 FORBUDET	MOT	GJENTATT	STRAFFEFORFØLGNING

Av relevante saker i 2012 omtales en høyesterettsdom om trygdebedra-
geri og dobbeltstraff (6.1), samt en høyesterettsdom om tvangsplasse-
ring i barnevernsinstitusjon, dobbeltforfølgning og lovlig parallell-
forfølgning (6.2).

Internasjonale	kilder
Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning eller ileggelse av ny straffe-
sanksjon for samme forhold er et supplement til de strafferettslige ret-
tergangsgarantiene som følger av retten til rettferdig rettergang. Forbu-
det er nedfelt i EMK sjuende protokoll artikkel 4 og i SP artikkel 14 
nr. 7.

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder som norsk rett etter menneskerettsloven § 2, og 
skal etter § 3 gis forrang dersom annen norsk lovgivning står i strid med 
konvensjonsbestemmelsene. Straffeprosessloven § 51 første ledd om 
negativ rettskraft sikrer også at samme person ikke på ny kan straffe-
forfølges for samme straffbare forhold. «Straff» i konvensjonenes for-
stand er imidlertid et videre begrep enn det norske straffeprosessuelle 
straffebegrepet. Dette innebærer at forbudet i konvensjonene kan om-
fatte straffelignende sanksjoner som ikke ellers er klassifisert som straff 
etter norsk rett. EMK og SP gir derfor et bredere vern mot gjentatt 
straffeforfølgning.

Grunnloven inneholder ikke noe forbud mot gjentatt straffeforfølgning.

6.1		 Høyesterettsdom	om	trygdebedrageri	og	dobbeltstraff
Høyesterett avsa 13. juni 2012 dom i sak som gjaldt hvorvidt det ville 
være imot forbudet mot dobbeltstraff i EMK sjuende protokoll artik-
kel 4 å straffeforfølge for bedrageri når det allerede hadde vært ilagt 
rentetillegg etter folketrygdloven § 22-17a.162

A ble satt under tiltale for å ha forledet ansatte i NAV til å utbetale 
75 486 kroner for mye i dagpenger. A anførte at straffesaken skulle ha 
vært avvist av domstolene, idet en forfølgning ville innebære dobbelt-
straff. Påtalemyndigheten imøtegikk As anførsler og hevdet at rente-
tillegget på ti prosent av beløpet som ble krevd tilbakebetalt, hadde en 
erstatningsrettslig og ikke en strafferettslig karakter.

162 HR-2012-1228-A, publisert i Rt. 2012 s. 921.
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Høyesterett kartla først det nærmere innholdet til sjuende protokoll 
artikkel 4 nr. 1 på bakgrunn av praksis fra EMD. Bestemmelsens vilkår 
ble oppsummert slik at begge saker for det første må innebære straffe-
forfølgning. De må videre gjelde samme straffbare forhold. Den første 
avgjørelsen må være endelig, og behandlingen i den andre saken må 
innebære en gjentatt forfølgning. Endelig må begge saker rette seg mot 
samme rettssubjekt.163 Alle vilkårene må være oppfylt for at det skal 
være tale om konvensjonsstrid. Det sentrale spørsmålet i saken gjaldt 
om rentetillegget var en straffereaksjon i konvensjonens forstand.

Høyesterett fastslo at straffebegrepet i sjuende protokoll artikkel 4 er 
det samme som i EMK artikkel 6, og at de såkalte Engel-kriteriene164 
måtte være avgjørende. Ved vurderingen måtte det legges vekt på om 
sanksjonen var klassifisert som straff i norsk rett, og på normens karak-
ter og sanksjonens innehold og alvor.

Høyesterett konstaterte først at rentetillegget ikke var klassifisert som 
straff etter norsk intern rett. Videre ble normens karakter vurdert. 
Høyeste rett fant at en uttalelse i forarbeidene pekte på at rentetillegget 
kunne minne om en administrativ sanksjon. Andre uttalelser gikk i 
motsatt retning. Samlet fant Høyesterett at formålet bak rentetillegget 
ikke var av strafferettslig karakter, men at tillegget derimot hadde et 
erstatningsrettslig formål. Det var også samsvar mellom lovgivers angi-
velse av formålet og hva normen objektivt sett var egnet til og faktisk 
realiserte.

Videre vurderte Høyesterett om rentetillegget hadde karakter av straff 
som følge av at det gjaldt et skjerpet skyldkrav for å kunne ilegge rente-
tillegg. Formålet med det skjerpede skyldkravet var ikke bare å straffe 
dem som var mer å bebreide, men like mye å beskytte i tilfeller av sim-
pel uaktsomhet der det kunne være urimelig å kreve rentetillegg. På 
bakgrunn av dette fant Høyesterett at rentetillegget, som følge av det 
skjerpede skyldkravet, ikke endret karakter fra skjematisk fastsatt kom-
pensasjon til strafferettslig sanksjon. En isolert vurdering av normens 
karakter tilsa samlet at rentetillegget ikke var straff i den forstand som 
er ment i sjuende protokoll artikkel 4.

Høyesterett vurderte videre sanksjonens innhold og alvor. At det ikke 
kunne settes subsidiær fengselsstraff, samt at satsen kun var satt til ti 
prosent, talte imot at rentetillegget var en straff. Til sammenligning 
hadde forsinkelsesrente klarere strafferettslige trekk enn rentetillegget, 
og det ble vist til at EMD i flere avvisningsavgjørelser hadde lagt til 
grunn at forsinkelsesrente ikke var straff i konvensjonens forstand. 

163 Jf. dommens avsnitt 13. Se også Rt. 2012 s. 1121 avsnitt 22.
164 Engel m.fl. mot Nederland, application no. 5100/71.
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Høyesterett foretok så en samlet vurdering av normens karakter og 
sanksjonens innhold og alvor. Verken kriteriet normens karakter eller 
kriteriet sanksjonens innhold og alvor tilsa at rentetillegget utgjorde en 
straff, og en samlet vurdering kunne ikke medføre et annet resultat. 
Bestemmelsens formål om å gi trygghet og forutsigbarhet ved at borge-
ren skulle kunne innrette seg på at en strafferettslig avgjørelse var ende-
lig, utgjorde heller ikke et argument som kunne føre til motsatt resultat, 
da A etter Høyesteretts mening ikke hadde grunn til å forvente at det 
ikke kunne komme en straffereaksjon på hans trygdebedrageri i tillegg 
til rentetillegget.

En samlet Høyesterett konkluderte med at rentetillegget ikke var straff 
etter EMK sjuende protokoll artikkel 4. Tillegget stengte ikke for straffe-
forfølgning, og anken måtte forkastes.

6.2		 Høyesterettsdom	om	tvangsplassering	i		
	 	 barnevernsinstitusjon,	dobbeltforfølgning	og		
	 	 lovlig	parallellforfølgning

Høyesterett avsa den 27. juni 2012 dom i sak som gjaldt hvorvidt 
tvangsplassering i barnevernsinstitusjon etter kriminalitetsalternativet i 
barnevernloven § 4-24 stengte for senere straffeforfølgning for de sam-
me forholdene, jamfør EMK sjuende protokoll artikkel 4 om forbudet 
mot dobbeltstraff.165

Fylkesnemnda i Oslo og Akershus fattet i desember 2010 vedtak om at 
A skulle plasseres i en barnevernsinstitusjon, med bakgrunn i As svært 
negative utvikling og gjentatte kriminalitet. I februar 2011 ble det reist 
tiltale mot A for i det vesentlige de samme forholdene som dannet 
grunnlaget for fylkesnemndvedtaket. Ved tingrettsdom i april 2011 ble 
A dømt for 32 straffbare forhold. A anførte at den senere straffeforfølg-
ningen var i strid med EMK sjuende protokoll artikkel 4. Staten imøte-
gikk As anførsler.

Høyesterett bemerket først at det følger av EMDs praksis at flere kumu-
lative vilkår må være oppfylt for at en ny sak skal bli ansett som en 
ulovlig gjentatt straffeforfølgning: Det må dreie seg om to saker som er 
straffesaker i sjuende protokoll artikkel 4 sin forstand, sakene må knyt-
te seg til samme straffbare forhold og samme rettssubjekt, den første 
avgjørelsen må være endelig, og behandlingen i den andre saken må 
innebære en gjentatt forfølgning.166 

165 HR-2012-1323-A, publisert i Rt. 2012 s. 1051.
166 Jf. også Rt. 2012 s. 921 avsnitt 13, se sak ovenfor. 
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Først vurderte Høyesterett om tvangsplasseringen etter barnevern-
loven § 4-24 var straff i konvensjonens forstand. Det ble lagt til grunn 
at «straff» i sjuende protokoll artikkel 4 samsvarte med begrepet i EMK 
artikkel 6 og 7, og at de såkalte Engel-kriteriene167 var relevante. 
Tvangsplassering var ikke klassifisert som straff etter norsk rett. En vur-
dering av normens karakter og sanksjonens innhold og alvor måtte 
være avgjørende.

Høyesterett viste til tidligere rettspraksis,168 der Høyesterett under dis-
sens 4–1 hadde kommet til at tvangsplassering etter kriminalitetsalter-
nativet i barnevernloven § 4-24 første ledd første strekpunkt innebar 
straff i sjuende protokoll artikkel 4 sin forstand. I saken hadde retten 
funnet at formålet med institusjonsplassering skilte seg vesentlig fra for-
målet med straff. Dette kunne imidlertid ikke være avgjørende, etter-
som vilkårene for plassering i institusjon var av en strafferettslig karak-
ter. Det ble vist til at både de objektive og de subjektive vilkårene for 
straff måtte være oppfylt, og at uskyldspresumpsjonen medførte at pro-
sessen som ledet frem til vedtaket, måtte oppfylle de kravene som stilles 
til behandling av straffesaker. Etter Høyesteretts vurdering medførte 
også den kumulative effekten av institusjonsplasseringens innhold og 
alvor at inngrepet måtte anses som straff.

Høyesterett vurderte så om det var grunnlag for å fravike tidligere prak-
sis. Praksis fra EMD ga ikke grunnlag for dette. Heller ikke i norsk rett 
hadde det vært endringer i rettskildebildet som ga grunnlag for fravi-
kelse. Tvert imot hadde lovgiverne valgt å opprettholde kriminalitets-
alternativet til tross for at Høyesterett hadde fastslått at slik tvangsplas-
sering var straff etter sjuende protokoll artikkel 4.169 Høyesterett fastslo 
derfor at tvangsplasseringen var straff i konvensjonens forstand.

Høyesterett vurderte deretter om de to forfølgningene knyttet seg til 
samme straffbare forhold. Det ble vist til at EMD hadde fraveket sin 
tidligere linje i saken Zolotukhin mot Russland,170 og at det avgjørende 
måtte være om det var det samme – eller i det vesentlige samme – fak-
tum som lå til grunn for vedtaket og tiltalebeslutningen. Etter en vurde-
ring av forholdene fant Høyesterett at det var faktisk identitet mellom 
barnevernsvedtaket og straffesaken.

Endelig vurderte Høyesterett om det forelå lovlig parallellforfølgning. 
Høyesterett viste til at EMD hadde godtatt at det er adgang til lovlig 
parallellforfølgning,171 men at det fantes liten veiledning rundt vilkåre-

167 Engel m.fl. mot Nederland, application no. 5100/71.
168 Rt. 2003 s. 1827. Se også Rt. 2004 s. 1368.
169 Jf. Ot.prp.nr.76 (2005-2006) s. 104.
170 Application no. 14939/03.
171 R.T. mot Sveits, application no. 31982/96.
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ne for denne adgangen. Høyesterett viste så til Rt. 2006 s. 1498, der 
parallellforfølgning ble godtatt. Førstvoterende hadde i denne saken 
fremhevet et reelt hensyn, nemlig behovet for kompetansefordeling 
mellom ulike myndigheter, som understøttet at det burde være en viss 
adgang til parallellforfølgning.

Høyesterett slo fast at et tilsvarende behov for kompetansefordeling 
gjorde seg gjeldende også i den foreliggende saken. Mens politiets opp-
gave primært var å bekjempe kriminalitet, var barnevernets primær-
oppgave å ivareta barnets beste. Disse til dels motstridende hensynene 
kunne vanskelig ivaretas på en fullgod måte i én prosess under ett myn-
dighetsorgan. Etter Høyesteretts mening burde det derfor være rom for 
delt kompetanse og dermed parallellforfølgning, forutsatt at det var til-
strekkelig saklig og tidsmessig sammenheng mellom prosessene. Det 
forelå nær tidsmessig og saklig sammenheng mellom politiets og barne-
vernets behandling av As kriminalitet.

En enstemmig Høyesterett kom til at selv om det måtte legges til grunn 
at tvangsplassering etter kriminalitetsalternativet i barnevernloven 
§ 4-24 var straff i sjuende protokoll artikkel 4 sin forstand, så forelå det 
lovlig parallellbehandling av de to sakene.

7.		 RETTEN	TIL	ET	EFFEKTIVT	RETTSMIDDEL

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om ny prosessordning i 
 sikkerhetssaker etter utlendingsloven (7.1), en høyesterettskjennelse 
om dokumentinnsyn (7.2), samt EMDs avvisningsavgjørelser Ali mot 
Norge (7.3) og Abdollahpour mot Norge (7.4).

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 ar-
tikkel 13 og SP artikkel 2 nr. 3.

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

Grunnloven har ikke noe særskilt vern om rett til tilgang på effektive 
rettsmidler.
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7.1		 Høring	om	ny	prosessordning	i	sikkerhetssaker		
	 	 etter	utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 7. desember 2012 på høring 
et forslag til ny prosessordning ved behandling av utlendingssaker som 
berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hen-
syn (sikkerhetssaker).172

Formålet med forslaget var å etablere saksbehandlingsregler som gir 
muligheter for kontradiksjon i saker der graderte opplysninger må 
hemmeligholdes, og samtidig legge til rette for en effektiv saksbehand-
ling. I sikkerhetssaker bygger vurderingen ofte på opplysninger fra PST, 
som holdes skjult både for utlendingen selv og for andre etater på bak-
grunn av lovgivning som begrenser retten til partsinnsyn. Under hen-
visning til praksis fra EMD uttalte departementet at det var nødvendig 
å endre prosessreglene for å sikre at retten til en effektiv prøving blir 
ivaretatt etter EMK artikkel 13.

Departementet foreslo at det i sikkerhetssakene skal etableres en ord-
ning med mulighet for domstolsbehandling med en særskilt sikkerhets-
klarert advokat, som opptrer i tillegg til utlendingens ordinære prosess-
fullmektig. Denne særskilte advokaten skal ivareta utlendingens 
interesser i forbindelse med eventuell gradert informasjon. Vedkom-
mende kan få rett til innsyn i opplysninger som er unntatt offentlighet, 
men vil ikke kunne kommunisere med klienten etter å ha fått innsyn.

Forslaget omfatter også endringer i saksbehandlingsreglene for forvalt-
ningsbehandling. Etter gjeldende regler behandles sikkerhetssaker av 
Utlendingsdirektoratet (UDI) i første instans, og klage rettes til Utlen-
dingsnemnda (UNE), mens Justis- og beredskapsdepartementet kan 
instruere om vedtakets konklusjon og innhold.

Det nye forslaget innebærer at departementet selv skal treffe avgjørelse 
i førsteinstans i sikkerhetssaker som har en inngripende karakter og 
berører utlendingens rettigheter etter EMK. Dette vil gjelde avgjørelser 
om utvisning av utlendinger med oppholdstillatelse i Norge og vedtak 
om tilbakekall av allerede innvilgede tillatelser. I tillegg vil det gjelde 
avslag på fornyelse av tillatelser som utlendingen ellers ville hatt krav 
på å få fornyet.

Departementet påpekte at klagerne i disse tilfellene ikke lenger ville ha 
noen rett til vanlig klagebehandling i to instanser. Samtidig foreslo 
 departementet at klagerne i saker som behandles av departementet i 

172 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-om-ny-prosessordning-i-sikkerhets.
html?id=709503 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-om-ny-prosessordning-i-sikkerhets.html?id=709503
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-om-ny-prosessordning-i-sikkerhets.html?id=709503
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing-om-ny-prosessordning-i-sikkerhets.html?id=709503
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første instans, skulle ha rett til å bringe saken inn for domstolen uten 
kostnader, noe som ble antatt å styrke utlendingens rettssikkerhet.

Høringsfristen var 28. januar 2013.

7.2		 Høyesterettskjennelse	om	dokumentinnsyn	
Høyesteretts ankeutvalg avsa 4. januar 2012 kjennelse i sak som gjaldt 
fornærmedes adgang til å kreve rettslig prøving av påtalemyndighetens 
beslutning under etterforskningen om ikke å begrense andre fornærme-
des innsynsrett.173

Ankeutvalget bemerket først at selv om straffeprosessloven § 242 tredje 
ledd slo fast at beslutning om å nekte innsyn kunne prøves rettslig, sa 
ikke ordlyden noe om situasjonen der innsyn tillates. Heller ikke forar-
beidene eller praksis kunne løse spørsmålet.

Ankeutvalget så deretter på formålet bak regelen, nemlig rettslig kon-
troll av påtalemyndighetens beslutninger om innsyn, og pekte på hen-
synet til kvalitetssikring og rettsikkerhet. Alt dette trakk i retning av 
prøving.

Avgjørende for ankeutvalget var at en fornærmet som med rimelig 
grunn kunne hevde at andre fornærmedes innsyn i straffesaksdoku-
menter ville krenke hans rett til privatliv etter EMK artikkel 8, hadde 
rett til et effektivt rettsmiddel for å få prøvd spørsmålet om konven-
sjonskrenkelse, jamfør EMK artikkel 13. Det var ifølge utvalget på det 
rene at de nevnte konvensjonsregler kunne utgjøre et selvstendig 
grunnlag for rettslig prøving, utover det som fulgte av internrettslige 
regler isolert sett.

Høyesteretts ankeutvalg fant at et rettsmiddel som kunne hindre at en 
krenkelse overhode fant sted, måtte foretrekkes fremfor et etterfølgen-
de reparativt tiltak i form av oppreisningserstatning, og viste til EMDs 
dom i saken Sürmeli mot Tyskland.174 Dette måtte i hvert fall være 
 situasjonen der den eventuelle krenkelsen etter sin art var irreversibel, 
og der det ikke kunne påvises vesentlige og tungtveiende hensyn som 
talte mot prøving. Ankevalget kunne ikke se at det forelå slike tungt-
veiende mothensyn.

Ankeutvalget fant enstemmig at beslutninger om å tillate innsyn kunne 
prøves etter straffeprosessloven § 242 tredje ledd. Lagmannsretten 

173 HR-2012-38-U, publisert i Rt. 2012 s. 12. Se også HR-2012-595-U, publisert i Rt. 2012 s. 
719 – inntatt i del III, 9. Vernet om privatliv og familieliv.

174 Sürmeli mot Tyskland, application no. 75529/01, avsnitt 100.
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skulle derfor ikke ha avvist begjæringen, og lagmannsrettens kjennelse 
ble opphevet.

7.3		 EMDs	avvisningsavgjørelse	i	Ali	mot	Norge
EMD avviste 14. februar 2012 klagesaken Ali mot Norge.175

Klageren var en irakisk statsborger som søkte asyl i Norge i 2001. Ut-
lendingsdirektoratet (UDI) avviste søknaden, men innvilget bosettings- 
og arbeidstillatelse på humanitært grunnlag. I 2005 ble klageren dømt 
til 60 dagers betinget fengsel og bøtelagt for grov legemsbeskadigelse og 
fartsovertredelse. På bakgrunn av dommen fattet UDI i 2006 vedtak 
om å utvise klageren og nedlegge innreiseforbud på ubestemt tid. Søk-
nad om forlengelse av bosettings- og arbeidstillatelsen ble ikke tatt til 
følge. Klageren påklaget avgjørelsen til Utlendingsnemnda (UNE) med 
påstand om at vedtaket var uforholdsmessig, og viste til den ustabile 
situasjonen i Irak. I 2008 avviste UNE klagen over manglende forlen-
gelse av bosettings- og arbeidstillatelsen, men begrenset innreiseforbu-
det til fem år.

For Domstolen anførte klageren blant annet at utvisning til Irak ville 
kunne medføre en krenkelse av EMK artiklene 2, 3 og 8.

Det sentrale temaet for Domstolen var om klagen måtte avvises på 
grunnlag av manglende uttømming av nasjonale rettsmidler, da klage-
ren ikke hadde brakt saken inn for nasjonale domstoler. 

Domstolen viste til fremgangsmåten i Agalar mot Norge (Application 
no. 55120/09) og prinsippet i NA mot Storbritannia (Application 
no. 25904/07), og bemerket at nasjonal tvistelov la til grunn at UNEs 
vedtak kunne påankes til domstolene, som ville ha full prøvingskompe-
tanse. Domstolen viste deretter til at tvisteloven kapittel 32 og 34 åpner 
for muligheten til å søke om midlertidig forføyning for å få utsatt gjen-
nomføringen av utvisningsvedtaket, og at en slik avgjørelse ville ha sus-
pensiv effekt.

Klageren anførte at han var ubemidlet, og at han ville fått avslag på en 
søknad om fri rettshjelp. Domstolen viste igjen til Agalar-saken, der 
den noterte at artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang ikke kom til 
anvendelse i utlendingssaker og pekte på at artikkel 13 om retten til et 
effektivt rettsmiddel ikke ga en rett til fri sakførsel med mindre «særlige 
grunner» gjorde slik hjelp påkrevd. Det eksisterte ingen konvensjons-
forpliktelse om at medlemsstatene måtte ha et system med fri rettshjelp. 

175 Application no. 22669/10.
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Videre kunne ikke manglende økonomiske midler frita en klager fra å 
gjøre forsøk på å ta rettslige skritt.

Ettersom klageren ikke hadde gjort forsøk på å ta rettslige skritt for å få 
overprøvd UNEs vedtak, uttalte Domstolen at den i utgangspunktet 
burde avvise klagen på grunn av manglende uttømming av nasjonale 
rettsmidler.

Domstolen vurderte deretter om det forelå særlige grunner i saken som 
kunne begrunne unntak fra dette utgangspunktet. Domstolen bemerket 
at klageren ikke hadde søkt om fri rettshjelp. Selv om nasjonale myn-
digheter hadde antydet at praksisen med å innvilge fri rettshjelp i denne 
type saker var restriktiv, var Domstolen ikke overbevist av klagerens 
påstand om at en slik søknad ville være fullstendig forgjeves. I stedet 
hadde han, ved hjelp av en advokat fra USA, klaget saken inn for Dom-
stolen. I lys av ovennevnte fant Domstolen at det ikke forelå særlige 
grunner i saken som kunne frita klageren fra hans ordinære plikt til å 
uttømme nasjonale rettsmidler.

Domstolen avviste klagen etter artikkel 35 nr. 1 og nr. 4 fordi klageren 
ikke hadde uttømt nasjonale rettsmidler.

7.4		 EMDs	avvisningsavgjørelse	i	Abdollahpour	mot	Norge
EMD avviste den 29. mai 2012 klagesaken Abdollahpour mot Norge.176

Klageren var en iransk statsborger som ankom Norge i juni 2003. Han 
søkte om asyl under henvisning til at han fryktet fengsling og tortur av 
iranske myndigheter. UDI avslo asylsøknaden, og viste til at det ikke 
var tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren risikerte å bli forfulgt i 
hjemlandet. Avslaget ble opprettholdt av UNE, og senere omgjørings-
anmodninger ble ikke tatt til følge. I 2012 besluttet UDI at klageren 
skulle utvises fra landet på ubestemt tid, på grunn av alvorlige brudd på 
norsk utlendingslovgivning. UNE reduserte innreiseforbudet til fem år.

Mannen innklaget saken for EMD, som anmodet om utsatt iverkset-
telse av utvisningsvedtaket i påvente av behandling av saken i tråd med 
sin forretningsorden regel 39. Klageren anførte krenkelse av EMK arti-
klene 2, 3 og 8.

Det sentrale temaet for domstolen var om klagen måtte avvises på 
grunn av manglende uttømming av nasjonale rettsmidler, ettersom kla-
geren ikke hadde brakt saken inn for de nasjonale domstolene.

176 Application no. 57440/10.
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EMD uttalte innledningsvis at den ville benytte den samme tilnærmin-
gen som i tre nyere avgjørelser mot Norge, nemlig Agalar mot Norge, 
Ali mot Norge og X mot Norge.177 Domstolen understreket det sentrale 
formålet med regelen om uttømming av nasjonale rettsmidler, som var 
å gi statlige myndigheter en mulighet til selv å rette opp problemer i 
eget rettssystem. For at et rettsmiddel skulle anses som effektivt, måtte 
det være tilgjengelig, egnet til å gi klager oppreisning og gi vedkom-
mende rimelige muligheter til å nå gjennom med klagen. Domstolen 
uttalte videre at enhver tvil om mulighetene til å få medhold gjennom 
et nasjonalt rettsmiddel ikke fritok en klager fra å uttømme disse mid-
lene. I saker der en klager forsøkte å hindre utsendelse fra landet, ville 
et rettsmiddel bare kunne anses effektivt dersom det hadde suspensiv 
virkning.

I forbindelse med dette viste domstolen til Agalar-saken og noterte at 
den sivile tvistelovgivningen ga domstolene kompetanse til å prøve lov-
ligheten av utlendingsmyndighetenes vedtak. Tvistelovgivningen åpnet 
også for å anmode domstolene om midlertidig forføyning.

Klageren anførte at han var ubemidlet og ikke hadde hatt råd til å gå til 
domstolene. Domstolen viste igjen til Agalar-saken, og uttalte at retten 
til et effektivt rettsmiddel etter artikkel 13 ikke garanterte en rett til å få 
rettshjelp betalt av staten, såfremt slik støtte ikke kunne forankres i 
særlige omstendigheter.

Domstolen uttalte at manglende uttømming av nasjonale rettsmidler i 
prinsippet innebar at saken måtte avvises. Det var ikke påvist noen 
særlige grunner for å frita klageren fra dette kravet. Domstolen noterte 
særlig at klageren ikke hadde søkt om fri rettshjelp, og det var Domsto-
lens inntrykk at klageren ikke hadde foretatt seg noe som helst for å få 
utlendingsmyndighetenes avgjørelser overprøvd ved ordinære domsto-
ler. Selv om et rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet hadde 
fastslått at innvilgelse av fri rettshjelp i slike saker skulle være restriktiv, 
var ikke Domstolen overbevist om at det ville være helt umulig å få slik 
hjelp. 

Domstolen kunne ikke se noen grunner for å komme til et annet resul-
tat enn i Ali-saken. På denne bakgrunnen avviste Domstolen enstem-
mig klagen på grunn av manglende uttømming av nasjonale rettsmidler 
etter artikkel 35 nr. 1 og nr. 4. I lys av denne konklusjonen besluttet 
Domstolen å oppheve anmodningen om utsatt iverksettelse av utvis-
ningsvedtaket.

177 Se henholdsvis Application nos. 55120/09, 22669/10 og 53351/09.
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8.		 KRAVET	OM	LOVHJEMMEL	FOR	STRAFF	OG		
	 	 FORBUDET	MOT	STRAFF	MED	TILBAKEVIRKENDE	KRAFT

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om forbud mot soloterro-
risme (8.1), en høyesterettsdom om seksuell omgang med stedatter, lov-
forståelse og tilbakevirkningsforbudet (8.2) samt en høyesterettskjen-
nelse om hvorvidt uttalelser på en blogg på Internett var fremsatt 
«offentlig» (8.3).

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 gjerningen eller unnlatelsen ble begått.

Norsk	lovgivning
EMK og SP gjelder som norsk rett etter menneskerettsloven § 2, og i 
henhold til § 3 skal disse konvensjonene gis forrang fremfor annen 
lovgivning i tilfelle motstrid. Dette innebærer at også det menneske-
rettslige lovkravet på strafferettens område er en del av norsk lovgiv-
ning.

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 har grunnlag i 
konstitusjonell sedvanerett.

8.1		 Høring	om	forbud	mot	soloterrorisme
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 12. juli 2012 på høring for-
slag til kriminalisering av forberedelser til terrorhandling, utvidet ad-
gang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven § 60a.178

I høringsnotatets første del var det foreslått bestemmelser som setter 
straff for forberedelse til terrorhandling. Forslagene var basert på inn-

178 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---kriminalisering-av-forberedelse/horingsbrev.
html?id=696592 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---kriminalisering-av-forberedelse/horingsbrev.html?id=696592
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---kriminalisering-av-forberedelse/horingsbrev.html?id=696592
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---kriminalisering-av-forberedelse/horingsbrev.html?id=696592
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spill fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i brev av 1. november 2011 til 
departementet, hvor PST viste til at gjeldende regelverk etter deres syn 
måtte endres for at samfunnet i større grad skal være beskyttet mot ter-
rorangrep. I høringsnotatet ble det vist til at PST så det slik at de gene-
relle kravene til forsøk i dag innebærer at man i praksis må komme 
relativt nær en fullbyrdet terrorhandling før den kan regnes som en 
straffbar handling.

På denne bakgrunnen ble det foreslått en generell bestemmelse som gir 
hjemmel for straff for planlegging av terrorhandling, samt bestemmel-
ser som gir hjemmel for straff for tilstedeværelse på sted hvor det bedri-
ves terrortrening, mottak av trening til nytte for terrorhandling, besit-
telse og/eller anskaffelse av gjenstander, informasjon, våpendeler mv. 
med tanke på fremtidige terrorhandlinger samt deltakelse eller med-
lemskap i terrororganisasjon. Forslaget til den generelle bestemmelsen 
om planlegging av terrorhandlinger krever ikke planlegging eller forbe-
redelser sammen med andre, og vil derfor ramme såkalt «soloterroris-
me».

Høringsnotatets andre del omhandlet forslag fra PST om utvidet ad-
gang til bruk av tvangsmidler og anonym vitneførsel, mens del tre inne-
holdt forslag til utvidelse av straffebestemmelsen om deltakelse i orga-
nisert kriminalitet.

Høringsfristen var 1. november 2012.

En rekke instanser avga høringsuttalelser. Flere høringsinstanser, deri-
blant Norsk senter for menneskerettigheter, påpekte at høringsnotatet 
er i strid med hva Utredningsinstruksen foreskriver, fordi det ikke inne-
holdt noen vurderinger av hvordan forslagene forholdt seg til Norges 
internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Flere kritiserte også at 
forslagene i stor grad var en videreformidling av PSTs ønsker, uten at 
departementet hadde foretatt noen utredning eller fremmet sitt eget 
syn, noe som vanskeliggjorde høringsprosessen.

8.2		 Høyesterettsdom	om	seksuell	omgang	med	stedatter,		
	 	 lovforståelse	og	tilbakevirkningsforbudet

Høyesterett avsa 5. mars 2012 dom i sak som gjaldt om idømt straff for 
seksuell omgang med stedatter var i strid med tilbakevirkningsfor-
budet.179

A var dømt for å ha hatt seksuell omgang med sin stedatter som da var 
18 og et halvt år gammel. Fornærmede bodde sammen med A og sin 

179 HR-2012-489-A, publisert i Rt. 2012 s. 387.
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mor som én familie. Spørsmålet var om forholdet ble rammet av straf-
feloven § 199, som forbyr seksuell omgang med «fosterbarn, pleiebarn, 
stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans om-
sorg, myndighet eller oppsikt». Det springende punkt var om attenårs-
grensen bare knyttet seg til «noen annen person», eller om den også 
gjaldt fosterbarn, pleiebarn eller stebarn.

Høyesterett fant etter en gjennomgang av lovhistorien og forarbeidene 
at det ikke var tvilsomt at hensikten hadde vært å knytte attenårsgren-
sen bare til andre personer enn fosterbarn, pleiebarn og stebarn. Opp-
nådd myndighetsalder medførte heller ikke automatisk at man ikke sto 
under noens «omsorg».

Forsvareren anførte at dette tolkningsresultatet var i strid med det 
strenge legalitetsprinsippet som gjelder på strafferettens område, jam-
før Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7.

Høyesterett konstaterte at en samlet vurdering av bestemmelsens ord-
lyd, formål, forarbeider og rettspraksis på gjerningstidspunktet tilsa at 
det var forutsigbart at forholdet var straffbart. Det forelå derfor ingen 
krenkelse av EMK artikkel 7.

Heller ikke Grunnloven § 96 og legalitetsprinsippet var til hinder for 
straff, da det ikke var snakk om å gå utenfor ordlyden, men om å velge 
én av to tolkninger som ordlyden ga grunnlag for. Det kunne ikke opp-
stilles et prinsipp om at tvil om rettsanvendelsen skulle løses til fordel 
for tiltalte. 

Høyesterett kom med tre mot to stemmer til at anken måtte forkastes.

8.3		 Høyesterettskjennelse	om	hvorvidt	uttalelser	på	en	blogg		
	 	 på	Internett	var	fremsatt	«offentlig»

Høyesteretts ankeutvalg avsa den 2. august 2012 kjennelse i sak som 
gjaldt videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av 
gjentakelsesfare, jamfør straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3.180

Grunnlaget for siktelsen var at siktede ved flere anledninger hadde 
 «offentlig oppfordret til drap på polititjenestemenn og/eller forherliget 
en slik handling» på sin internettblogg. Spørsmålet i saken var om ut-
talelsene var fremsatt «offentlig» i henhold til straffeloven § 140, jamfør 
§ 7 og § 10.

180 HR-2012-1554-U, publisert i Rt. 2012 s. 1211.
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Lagmannsretten hadde lagt til grunn at de ytringer som siktelsen gjaldt, 
ikke var fremsatt offentlig i lovens forstand, og at de derfor ikke var 
straffbare etter straffeloven § 140. Det forelå dermed etter lagmanns-
rettens syn ikke skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold som 
kunne gi grunnlag for fengsling, og siktede hadde blitt løslatt.

Ankeutvalgets flertall tok utgangspunkt i lagmannsrettens begrunnelse, 
som etter flertallets syn ga uttrykk for riktig forståelse av reglene. Ut-
gangspunktet ved vurderingen måtte være det strenge kravet til klar 
hjemmel som gjelder i straffesaker, jamfør Grunnloven § 96 og EMK ar-
tikkel 7. Ankeutvalget viste til tidligere praksis og sluttet seg til at det 
ikke kunne være avgjørende hva lovgiver måtte ha ment når en even-
tuell lovgiverintensjon ikke hadde kommet tydelig til uttrykk i loven. 
Manglende støtte i ordlyden kunne ikke avhjelpes av at forholdet var 
«klart straffverdig, og at lovgiver utvilsomt ønsket å ramme det».181

Ankeutvalget viste til legaldefinisjonen av «offentlig» i straffeloven § 7 
nr. 2, om at handlingen har funnet sted ved utgivelse av «trykt skrift». 
Dette begrepet er igjen definert i straffeloven § 10, som skrift som 
mangfoldiggjøres ved trykking eller på «anden kemisk eler mekanisk 
Maade». Ankeutvalget slo fast at det nok var lovgivers mening å fange 
opp alle de metoder for mangfoldiggjøring som var kjent da loven ble 
vedtatt i 1902. Dette kunne imidlertid ikke være avgjørende, siden 
elektronisk formidling klart falt utenfor ordlyden. Ankeutvalget viste så 
til diverse etterarbeider, herunder forarbeidene til den nye straffeloven 
av 2005, der lovgiver i ulike sammenhenger syntes å ha forutsatt at 
internett formidling ikke var omfattet av definisjonen av trykt skrift.

Ankeutvalget fant med to mot én stemme at uttalelsene på bloggen ikke 
var fremsatt «offentlig» i straffeloven § 140 sin forstand. Selv om ytrin-
gene var klart straffverdige, så var ikke klarhetskravet etter Grunn-
loven § 96 og EMK artikkel 7 tilfredsstilt. Forholdet i siktelsen var der-
med ikke straffbart, og påtalemyndighetens anke måtte forkastes.

Kjennelsen foranlediget et initiativ fra Justis- og beredskapsdeparte-
mentet om å revidere straffelovens definisjon av «offentlig», slik at også 
ytringer fremsatt på Internett vil kunne falle inn under straffe-
loven § 140. Se nærmere om dette i del III,11. Retten til menings- og 
ytringsfrihet.

181 Rt. 2012 s. 313 avsnitt 29, med videre henvisning til Rt. 2011 s. 469 avsnitt 9 og 12.
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9.		 VERNET	OM	PRIVATLIV	OG	FAMILIELIV

Av aktuelle saker i 2012 omtales endringer i personopplysnings-
loven (9.1), lovendringer om etablering av nasjonal kjernejournal på 
helsefeltet (9.2) og lovendringer om innhenting av opplysninger fra of-
fentlige organer (9.3), høringer om forslag til endringer i straffe-
prosessloven og straffegjennomføringsloven – ekomtilbyderes opplys-
ningsplikt (9.4), om EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler 
(9.5), om INFOFLYT-rapporten (9.6) og om endring av utlendings-
forskriften – heving av underholdskravet (9.7). Videre omtales en 
høyeste rettskjennelse om hvorvidt innsynsrett i politiforklaringer var i 
strid med EMK artikkel 8 om privatlivet (9.8), samt EMDs avgjørelser 
i Antwi mot Norge (9.9) og Butt mot Norge (9.10).

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 beskyt-
telse og assistanse. EMK artikkel 12 og SP artikkel 23 regulerer retten 
til å inngå ekteskap og stifte familie. Kvinners rett til ikke å bli diskri-
minert i saker vedrørende ekteskap og familieliv beskyttes i KDK artik-
kel 16. EMK sjuende protokoll artikkel 5 hjemler ektefellers like rettig-
heter 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 
personopplysninger. Barnets rett til å være sammen med sin familie er 
slått fast i BK artikler 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 fremfor 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 må ikke finde 
Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» Utover dette vil særlig det uskrevne 
legalitetsprinsippet være aktuelt. Dette innebærer at myndighetenes 
inngrep i privatlivssfæren i en del tilfeller må være hjemlet i lov vedtatt 
av Stortinget.
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9.1		 Endringer	i	personopplysningsloven
Stortinget vedtok 27. mars 2012 endringer i personopplysningsloven.182

Lovendringene var ment å imøtekomme behovet for oppdatering av 
enkelte deler av personopplysningsloven i påvente av det videre revi-
sjonsarbeidet i EU.  Endringene innebar blant annet en presisering av 
forholdet mellom personvern og ytringsfrihet. I proposisjonen til lov-
endringene ble det vist til praksis fra Personvernnemnda og Datatil-
synet, der Justis- og beredskapsdepartementet mente at ytringsfriheten 
var tillagt for stor vekt.183 Dette innebar en kursendring som i enkelt-
saker vil kunne sette personvernhensyn foran ytringsfriheten, så langt 
dette er mulig innenfor rammene av Grunnloven § 100 og menneske-
rettslige forpliktelser. Endringene svarte til forslaget fra NOU 2011:12 
Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag.184

Videre ble det innført en særlig regel om beskyttelse av barns person-
vern. Tidligere var ikke barns personvern særskilt berørt i loven. Den 
teknologiske utviklingen øker imidlertid risikoen for misbruk av barn 
og unges personopplysninger. Grove eksempler på dette er saker hvor 
foreldre legger ut bilder og videoer av barn i betente barnefordelings- 
og barnevernssaker. Endringene innebærer et styrket vern for denne 
gruppen barn, ved at en behandlingsansvarlig ikke kan behandle barns 
personopplysninger dersom dette vil være uforsvarlig ut fra hensynet til 
barnets beste. I proposisjonen trakk departementet frem BK artikkel 16 
om barnets rett til privatliv. De nye reglene søker å hindre at opplysnin-
ger om barn, som innebærer en uforsvarlig krenkelse av deres privatliv, 
ikke formidles via elektroniske medier.

Lovendringene åpner for at Datatilsynet skal kunne gjøre unntak fra 
konsesjonsplikten på skjønnsmessig grunnlag for behandling av per-
sonopplysninger som ikke representerer noen reell fare for person-
vernet. Videre ble regelverket for kameraovervåking endret.

Endringene trådte i kraft 20. april 2012. 

9.2		 Lovendringer	om	etablering	av	nasjonal	kjernejournal		
	 	 på	helsefeltet

Stortinget vedtok 12. juni 2012 endringer i lov om helseregistre og be-
handling av helseopplysninger.185

182 Lov 20. april 2012 nr. 18 om endringer i personopplysningsloven.
183 Se Prop.47 L (2011–2012).
184 Se Årbok 2011 s. 125.
185 Lov 22. juni 2012 nr. 46 om endringer i lov om endringer i helseregisterloven mv.
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Bakgrunnen for endringene var blant annet gjennomføringen av sam-
handlingsreformen for helsetjenestene.186 Formålet var økt pasient-
sikkerhet gjennom bedre tilgang for helsepersonell til informasjon om 
den enkelte pasient. Endringene innebar at det etableres en nasjonal 
kjernejournal der helsepersonell får tilgang til strukturert og oppdatert 
informasjon om pasienter på tvers av nivåer og organisasjoner i helse-
sektoren, i en ny type journalsystem.

Endringene trådte i kraft 22. juni 2012.

9.3		 Lovendringer	om	innhenting	av	opplysninger	fra	offentlige		
	 	 organer

Stortinget vedtok 15. juni 2012 endringer i utlendingsloven om innhen-
ting av opplysninger fra offentlige organer.187 Endringene bygger på 
Prop. 95 L (2011–2012).188

Endringene innebærer blant annet at utlendingsmyndighetene får ad-
gang til å innhente opplysninger som er nødvendige for saksbehandlin-
gen, fra andre offentlige organer, uten hinder av taushetsplikt. Utlen-
dingsloven § 84 er utvidet slik at unntak fra taushetsplikt nå også er 
lovfestet for barnevernsmyndighetene, det kommunale introduksjons-
programmet, Statens lånekasse for utdanning, arbeids- og velferds-
forvaltningen, ligningsmyndighetene og politiet. Bakgrunnen for end-
ringene var et ønske om bedre informasjonsflyt mellom etatene.

Under høringsrunden uttalte blant andre Redd Barna og Juss-Buss at 
forslaget ikke burde gjennomføres, fordi det innebar et for stort inngrep 
i privatlivet etter EMK artikkel 8 samt at det krenket personvernet og 
rettssikkerheten.189 I proposisjonen til Stortinget ga Justis- og bered-
skapsdepartementet uttrykk for sitt syn om at hensynene til effektivitet, 
god brukerservice og god datakvalitet talte for at forslaget burde gjen-
nomføres, og anså at fordelene ved forslaget oppveide ulempene. Stor-
tinget ga sin tilslutning til de endringene som ble foreslått i proposisjo-
nen.

Stortinget vedtok 20. november 2012 en liknende endring i lov om 
norsk statsborgerskap.190

186 Se omtale av høringen i Årbok 2011 s. 108.
187 Lov 22. juni 2012 nr. 51 om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra 

offentlige organer mv.) 
188 Proposisjonen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/37859972/PDFS/

PRP201120120095000DDDPDFS.pdf 
189 Se omtale av høringen forut for lovendringene i Årbok 2011 s. 216.
190 Lov 7. desember 2012 nr. 71 om endringer i statsborgerloven.

http://www.regjeringen.no/pages/37859972/PDFS/PRP201120120095000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/37859972/PDFS/PRP201120120095000DDDPDFS.pdf
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Endringen i statsborgerloven innebærer at også statsborgermyndig-
hetene får adgang til å innhente opplysninger som er nødvendige for 
saksbehandlingen, fra andre offentlige organer, uten hinder av taus-
hetsplikt. For statsborgermyndighetene gjelder adgangen til innhenting 
av opplysninger langt på vei de samme organene som for utlendings-
forvaltningen, men inkluderer også adgangen til å innhente opplysnin-
ger fra kommunene, noe som er videre enn for utlendingsmyndig-
hetene.

9.4		 Høring	om	forslag	til	endringer	i	straffeprosessloven		
	 	 og	straffegjennomføringsloven	–	ekomtilbyderes		
	 	 opplysningsplikt

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 16. januar 2012 på høring et 
forslag til endringer i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven 
om ekomtilbyderes opplysningsplikt.191

Bakgrunnen for forslagene var dels oppfølging av St.mld. nr. 37 (2007–
2008) Straff som virker. Forslaget gikk blant annet ut på å gi ekomtilby-
dere opplysningsplikt overfor kriminalomsorgen på samme måte som 
de har opplysningsplikt overfor politi og påtalemyndigheter. Begrun-
nelsen var at kriminalomsorgen har behov for tilgang på opplysninger 
om adresse og telefonnummer for å gjennomføre den lovpålagte opp-
gaven det er å innkalle den straffedømte til soning.

Høringsfristen var 12. april, og flere instanser avga høringssvar. Advo-
katforeningen kunne ikke slutte seg til forslaget og pekte på at krimi-
nalomsorgen allerede hadde tilgang på informasjon fra Folkeregisteret, 
Nav-registeret og Aa-registeret (arbeidstakerregister). De mente at den-
ne informasjonen var tilstrekkelig for å komme i kontakt med domfelte.

Advokatforeningen viste videre til at hovedregelen etter ekomloven er 
at tilbydere har taushetsplikt. Dette er begrunnet i personvernhensyn, 
og unntak forutsetter et klart behov, mente Advokatforeningen. Et slikt 
klart behov var ikke tilstrekkelig begrunnet i dette tilfellet, da kriminal-
omsorgen allerede hadde muligheter til å hente inn informasjon.

Andre deler av høringsforslaget omtales i del III, 4. Vernet mot vilkårlig 
frihetsberøvelse.

191 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-om-endringer-i-straffegj.html?id=669938
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9.5		 Høring	om	EU-kommisjonens	forslag	til	nye	personvernregler
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 19. april 2012 på høring et 
forordningsutkast fra Europakommisjonen.192 Utkastet var et ledd i 
kommisjonens arbeid med en reform for modernisering av EUs person-
vernregler og inneholdt et forslag til forordning om behandling og over-
føring av personopplysninger.

Bakgrunnen for forslaget var teknologisk utvikling som har medført at 
det gjeldende personopplysningsdirektivet ifølge kommisjonen ikke 
lenger i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for en harmonisert lovgiv-
ning på feltet. Målet er blant annet å styrke borgernes rettssikkerhet 
samt å bidra til økonomisk vekst gjennom økt sikker internetthandel. 
Forordningen foreslås anvendt i både offentlig og privat sektor.

Blant de nye forslagene var blant annet et forslag om en rett til å få slet-
tet personopplysninger om seg selv, rett til å få en kopi av egne person-
opplysninger og til å få flyttet personopplysninger over til andre tilby-
dere av internettjenester, samt en styrking av barns personvern på 
Internett.

Høringsfristen var 1. august, og en rekke instanser avga høringssvar. 
Barneombudet var i sitt høringssvar fornøyd med at utkastet fremhevet 
barns særlige rettigheter, men var skeptisk til at barnets samtykkekom-
petanse angående bruk og lagring av personvernopplysninger hadde en 
foreslått aldersgrense på 13 år. Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet var derimot bekymret for at aldersgrensen for samtykke-
kompetanse var for lav, og pekte på at barn ikke alltid vil være i stand 
til fullt ut å forstå rekkevidden av spredning av personopplysninger.

Datatilsynet ønsket i hovedsak endringene velkommen og mente at 
mye av det nye regelverket var en kodifisering av gjeldende norsk rett. 
Datatilsynet pekte imidlertid på at endringene medførte for mye makt 
til EU-kommisjonen, da personvernmyndighetene ville bli gitt myndig-
het til å overstyre nasjonale personvernmyndigheter og på den måten 
true deres uavhengighet. Datatilsynet var også en av flere hørings-
instanser som mente at Norge måtte være representert i det foreslåtte 
europeiske «Data Protection Board». Slik forslaget lød fra kommisjo-
nen, var det bare tilsynsmyndighetene i medlemslandene som skulle 
være representert i dette styret.

192 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-nye.html?id=679008 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-nye.html?id=679008
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---eu-kommisjonens-forslag-til-nye.html?id=679008
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Forordningen var ved utgangen av året til behandling i Rådets arbeids-
gruppe for personvern, hvor også Norge, som Schengen-assosiert land, 
fikk anledning til å delta i forhandlingene.

9.6		 Høring	om	INFOFLYT-rapporten	
Justis - og beredskapsdepartementet sendte 27. juni 2012 på høring rap-
porten «INFOFLYT -Informasjonsutveksling mellom politiet og krimi-
nalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko».193 

INFOFLYT er et system for utveksling av særlig beskyttelsesverdig in-
formasjon mellom kriminalomsorgen og politiet. Det ble etablert av 
Justisdepartementet i 2005 som et tiltak for effektiv kriminalitetsfore-
byggelse. Systemet har blitt kritisert både av Datatilsynet og Sivilom-
budsmannen, blant annet på grunn av tvil om kriminalomsorgen har et 
klart nok hjemmelsgrunnlag. FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling 
har også kritisert INFOFLYT-systemet. Kritikken var begrunnet i retts-
sikkerheten for de innsatte, i særlig grad manglende innsyn og dermed 
manglende mulighet for kontradiksjon for innsatte og for domstolene.

Justisdepartementet oppnevnte i 2010 et utvalg som skulle gjennomgå 
INFOFLYT-systemet og foreslå regler for kriminalomsorgens behand-
ling av personopplysninger og bruken av slike opplysninger i saksbe-
handlingen. I sin rapport fremmet utvalget blant annet tre forslag til 
endringer i straffegjennomføringsloven for å:
•	 gi en klar hjemmel for INFOFLYT ved å slå fast at kriminalomsor-

gen skal bidra til å forebygge, forhindre og bekjempe alvorlig krimi-
nalitet 

•	 gi hjemmel for utlevering av opplysninger i INFOFLYT til politiet 
for å bidra til kriminalitetsbekjempelsen

•	 sikre den registrertes rettigheter ved behandling av personopplys-
ninger i INFOFLYT

Utvalget foreslo også forskrifter og skisser til administrative rutiner for 
kriminalomsorgen, som skal bidra til å sikre ensartet behandling av 
personopplysninger i INFOFLYT samtidig som personvernet ivaretas.

Høringsfristen var 1. november 2012.

Mange av høringsinstansene var positive til forslagene, herunder de 
fleste av høringsinstansene tilknyttet politiet og kriminalomsorgen. En-
kelte høringsinstanser var imidlertid sterkt kritiske til flere av forslage-
ne. Advokatforeningen pekte på at mens kriminalomsorgens oppgaver 

193 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/
hoeringsdok/2012/horing---infoflyt-utvalgets-rapport-.html?id=691735  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---infoflyt-utvalgets-rapport-.html?id=691735
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---infoflyt-utvalgets-rapport-.html?id=691735
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har vært å planlegge og gjennomføre strafferettslige reaksjoner, vil for-
slaget utvide kriminalomsorgens oppgaver til «å forebygge, forhindre 
og bekjempe alvorlig kriminalitet». Ifølge Advokatforeningen forutset-
ter en slik utvidelse av kriminalomsorgens oppgaver en prinsipiell ut-
redning av grenseoppgangen mellom de oppgaver som bør ligge til po-
litiet, og de som bør ligge til kriminalomsorgen. Disse endringene ville 
ifølge Advokatforeningen bryte med normalitetsprinsippet som skal 
sikre innsatte velferd som den øvrige befolkningen nyter godt av, så 
langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Juss-Buss var også kritiske til INFOFLYT og uttalte at systemet i ut-
gangspunktet bør avskaffes. I likhet med Advokatforeningen var Juss-
Buss dessuten skeptiske til den «rollesammenblanding» de anså at for-
slaget legger opp til. Juss-Buss uttalte videre at forslagene ikke tilfreds-
stiller kravene til klar lovhjemmel som følger av EMK artikkel 8 og SP 
artikkel 17. Juss-Buss påpekte også behovet for et uavhengig tilsyns-/
klageorgan og uttalte at en ordning med skjult advokat etter mønster 
fra straffeprosessloven § 100a ville kunne bidra til økt rettssikkerhet for 
den enkelte innsatte. Datatilsynet presiserte i sin hørings uttalelse at 
personvernet kun kan ivaretas dersom den mest beskyttelsesverdige 
 informasjonen utveksles i INFOFLYT, men andre opplysninger følger 
et åpent regime med innsynsrett og eventuelt partsinnsyn for den 
 registrerte.

Helse og omsorgsdepartementet påpekte at informasjonsplikt til perso-
ner som registreres er et grunnleggende prinsipp innenfor den alminne-
lige personvernlovgivningen, og etterlyste en vurdering av hvorfor det 
skal gjøres unntak fra dette prinsippet for innsattes pårørende.

Ved utgangen av året var saken fortsatt til behandling i departementet.

9.7		 Høring	om	endring	av	utlendingsforskriften		
	 	 –	heving	av	underholdskravet

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 9. oktober 2012 på høring 
et forslag til endring i utlendingsforskriften.194

Forslaget gikk ut på å heve underholdskravet for de sakene som gjelder 
etablering av nytt familieliv. Departementet foreslo at den nye krav-
satsen skulle økes fra 242 440 kroner i årlig inntekt, til 261 700 kroner. 
Som begrunnelse for forslaget viste regjeringen til at et av de sentrale 
formålene med underholdskravet er at partene skal kunne forsørge seg 
selv uten å være avhengig av økonomisk bistand fra staten.

194 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horingsbrev--forslag-til-endringer-i-utl.html?id=704229 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horingsbrev--forslag-til-endringer-i-utl.html?id=704229
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horingsbrev--forslag-til-endringer-i-utl.html?id=704229
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Overfor personer som søker om familiegjenforening, det vil si å gjenfor-
enes med en man har levd med tidligere, ble det ikke foreslått endrin-
ger. Departementet mente at heving av underholdskravet var mindre 
inngripende i etableringstilfellene enn i gjenforeningstilfellene, der en 
innstramming kunne hindre videreføringen av et allerede etablert sam-
liv. Departementet anså derfor at det var gode grunner for å gjøre for-
skjell i de to situasjonene.

Høringsfristen er satt til 9. januar 2013.

9.8		 Høyesterettskjennelse	om	hvorvidt	innsynsrett	i		
	 	 politiforklaringer	var	i	strid	med	EMK	artikkel	8	om	privatlivet

Høyesteretts ankeutvalg avsa 16. mars 2012 kjennelse i en sak som 
gjaldt anke over kjennelse om å begrense fornærmedes og deres opp-
nevnte bistandsadvokaters innsynsrett i andre fornærmedes politifor-
klaringer og fotografier av fornærmede.195 Spørsmålet var om dette var 
i strid med EMK artikkel 8.

Ankeutvalget slo fast at det kunne prøve den konkrete anvendelsen av 
EMK artikkel 8. Utvalget viste deretter til lagmannsrettens tolkning og 
anvendelse av bestemmelsen.

Spørsmålet for lagmannsretten hadde vært om det ville være i strid 
med EMK artikkel 8 å gi andre fornærmede og deres bistandsadvoka-
ter innsyn i de fornærmedes politiforklaringer og fotografier. Lag-
mannsretten slo først fast at de ankende parters rett til vern av privatli-
vet måtte vurderes i forhold til nødvendigheten av norsk lovgivning 
vedrørende bistandsadvokatenes innsynsrett i straffeprosessloven 
§ 242a.

Lagmannsretten bemerket at begrepet «privatlivet» i artikkel 8 måtte 
tolkes vidt, og at det ikke var mulig å gi en uttømmende definisjon av 
begrepet. Det skulle lite til for at helseopplysninger falt inn under be-
grepet «privatlivet». Lagmannsretten fant at både politiforklaringer og 
fotografier i saken var omfattet av EMK artikkel 8 nr. 1.

Videre var det klart at det å gi innsyn i slike dokumenter var et inngrep 
i privatlivet, som i utgangspunktet var forbudt. Spørsmålet var så om 
det kunne gjøres unntak fra utgangspunktet etter EMK 8 nr. 2, ved at 
inngrepet for det første var i samsvar med nasjonal lovgivning, og for 
det andre ved at det var nødvendig i et demokratisk samfunn blant an-
net for å beskytte andres rettigheter og friheter.

195 HR-2012-595-U, publisert i Rt. 2012 s. 719. Se også HR-2012-38-U, publisert i Rt. 2012 
s. 12 – inntatt i del III, 7. Retten til et effektivt rettsmiddel.
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Lagmannsretten gjorde først rede for hvordan nødvendighetsbegrepet 
er tolket ut fra praksis i EMD. Videre måtte det foretas en konkret 
vurdering av nødvendigheten av bistandsadvokatenes rett til innsyn, 
og denne var ikke nødvendigvis den samme som en vurdering av 
 siktedes eller forsvarers innsynsrett. Ved vurderingen av nødven-
dighetskravet tok lagmannsretten utgangspunkt i at lovgiver de senere 
år har sett det som nødvendig å styrke fornærmedes rettigheter gene-
relt.

Lagmannsretten bemerket at bistandsadvokatene er gitt rettigheter 
 direkte gjennom lovgivningen. Bistandsadvokatene kan også utøve de 
rettighetene som er gitt til fornærmede eller etterlatte på deres vegne, 
etter straffeprosessloven § 107c femte ledd. Etter en vurdering av 
 bistandsadvokatenes behov fant lagmannsretten at det var lite 
 eller  intet behov for innsyn i politiforklaringer, fotografier i for-
bindelse med politiavhør og andre dokumenter vedrørende de anken-
de parter når forklaringene ikke angikk selve straffesaken.

Ved proporsjonalitetsvurderingen fant lagmannsretten at det også 
måtte legges vekt på den ekstraordinært store spredningen av 
 dokumenter det var tale om i saken. Det ble ikke funnet et presse-
rende eller tvingende behov for at bistandsadvokater skulle ha rett til 
innsyn uten begrensninger i andre fornærmedes privatliv. Det ble 
presisert at avgjørelsen gjaldt situasjonen på etterforsknings stadiet, 
og at situasjonen kunne tenkes vurdert annerledes i en  annen situa-
sjon.

Det var etter dette ikke anledning til å gjøre unntak etter EMK artik-
kel 8 nr. 2. Det ville derfor være i strid med retten til privatliv etter 
EMK artikkel 8 nr. 1 å gi innsyn i de aktuelle dokumentene som gjaldt 
andre fornærmede.

Høyesteretts ankeutvalg sluttet seg til lagmannsrettens tolkning og an-
vendelse av EMK artikkel 8 og konkluderte med at det var klart at an-
ken ikke kunne føre frem.

Ankeutvalget fant enstemmig at anken måtte forkastes.

9.9		 EMDs	avgjørelse	i	Antwi	mot	Norge
EMD avsa 14. februar 2012 dom i saken Antwi mot Norge.
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Spørsmålet i saken var om hensynet til en families barn medførte at et 
vedtak om å utvise barnefaren fra Norge utgjorde en krenkelse av ret-
ten til respekt for familieliv etter EMK artikkel 8.196 

Klagerne var Henry Antwi, en ghanesisk statsborger, samt hans kone 
og datter, begge norske statsborgere. Antwi kom til Tyskland i 1998, 
der han levde med forfalsket pass og fødselsattest. Hans kone, også av 
ghanesisk opprinnelse, hadde bodd i Norge fra 1997 og ble norsk stats-
borger i 2000. Antwi og hans kone møttes i Tyskland, og i 2000 fikk 
Antwi innvilget en fem års bosetnings- og arbeidstillatelse i Norge på 
bakgrunn av sin falske identitet. Datteren ble født i 2001, og paret giftet 
seg i 2005.

I 2005 ble Antwi arrestert i Nederland, etter at nederlandske myndig-
heter oppdaget at hans tyske pass var forfalsket. UDI fattet etter dette 
vedtak om utvisning fra Norge med fem års innreiseforbud. Klage ble 
avslått av UNE. Tingretten kom til motsatt resultat og fant at utvisning 
var et uforholdsmessig tiltak overfor klagerens datter. Flertallet i lag-
mannsretten kom imidlertid til samme resultat som UDI og UNE, og 
anken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

Klagerne anførte krenkelse av artikkel 8, under henvisning til norske 
utlendingsmyndigheter og nasjonale domstolers avgjørelser om å utvise 
den første klageren til Ghana med et innreiseforbud på fem år. Utvis-
ningen ville ifølge klagerne forstyrre forholdet mellom den første klage-
ren og datteren på en måte som ville innebære langvarige skadevirk-
ninger for datteren. Staten imøtegikk anførslene.

I vurderingen konstaterte EMD først at Antwi hadde skaffet seg boset-
tings- og arbeidstillatelse etter å ha søkt under falskt navn og med for-
falsket pass og fødselsattest. Hans opphold i Norge hadde derfor hele 
tiden vært basert på falske forutsetninger og var følgelig av ulovlig ka-
rakter.

Domstolen viste til prinsipper anvendt i Nunez-saken197, der offentlige 
interesser som hensynet til offentlig orden og innvandringskontroll ble 
trukket frem. Domstolen noterte at den første klageren ble idømt utvis-
ning og det femårige innreiseforbudet på grunn av alvorlighetsgraden 
av bruddene på utlendingsloven. Muligheten for å reagere på brudd 
med utvisning var et viktig allmennpreventivt tiltak for å sikre respekt 
for utlendingsloven. Den offentlige interessen i å utvise klageren måtte 
veie tungt ved vurderingen av forholdsmessighet etter artikkel 8. Videre 
viste Domstolen til at den første klageren ikke hadde hatt noen form 

196 Application no. 22669/10.   
197 Application no. 55597/09, se også Årbok 2011 s. 115.
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for tilknytning til Norge før han møtte sin kone. Fordi han bevisst had-
de oppgitt falsk identitet ved innvilgelsen av bosettingstillatelsen, had-
de han heller ikke noen rimelig forventing om å kunne bli i landet.

Når det gjaldt den andre klageren (ektefellen), noterte Domstolen at 
hun hadde kommet til Norge gjennom familiegjenforening i 17-årsalde-
ren. Hun var norsk statsborger og hadde familie- og arbeidstilknytning 
i landet. Domstolen uttalte at selv om hun trolig ville oppleve det van-
skelig å reise tilbake til Ghana for å bosette seg med ektemannen, var 
det ingen spesielle hindringer for dette. Domstolen noterte seg at hun 
hevdet at hun først ble kjent med ektemannens egentlige identitet i 
forbindelse med en reise til Ghana i 2005. Domstolen fant at slike mo-
menter ikke veide tyngre enn den offentlige interesse i utvisning ved 
alvorlige brudd på utlendingsloven.

Når det gjaldt den tredje klageren (datteren), noterte domstolen at hun 
var norsk statsborger, og hadde levd hele sitt liv i landet. Hun var full-
stendig integrert i det norske samfunnet, og snakket norsk med forel-
drene hjemme. Hennes tilknytning til Ghana var svært begrenset, da 
hun bare hadde vært i landet tre ganger og hadde liten kjennskap til 
språket. Videre hadde hun som tiåring stort behov for daglig kontakt 
med foreldrene sine, og hun var like sterkt bundet til faren som til mo-
ren. På denne bakgrunn uttalte domstolen at en effektuering av utvis-
ningsvedtaket ikke ville være gunstig for henne.

På den annen side fant Domstolen at de negative konsekvensene for 
datteren ikke var tilstrekkelig tungtveiende til å konstatere krenkelse 
av artikkel 8. Det var ingen grunn til å tvile på norske myndigheters 
vurdering av at det ikke eksisterte uoverkommelige hindringer for at 
familielivet kunne reetableres i Ghana, eller vurderingen av at familien 
kunne opprettholde kontakten. Videre fremgikk det ikke at datteren 
hadde omsorgsbehov utover det vanlige, eller at moren ikke var i stand 
til å dekke omsorgsbehovet på en tilfredsstillende måte. Saken skilte 
seg på flere punkter fra Nunez-saken der Norge ble dømt for krenkelse 
av konvensjonen. Datteren var for det første ikke sårbar på grunn av 
avvik i omsorgssituasjonen. Saksbehandlingstiden hadde heller ikke 
vært så lang, og hensynet til hurtig og effektiv innvandringskontroll var 
ivaretatt. Domstolen anså det bevist at barnets beste var tillagt tilstrek-
kelig vekt ved avgjørelsen om utvisning, Det forelå ikke noen eksepsjo-
nelle omstendigheter i saken som kunne endre dette, og innreiseforbu-
det med varighet på fem år kunne heller ikke føre til et annet resultat.

Domstolen uttalte etter dette at nasjonale myndigheter hadde en 
skjønnsmargin ved avveiingen mellom offentlige interesser i saker om 
innvandringskontroll og klagernes behov for å fortsette familielivet i 
Norge. Skjønnsmarginen var ikke overtrådt.
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På denne bakgrunn fant Domstolen, med fem mot to stemmer, at utvis-
ningen ikke innebar en krenkelse av artikkel 8.

9.10	 EMDs	avgjørelse	i	Butt	mot	Norge
EMD avsa 4. desember 2012 dom i saken Butt mot Norge.198

Spørsmålet i saken var om en utvisning til Pakistan ville medføre et 
inngrep i klagernes rett til respekt for familie- og privatliv etter EMK 
artikkel 8.

Klagerne var søsknene Fozia og Johangir Abbas Butt, født i henholdsvis 
1985 og 1986, som sammen med sin mor ble innvilget oppholds-
tillatelse på humanitært grunnlag i Norge i 1989. I 1992 vendte fami-
lien tilbake til Pakistan, og oppholdt seg der frem til årsskiftet 
1995/1996, da de kom tilbake til Norge. I 1995 hadde Utlendingsdirek-
toratet (UDI) innvilget familien bosettingstillatelse, uvitende om opp-
holdet i Pakistan. Oppholdet i Pakistan ble senere avslørt. Dette med-
førte at bosettingstillatelsen ble trukket tilbake i 1999, og familien ble 
nektet videre opphold i Norge. Forsøk på å få vedtaket omgjort ble 
avvist. I 2001 ble barna anholdt av politiet med sikte på utvisning til 
Pakistan. Utvisningsprosessen ble imidlertid innstilt fordi barna ikke 
hadde kontakt med familien i Pakistan, og heller ikke med moren, som 
forsvant i 2000/2001. I september 2005 ble moren utvist til Pakistan. 
Hun døde i august 2007.

I 2003 ble Johangir Butt dømt til 75 dagers fengsel for uprovosert vold 
og enkelte andre mindre lovbrudd. I lys av dette bestemte Utlendings-
nemnda (UNE) seg i 2005 for å utvise ham med varig innreiseforbud.

Klagerne brakte vedtakene fra 1999 og 2005 inn for retten i 2005. Ved-
takene ble opprettholdt i tingretten og i lagmannsretten, og Høyeste-
retts kjæremålsutvalg tillot ikke den videre anken fremmet. Saken ble 
brakt inn for EMD i 2008, men ble senere frafalt. I 2007, mens saken 
verserte for de ulike domstolene, fattet UNE nye vedtak i saken. Disse 
førte heller ikke til realitetsendring. Vedtakene ble brakt inn for dom-
stolene med anmodning om midlertidig forføyning, i et forsøk av å 
stoppe effektueringen av utvisningen av klagerne. Anmodningen ble 
avvist av både tingretten og lagmannsretten.

I februar 2008 opphevet imidlertid Oslo tingrett UNEs vedtak fra 2007. 
Staten anket til lagmannsretten, som omgjorde tingrettens avgjørelse. 
Høyesteretts ankeutvalg tillot ikke anken fremmet. Politiet pågrep kla-

198 Application no. 47017/09.
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gerne i 2008. Klagerne søkte senere tilflukt i Holmlia kirke, og i 2010 
bestemte UNE at utvisningen skulle utsettes.

Klagerne brakte saken inn for EMD og anførte at en utvisning til Pakis-
tan vil medføre et inngrep i deres rettigheter etter EMK artikkel 8, som 
vil være uforholdsmessig og ikke «nødvendig i et demokratisk sam-
funn». Staten imøtegikk klagernes anførsler.

Domstolen gikk først gjennom de faktiske forholdene i saken, og kon-
staterte at klagerne måtte anses å ha utviklet sterke følelsesmessige 
bånd til den delen av morens familie som var bosatt i Norge. Det var 
også i Norge de hadde sine venner og sosiale nettverk. Videre hadde de 
mottatt den grunnleggende delen av sin utdanning og oppdragelse i 
Norge og mestret det norske språk til det fulle. Det var klart at den 
sterke og personlige tilknytningen til Norge medførte at de hadde slikt 
privat- og familieliv som omfattes av artikkel 8.

Domstolen minnet om at en stat i utgangspunktet er berettiget til å 
kontrollere utlendingers adgang til og opphold på statens territorium, 
og at EMK ikke sikrer utlendinger noen rett til adgang eller opphold i 
noe spesielt land. Domstolen pekte på at klagerne i realiteten hadde 
vært ulovlige innvandrere etter at oppholdstillatelsen ble trukket tilba-
ke i 1999. Ifølge Domstolen hadde myndighetene heller ingen generell 
plikt til å innvilge søknader om familiegjenforening. Unntaksvis, blant 
annet i enkelte saker som angikk familieliv, ville det likevel kunne fore-
ligge en plikt.

Omfanget av plikten ville bero på de individuelle forholdene i saken og 
de allmenne interessene som gjorde seg gjeldende. Et sentralt vurde-
ringstema er om familielivet ble etablert på et tidspunkt da de invol-
verte personene var kjent med at immigrasjonsstatusen til en av dem 
var slik at utsiktene til å opprettholde familielivet i vertstaten var uviss. 
Dersom dette var tilfellet, kunne utvisning av utenlandske familiemed-
lemmer være i strid med artikkel 8 bare i eksepsjonelle tilfeller.

Domstolen viste så til lagmannsrettens generelle holdning til at sterke 
innvandringspolitiske hensyn i prinsippet talte for at barn identifiseres 
med foreldrenes atferd. I mangel på slik identifikasjon kunne det være 
fare for at foreldrene utnytter barnas situasjon for å sikre oppholdstil-
latelse for seg og barna. Domstolen var ikke uenig i dette utgangspunk-
tet og bemerket at moren under et politiintervju i november 1996 had-
de innrømmet at hun tidligere hadde gitt uriktig informasjon om sitt 
eget og barnas opphold i Pakistan. Barnas privat- og familieliv i Norge 
ble derfor for alvor etablert i en tid da moren var klar over at familiens 
immigrasjonsstatus var av en slik art at det var uvisst om det, etter re-
turen fra Pakistan 1996, ville være mulig å opprettholde familielivet i 



127III SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER

Norge. På denne bakgrunn bemerket Domstolen at utvisning av kla-
gerne ville være i strid med artikkel 8 bare dersom det kunne sies å 
foreligge eksepsjonelle omstendigheter.

Spørsmålet var så om slike eksepsjonelle omstendigheter forelå i saken. 
Domstolen bemerket innledningsvis at behovet for identifikasjon mel-
lom barn og foreldre ikke alltid kunne tillegges avgjørende vekt. I den 
konkrete saken forelå det ingen fare for utnyttelse, ettersom klagerne 
hadde nådd myndighetsalder og moren deres var død. Det hadde også 
gått lang tid fra myndighetene ble oppmerksomme på oppholdet i Pa-
kistan i 1996, og til oppholdstillatelsen ble tilbakekalt i 1999. De sosi-
ale og familiære bånd til Norge var allerede formet da klagerne ble klar 
over at det var uvisst om disse båndene ville vedvare. Derfor kunne 
klagerne, i det minste frem til dette tidspunktet, ikke bebreides. Dom-
stolen var også enig med lagmannsretten i at klagerne frem til de ble 
myndige, med rimelighet kunne ha oppfattet situasjonen slik at myn-
dighetene ikke forventet at de reiste fra landet på egenhånd. På samme 
måte var det vanskelig å tilskrive dem ansvar for ikke å ha tatt skritt for 
å reise tilbake på egenhånd. Det var heller ikke innlysende at klagerne 
med rimelighet ikke lenger kunne opprettholde denne oppfatningen 
etter at de ble myndige, siden myndighetene ikke hadde gjort noen for-
søk på å iverksette utvisningen av barna da moren ble utvist til Pakistan 
i 2005.

Domstolen viste videre til en uttalelse fra lagmannsretten i 2008 om at 
det i lys av den uvanlig lange varigheten på klagernes ulovlige opphold, 
var tvilsomt om generelle innvandringspolitiske hensyn ville ha tilstrek-
kelig vekt til at et avslag på oppholdstillatelse kunne anses «nødvendig 
i et demokratisk samfunn».

Domstolen bemerket at de ovennevnte betraktningene ikke påla myn-
dighetene ansvar for uregelmessighetene vedrørende klagernes opp-
hold i Norge fra 1996 og fremover. De talte imidlertid sterkt for at 
klagernes atferd ikke burde identifiseres med morens, slik at man unn-
gikk å la barna bære byrden av de negative konsekvensene situasjonen 
medførte. Klagerne var sterkt knyttet til Norge, og hadde ikke slike 
sterke bånd til Pakistan.

Avslutningsvis uttalte Domstolen at lovbruddene begått av den andre 
klageren ikke kunne tillegges nevneverdig vekt i vurderingen, da det 
var tale om ett alvorlig straffbart forhold langt tilbake i tid.

På denne bakgrunn fant Domstolen at omstendighetene i saken var 
«eksepsjonelle». Den kunne ikke se at staten hadde handlet innenfor 
sin skjønnsmargin i forsøket på å oppnå en riktig balanse mellom sta-
tens interesse i å sikre effektiv innvandringskontroll på den ene siden, 
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og klagerens interesse av å bli i Norge for å utøve sin rett til privat- og 
familieliv på den andre siden. Domstolen konkluderte enstemmig med 
at en utvisning av klagerne fra Norge ville innebære en krenkelse av 
konvensjonens artikkel 8.

10.	 RETTEN	TIL	TANKE-,	TROS-	OG	LIVSSYNSFRIHET

Av aktuelle saker i 2012 omtales endringer i Grunnloven og kirkeloven 
etter kirkeforliket (10.1–10.2), lovendringer om avvikling av sivil ver-
neplikt (10.3) og Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser 
om krav om kristent livssyn for å bli ansatt ved en videregående skole 
(10.4).

Internasjonale	kilder
Retten til tanke-, samvittighets-, tros- og livssynsfrihet er beskyttet i 
EMK artikkel 9 og SP artikkel 18. Bestemmelsene omfatter både en rett 
til å bekjenne seg til eller å anta religion eller tro etter eget valg, og en 
rett til å utøve 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 
innskrenkes. Derimot kan retten til å utøve religion eller tro innskren-
kes, dersom begrensningene er foreskrevet ved lov, fremmer legitime 
samfunnsmessige formål som er nærmere presisert i konvensjonene, og 
er 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. Barnets og foreldrenes rettigheter kan komme 
i et spenningsforhold til hverandre. EMK første protokoll artikkel 2, 
SP artikkel 18 nr. 4 og ØSK artikkel 13 nr. 3 omhandler rett til under-
visning i samsvar med foreldrenes religiøse og filosofiske overbevis-
ning.

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 fremfor annen lovgivning ved motstrid.

Grunnloven § 16 gir alle innbyggerne i riket rett til fri religionsutøvelse. 
Den norske kirke regnes som Norges folkekirke og understøttes som 
sådan av staten. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik 
linje. Ytterligere regulering følger av alminnelig nasjonal lovgivning, og 
særlig kirkeloven.
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10.1	 Endringer	i	Grunnloven	(kirkeforliket)
Stortinget vedtok 21. mai 2012 endringer i Grunnloven som innebærer 
en ny organisering av forholdet mellom Den norske kirke og staten.199 
Sju grunnlovsparagrafer, Grl. §§ §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27 ble endret 
eller opphevet. 161 stortingsrepresentanter stemte for forslaget, og tre 
stemte imot.

Endringene innebærer blant annet at det er innført en ny verdiparagraf 
i Grunnloven § 2, som fastslår at: «Værdigrundlaget forbliver vor krist-
ne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Rets-
staten og Menneskerettighederne». Videre er Grunnloven § 16 endret 
og fastslår at alle innbyggerne i riket har rett til fri religionsutøvelse. 
Den norske, evangelisk-lutherske kirke skal fortsatt regnes som Norges 
folkekirke og understøttes som sådan av staten. Alle tros- og livssyns-
samfunn skal understøttes på lik linje.

Bakgrunnen for grunnlovsendringene var det såkalte kirkeforliket mel-
lom de politiske partiene på Stortinget om forholdet mellom stat og 
kirke som ble inngått i 2008.200

Grunnlovsendringene trådte i kraft samme dag.

10.2	 Endringer	i	kirkeloven	(kirkeforliket)
Stortinget vedtok den 24. mai 2012 endringer i kirkeloven.201 Lovend-
ringene var en følge av kirkeforliket, som førte til en endring av flere 
grunnlovsbestemmelser i mai 2012.202 Lovendringene bygger på 
Prop. 71 L (2011–2012).

Endringene skal ivareta konsekvensene av endringene i Grunnloven i 
tråd med kirkeforliket og innebærer blant annet at tilsettingsmyndighet 
for biskoper er lagt til Kirkerådet, at tilsettingsmyndighet for proster er 
lagt til bispedømmerådet, og at det er inntatt en ny bestemmelse om å 
lytte til kirkelige organers teologiske vurderinger når saker som gjelder 
den evangelisk-lutherske lære behandles av departementet eller 
 Kongen.

Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2012.

199 Kunngjøring ved kgl. res. 15. juni 2012. 
200 Se Dok.nr.12:10 (2007–2008), se Årbok 2008 s. 105.
201 Lov 8. juni 2012 nr. 30 om endringer i kirkeloven m.m.
202 Den forutgående høringen er omtalt i Årbok 2011 s. 120. Se også sak ovenfor. 
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10.3	 Lovendringer	om	avvikling	av	sivil	verneplikt
Stortinget vedtok 16. februar 2012 endringer i militærnekterloven.203

Bakgrunnen for forslaget var regjeringens beslutning om å gå inn for 
avvikling av sivil verneplikt som tjenesteform.204 Lovendringene inne-
bar at bestemmelsene som berørte sivil verneplikt i militærnekterloven 
ble opphevet. Lovens fritakssystem ble videreført, slik at mannskap 
som har en grunnfestet pasifistisk overbevisning skal ha lovfestet rett til 
å nekte militærtjeneste i overensstemmelse med retten til tanke- og 
livssynsfrihet etter EMK artikkel 9 og SP artikkel 18.

Endringene trådte i kraft 1. juni 2012.

10.4	 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelser	om	krav		
	 	 om	kristent	livssyn	for	å	bli	ansatt	ved	en	videregående	skole

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga våren 2012 uttalelse i 
tre saker vedrørende den samme arbeidsgiveren. Spørsmålet i alle de 
tre sakene var hvorvidt en videregående skole kunne stille krav om at 
søkere til ulike stillinger måtte dele skolens kristne livssyn.205

Skolen var opprettet som en kristen internatskole, og var godkjent etter 
privatskoleloven som et religiøst alternativ til den offentlige skolen. I 
august 2010 ble det utlyst flere ledige stillinger ved skolen. Stillingsut-
lysningene omfattet kjøkkenassistent, miljøarbeider og faglærere i 
spansk, IKT og matematikk. Stillingsannonsene stilte krav om at sø-
kere måtte dele skolens kristne livssyn. En anonym klager tipset ombu-
det om annonsene og stilte spørsmål ved lovligheten av kravet til kris-
ten tro.

Ombudet fant det i alle sakene klart at personer med et annet livssyn 
enn kristen tro ble stilt dårligere ved at disse ble utelukket fra de ut-
lyste stillingene. Spørsmålet for ombudet ble så om forskjellsbehandlin-
gen var nødvendig for å oppnå et saklig formål.

Ombudet viste til at forarbeidene til diskrimineringsloven ga anvisning 
på en konkret helhetsvurdering i de enkelte sakene, og at vurderingen 
for arbeidsforhold knyttet seg til stillingens karakter og formålet med 
virksomheten. Bare ansettelser av personell med tilknytning til virk-
somhetens religiøse aktiviteter vil kunne unntas fra diskriminerings-
forbudet, jamfør Ot.prp nr. 33 (2004–2005) s. 102 og 103.

203 Lov 20. april 2012 nr. 19 om endringer i lov om fritaking fra militærtjeneste av 
overbevisningsgrunner.

204 Se nærmere omtale av bakgrunnen for forslaget og høringsrunden i Årbok 2011 s. 120.
205 Se sakene 10/761-6-MBA, 10/761-17, 10/761, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
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Ombudet vurderte deretter hvorvidt de ulike stillingene hadde tilstrek-
kelig tilknytning til virksomhetens religiøse aktiviteter.

For stillingene som faglærere viste ombudet til skolens anførsler om at 
lærerne foruten undervisningen også hadde en funksjon som rollemo-
deller for elevene, samt at de hadde til oppgave å holde andakt for elev-
ene en gang i uken. Samlet sett fant ombudet at de tre undervisnings-
stillingene hadde en religiøs funksjon. Det fantes dermed et saklig 
formål for forskjellsbehandling.

For stillingen som miljøarbeider viste ombudet til at det fremgikk av 
stillingsinstruksen at miljøarbeideren skulle ha en religiøs funksjon på 
skolen. Personen skulle blant annet lede kristne møter av forkynnende 
karakter og være tilgjengelig for elever som ønsket samtaler. Ombudet 
fant at også miljøarbeideren hadde en religiøs funksjon, og at det der-
med fantes et saklig formål for forskjellsbehandling.

For stillingen som kjøkkenarbeider mente ombudet at funksjonene som 
lå til stillingen, normalt ikke ville ha betydning for gjennomføringen av 
skolens religiøse formål. Skolen anførte imidlertid at siden skolen var 
opprettet som en internatskole, hadde personalet mye kontakt med 
elevene – også utenom skoletid – og at personalet fylte funksjoner som 
oppdragere, forbilder og modeller. Skolen mente at også kjøkkenan-
satte ved skolen hadde oppgaver rettet inn mot det kristne arbeidet, 
ved å gå i kristne møter og fungere som «sjelesørger» for elevene.

Ombudet var enig i at personalet ved en internatskole nok ville ha mye 
kontakt med elevene på skolen. Imidlertid mente ombudet at det vik-
tigste ansvarsområdet til kjøkkenassistenten var kjøkkenarbeid og ren-
hold, slik det fremkom av skolens redegjørelse. Ombudet kunne heller 
ikke se at en eventuell «sjelesørgerfunksjon» fremkom av stillingsin-
struksen, eller på annen måte var dokumentert som en oppgave for 
kjøkkenassistenten. Kjøkkenassistenten hadde derfor ingen religiøs 
funksjon, og det fantes ikke et saklig formål for forskjellsbehandlingen.

Ettersom skolen ikke hadde dokumentert et saklig formål for kravet 
om kristent livssyn for kjøkkenassistenten, konkluderte ombudet med 
at skolen hadde handlet i strid med diskrimineringsloven § 7, jamfør § 4 
hva angikk denne stillingsutlysningen.

For de to andre stillingsutlysningene var det som nevnt godtgjort at det 
var et saklig formål bak forskjellsbehandlingen. Spørsmålet var så om 
forskjellsbehandlingen var nødvendig for å oppnå formålet. Ombudet 
vurderte her blant annet om det var mulig for skolen å organisere seg 
bort fra forskjellsbehandlingen ved å endre noe på gjennomføringen av 
stillingene. Ombudet kom til at stillingene var sentrale for det religiøse 
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miljøet på skolen, og at forskjellsbehandlingen derfor var nødvendig for 
å oppnå formålet.

Ombudet fant ikke grunnlag for at forskjellsbehandlingen i noen av 
tilfellene var uforholdsmessig inngripende overfor søkere med en an-
nen bakgrunn. Konklusjonen ble derfor at skolen ikke hadde handlet i 
strid med diskrimineringsloven da det ble stilt krav om kristent livssyn 
til søkere til stillingene som miljøarbeider og faglærer.

11.	 RETTEN	TIL	MENINGS-	OG	YTRINGSFRIHET

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om forslag til endring av 
straffelovens definisjon av når en handling er begått «offentlig» (11.1), 
samt Sivilombudsmannens uttalelse om innskrenkninger i en pasients 
rett til kontakt med omverdenen (11.2).

Internasjonale	kilder
SP artikkel 19 og EMK artikkel 10 slår fast at enhver har rett til me-
ningsfrihet og til ytringsfrihet. Ytringsfriheten omfatter rett til å motta 
og meddele opplysninger og ideer av alle slag. Ytringsfriheten kan – i 
motsetning til meningsfriheten – gjøres til gjenstand for visse begrens-
ninger. I så fall kreves det at inngrepet i ytringsfriheten følger av lov, at 
inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn, og at det søker å 
realisere formål som er nærmere presisert i konvensjonsbestemmelse-
ne. Kravet om at inngrepet må være nødvendig, medfører også et krav 
om forholdsmessighet. Barns ytringsfrihet er i tillegg beskyttet av BK 
artikkel 13.

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

Ytringsfriheten er beskyttet av Grunnloven § 100.

11.1	 Høring	om	forslag	til	endring	av	straffelovens	definisjon	av		
	 	 når	en	handling	er	begått	«offentlig»	–	ytringer	mv.	fremsatt		
	 	 på	Internett

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i september 2012 på høring 
et forslag om endring straffelovens definisjon av «offentlig».206

206 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endring-av-definisj/horingsnotat.
html?id=698944 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endring-av-definisj/horingsnotat.html?id=698944
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endring-av-definisj/horingsnotat.html?id=698944
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endring-av-definisj/horingsnotat.html?id=698944
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Høyesteretts ankeutvalg bestemte den 2. august 2012 at ytringer som 
var fremsatt på en blogg på Internett og oppfordret til vold mot politi-
tjenestemenn, ikke kunne straffes etter straffeloven § 140 fordi ytringer 
på Internett ikke var ansett for å være fremsatt «offentlig» i straffe-
lovens forstand.207 Høyesterettskjennelsen var foranledningen til at de-
partementet tok opp definisjonen av «offentlig» til revisjon.

I flere straffebestemmelser er det et vilkår for straff at handlingen er 
begått «offentlig». Definisjonen av offentlig fremsettelse av skrift var på 
høringstidspunktet gitt i straffeloven § 7 nr. 2 jamfør § 10, som be-
stemte at handlingen måtte være forøvet ved utgivelse av trykt skrift, 
som «mangfoldiggjøres ved Trykken» eller på annen «kemisk eller me-
kanisk Maade». Straffeloven 2005 § 10 har en videre definisjon av «of-
fentlig», som rammer ytringer uavhengig av formidlingsform. Departe-
mentet foreslo å ta denne nye og videre definisjonen inn i straffeloven 
1902, og å la den erstatte den gamle.

Definisjonsutvidelsen var begrunnet i at en oppdatering var nødvendig 
som følge av samfunnsutviklingen. Å la klart straffverdige handlinger 
unnslippe straff bare fordi en spesiell type formidlingsform var valgt, 
ville fremstå som inkonsekvent og ville være i strid med allmennhetens 
rettsfølelse. Effektivitetshensyn talte også for en utvidelse av definisjo-
nen. Departementet anså det nødvendig å endre straffeloven 1902 i 
påvente av at den nye straffeloven skulle tre i kraft. Departementet 
anså det også som nødvendig at revisjonen av definisjonen var generell, 
og ikke knyttet til det enkelte straffebud.

Definisjonsendringen vil ikke innebære noen utvidelse av når en hand-
ling er begått offentlig, sammenlignet med straffeloven 2005. Defini-
sjonsutvidelsen vil imidlertid faktisk sett innebære en utvidelse av 
straffansvaret i alle straffebestemmelser i straffeloven 1902 som gjorde 
bruk av uttrykket «offentlig», og som gjaldt fremsettelse av et budskap.208 
Dette er fordi flere av straffebestemmelsene i straffeloven 1902 som 
rammet offentlig fremsettelse av budskap, ikke var videreført i straffe-
loven 2005, eller var videreført i endret form.209

Departementet antok likevel at endringene ville få en begrenset faktisk 
betydning. Bakgrunnen for at enkelte av bestemmelsene ikke var vide-
reført, var for det første hensynet til ytringsfriheten. Så langt en ytring 

207 Se del III, 8. Kravet om lovhjemmel for straff og forbudet mot straff med tilbakevirkende 
kraft.

208 Med unntak av straffeloven §§ 135a og 147c, som inneholder egne utvidende presiserin-
ger av hva som skal anses som offentlig. Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil disse presise-
ringene kunne oppheves som overflødige.

209 Bestemmelsene som ikke videreføres, er straffeloven 1902 §§ 92, 94 annet ledd nr. 1, 95 
første ledd, 97b, 130, 134 tredje ledd, 140 annet ledd, 142, 160, 332 tredje ledd og 349 
annet ledd annet alternativ.
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er vernet av ytringsfriheten i Grunnloven § 100 eller EMK artikkel 10, 
vil heller ikke en fremsettelse av ytringen på Internett være straffbar, 
selv om ytringen etter sitt innhold skulle rammes av ordlyden i straffe-
bestemmelsene. En annen grunn til at enkelte av bestemmelsene ikke 
var videreført i den nye straffeloven, var at de ikke hadde praktisk be-
tydning.

Endelig fremhevet departementet at oppdateringen av definisjonen 
burde være generell og ikke knyttet til det enkelte straffebud. Internett 
er en praktisk viktig formidlingskanal for en rekke type budskap, og det 
var ifølge departementet neppe grunn til å la formidlingsformen være 
avgjørende for om et budskap skulle anses fremsatt offentlig etter gjel-
dende straffebestemmelser.

Høringsfristen var 26. oktober 2012.

11.2	 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	innskrenkninger		
	 	 i	en	pasients	rett	til	kontakt	med	omverdenen

Sivilombudsmannens avga 29. juni 2012 uttalelse om flere vedtak om 
innskrenkninger i en pasients kontakt med omverdenen, etter psykisk 
helsevernloven § 4-5.210 Bakgrunnen for innskrenkningene var at pasi-
enten, som var underlagt psykisk helsevern etter et drap, nylig hadde 
rømt fra institusjonen, og at sykehuset oppfattet situasjonen i de påføl-
gende ukene som uoversiktlig. Innskrenkningene gjaldt kontroll av 
samtaler med og besøk av familiemedlemmer av sikkerhetsmessige 
grunner, samt et forbud mot å kontakte media.

Sivilombudsmannen kom til at vedtakene om kontroll av samtaler med 
og besøk av familiemedlemmer var mangelfullt begrunnet. Videre var 
det tvilsomt om psykisk helsevernloven § 4-5 annet ledd ga tilstrekkelig 
hjemmel for restriksjonene, særlig når det gjaldt telefonkontroll.

Angående forbudet mot å kontakte media, mente Sivilombudsmannen 
at begrensningene i pasientens ytringsfrihet – i en situasjon der pasien-
ten hadde et særlig behov for å imøtegå presseoppslag om seg selv – 
måtte anses som inngripende og rettslig sett tvilsomme. Sivilombuds-
mannen pekte i denne sammenheng på at ytringsfriheten er en 
grunnleggende rettighet med vern blant annet i Grunnloven, og at den-
ne rettigheten også gjelder for alvorlig psykisk syke pasienter. En inn-
skrenkning i retten til å ytre seg måtte ifølge ombudsmannen være godt 
fundert og tilstrekkelig begrunnet ut fra vilkårene i psykisk helsevern-
loven.

210 Sak 2011/248, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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12.	 RETTEN	TIL	FORSAMLINGS-	OG	FORENINGSFRIHET

I 2012 var det ingen saker som ble ansett som tilstrekkelig relevante til 
å tas med i dette kapittelet. 

Internasjonale	kilder
EMK artikkel 11 og SP artikler 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 
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 artikler 5 og 6. ILO-konvensjon nr. 87 omhandler foreningsfrihet 
og vern av organisasjonsretten, og ILO-konvensjon nr. 98 omhandler 
gjennomføringen av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å 
føre kollektive forhandlinger. Barns rett til forsamlings- og foreningsfri-
het er særskilt beskyttet i BK artikkel 15. Kvinners rett til å delta i frivil-
lige organisasjoner og foreninger på lik linje med menn er vernet i 
KDK artikkel 7c). 

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

RESP og ILO-konvensjonene er ratifisert av norske myndigheter, men 
ikke inkorporert i norsk lovgivning. I tråd med alminnelige prinsipper 
for forholdet mellom folkeretten og nasjonal lovgivning er disse kon-
vensjonene like fullt rettslig bindende, med unntak for klare motstrids-
tilfeller.

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

13.	 VERNET	OM	EIENDOMSRETTEN

Av relevante saker i 2012 omtales høyesterettsdommer om nektelse av 
konsesjon og vernet av eiendomsretten (13.1) og EMDs dom i Lind-
heim og andre mot Norge (13.2).
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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, der prinsippet om eiendomsfrihet 
fremgår 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 fremfor annen lovgivning ved motstrid. 
Grunnloven beskytter ikke eiendomsretten direkte, men i § 105 fastslås 
retten til erstatning ved avgivelse av eiendom til staten.

13.1	 Høyesterettsdom	om	nektelse	av	konsesjon	og	vernet		
	 	 av	eiendomsretten

Høyesterett avsa 13. januar 2012 dom i sak som gjaldt gyldigheten av 
vedtak om å nekte konsesjon til erverv av skogeiendommer, og blant 
annet om dette var i strid med EMK første protokoll artikkel 1 om ver-
net av eiendomsretten.211

Den ankende part inngikk i 2006 avtale om kjøp av to skogeiendom-
mer der konsesjonsrisikoen påhvilte kjøper. Søknad om konsesjon ble 
avslått. Klage førte ikke frem, med den begrunnelse at ervervet etter 
fylkeslandbruksstyrets syn ikke medførte den driftsmessig heldigste løs-
ningen.

Den ankende part anførte blant annet at det forelå en krenkelse av 
første protokoll artikkel 1, da konvensjonsnektelsen hadde preg dels av 
utøvelse av forkjøpsrett, og dels av ekspropriasjon. Det ble hevdet at 
konsesjonsnektelsen i realiteten var mer inngripende enn en utøvelse 
av statens tidligere forkjøpsrett, fordi den ankende part ble sittende 
med risikoen for verdifall før videresalg kunne skje. Konsesjonsnektel-
sen var også begrunnet med at salg til visse andre interessenter ville 
innebære en bedre løsning, og dette innebar at markedet for videresalg 
– og dermed muligheten for å oppnå markedspris – i betydelig grad ble 
redusert. Staten imøtegikk anførslene.

I vurderingen av første protokoll artikkel 1 delte Høyesterett seg i et 
flertall og et mindretall når det gjaldt spørsmålet om nektelsen av kon-
sesjon var å anse som eiendomsrettsinngrep i bestemmelsens betyd-

211 HR-2012-108-A, publisert i Rt-2012-18.
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ning. Førstvoterende med tilslutning fra to andre dommere viste til tid-
ligere praksis i Rt. 2005 s. 607, og fant at konsesjonssøkerne som ble 
nektet konsesjon, ikke var beskyttet av første protokoll artikkel 1. Un-
der enhver omstendighet var konvensjonens krav om forholdsmessig-
het oppfylt.

To dommere mente at førstvoterendes standpunkt om at en konse-
sjonsbetinget eiendomsavståelse ikke kunne anses som eiendomsretts-
inngrep etter første protokoll artikkel 1 sto i et tvilsomt forhold til retts-
praksis fra EMD.212 Det ble ikke tatt standpunkt til rekkevidden av 
bestemmelsen, da det aktuelle inngrepet uansett hadde et klart legitimt 
formål og utvilsomt var forholdsmessig.

En samlet Høyesterett kom til at det ikke forelå brudd på første proto-
koll artikkel 1. Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet.

13.2	 EMDs	dom	i	Lindheim	og	andre	mot	Norge
EMD avsa den 12. juni 2012 dom i saken Lindheim og andre mot 
 Norge.213

Klagerne var seks norske grunneiere, som på ulike tidspunkt hadde 
bortfestet tomtene sine til bolig- eller fritidshus, for leieperioder på mel-
lom 40 og 99 år. En ny tomtefestelov ble vedtatt i 1996 og trådte i kraft 
i 2002. Som følge av en senere endring av tomtefesteloven § 33, som 
trådte i kraft i 2004, fikk alle som festet tomt til helårs- eller feriebolig 
rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere, og 
uten tidsbegrensing. 

Spørsmålet om forlengelse av festekontrakter på samme vilkår som tid-
ligere var oppe for Høyesterett i plenumsavgjørelse i 2007.214 Høyeste-
rett kom enstemmig til at tomtefesteloven § 33, som gir festere av tomt 
til bolig- eller fritidshus rett til å kreve festet forlenget på samme vilkår 
som før, ikke var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunn loven § 97 
eller kravet om «fuld Erstatning» ved ekspropriasjon etter Grunn-
loven § 105. Høyesterett fant at anvendelsen av § 33 heller ikke var i 
strid med EMK første protokoll artikkel 1.

Fem av klagerne i saken for Domstolen eide jordbrukstomter som var 
bortfestet for bolig- eller fritidshus. Den sjette klageren eide 21 tomter 
som var bortfestet til boliger. Da festekontraktene utløp, viste tomtefes-
terne til den nye lovgivningen og krevde forlengelse av festekontrakten 

212 Se Håkansson og Sturesson mot Sverige, application no. 11855/85.
213 Applications nos. 13221/08 og 2139/10.
214 HR-2007-1593-P, inntatt i Rt. 2007 s.1281.
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på samme vilkår som før. Klagerne bestred at det var adgang til dette. 
Klagerne anførte at retten til vern av eiendom etter EMK første proto-
koll artikkel 1 var krenket fordi en rett til forlengelse på ubestemt tid og 
på samme vilkår som før, utgjorde et uberettiget inngrep i eiendomsret-
ten. Staten imøtegikk klagernes anførsler.

Partene var enige om at det hadde funnet sted et inngrep i klagernes 
eiendomsrett, og at inngrepet hadde hjemmel i lov. Domstolen delte 
klagernes syn om at den lave årlige festeavgiften (mindre enn 0,25 % av 
antatt markedsverdi) og den tidsubestemte varigheten av avgiftssatsene 
utgjorde et vesentlig inngrep i klagernes eiendomsrett. Spørsmålet var 
om den aktuelle lovreguleringen kunne anses nødvendig for å kontrol-
lere at eiendommene ble brukt i samsvar med allmennhetens interesse, 
etter første protokoll artikkel 1 andre ledd.

Domstolen viste til sin tidligere praksis om at nasjonale myndigheter i 
prinsippet hadde bedre forutsetninger enn internasjonale dommere til 
å vurdere hva som skal anses som «allmennhetens» interesser.215 Sær-
lig gjaldt dette for komplekse sosiale, økonomiske og politiske spørs-
mål. Domstolen påpekte at nasjonale myndigheter hadde en vid 
skjønnsmargin på dette feltet. Den bemerket videre at nasjonale lovgi-
veres vurdering av hva som var i allmennhetens interesse, måtte re-
spekteres med mindre vurderingen åpenbart var uten rimelig grunnlag.

Domstolen noterte at formålet med tomtefesteloven § 33 var å sikre at 
tomtefestere som ikke hadde råd til å kjøpe tomten, fikk en varig rett til 
å benytte den. Lovbestemmelsen gjaldt alle utløpte festekontrakter, 
uavhengig av festernes økonomiske situasjon og av om tomten ble be-
nyttet som bolig eller fritidshus. Domstolen pekte på at bestemmelsen 
synes å ha et langt videre formål enn å løse økonomiske vanskeligheter 
eller sosial urettferdighet for festerne, men i stedet reflekterer sosialpo-
litikk i bred forstand. Under henvisning til forarbeidene til tomtefeste-
loven § 33 kom Domstolen likevel til at lovgivers vurderinger ikke var 
åpenbart uten rimelig grunnlag. Domstolen konstaterte at det omtvis-
tede inngrepet måtte anses i tråd med formålet om allmennhetens in-
teresse. 

Domstolen tok så stilling til om inngrepet kunne anses som proporsjo-
nalt. Domstolen viste til tidligere rettspraksis om at det ved statlig myn-
dighetsutøvelse må foretas en rimelig avveiing mellom mål og middel, 
også i tilfeller som gjelder rådighetsbegrensninger på individers eien-
dom.216 Domstolen minnet om at det må vurderes om man ved inngre-

215 Hutten-Czapska mot Polen, application no. 35014/97. 
216 Ibid.
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pet oppnår en rimelig balanse mellom samfunnets interesser og indivi-
dets krav på vern om fundamentale rettigheter.  

Domstolen anerkjente at interessene til grunneier og fester var vanske-
lige å forene, og at lovgiver hadde stått overfor svært komplekse vurde-
ringer. Domstolen forsto behovet for en klar og forutsigbar løsning og 
behovet for å unngå kostbare og tidkrevende søksmål av et potensielt 
massivt omfang. Det var på denne bakgrunnen at Domstolen skulle 
vurdere om nasjonale myndigheter hadde handlet innenfor den vide 
skjønnsmarginen som tilfalt dem etter første protokoll artikkel 1. 

Domstolen uttalte at myndighetene ved endringene i tomtefestelo-
ven § 33 ikke hadde foretatt en rimelig avveiing av motstridende inter-
esser når det gjaldt den type festeavtale som klagerne hadde. De særlig 
lave festeavgiftene klagerne fikk i medhold av lovens § 33, ville bli vi-
dereført på ubestemt tid, og festeavgiften utgjorde for samtlige klagere 
mindre enn 0,25 prosent av tomtenes anslåtte markedsverdi. Domsto-
len uttalte at det i klagernes saker ikke syntes å eksistere allmenne in-
teresser som var tungtveiende nok til å rettferdiggjøre en så lav festeav-
gift, som ikke sto i noe forhold til den faktiske verdien av tomtene.   

Videre kom tomtefesteloven § 33 til anvendelse for alle avtaler om 
tomtefeste av en viss alder som var utløpt, uavhengig av tomtefesternes 
økonomiske situasjon. Forlengelsen av klagernes festekontrakter var 
på ubestemt tid, og det var ingen mulighet for å oppjustere festeavgiften 
utover den generelle justeringen etter konsumprisindeksen. Det hadde 
derfor ikke vært mulig å vurdere den faktiske verdien av tomtene som 
en relevant faktor ved vurderingen av festeavgiftsnivå for slike kontrak-
ter. Det var bare tomtefesteren som kunne velge å avslutte kontrakts-
forholdet, enten ved å si opp avtalen eller ved å innløse eiendommen. 
Tomtefesterne kunne også selge festet med tilknyttet bolig til en tredje-
part, men enhver verdistigning ville tilfalle festerne. Dette ville ikke 
være tilfelle dersom bortfesteren valgte å selge festet. I slike tilfeller 
ville prisen reflektere at verdien av festet var fastlagt på ubestemt tid.

Domstolen uttalte at myndighetene ikke hadde foretatt en rettferdig 
fordeling av de sosiale og økonomiske byrdene, ettersom disse uteluk-
kende ble lagt på klagerne. På denne bakgrunnen fant Domstolen at 
myndighetene, til tross for en vid skjønnsmargin på området, ikke had-
de foretatt en rimelig avveiing mellom allmennhetens interesser og kla-
gernes eiendomsrettigheter.

Domstolen viste for øvrig til at Høyesterett hadde vurdert forholdet til 
første protokoll artikkel 1. Domstolen var imidlertid uenig i det ut-
gangspunktet Høyesterett la til grunn for sin drøftelse, som var om det 
var i strid med bestemmelsen at klagerne ikke hadde rett til å få feste-
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avgiften oppjustert til tomtens markedsverdi. Ifølge Domstolen var det 
ikke dette som var spørsmålet, og det ble vist til at tomtefesteloven § 33 
hindret enhver oppjustering av festeavgiften utover konsumprisjuste-
ring. 

På denne bakgrunnen konkluderte en enstemmig Domstol med at før-
ste protokoll artikkel 1 var krenket.

Domstolen tok til slutt stilling til spørsmålet om gjennomføring av av-
gjørelsen etter artikkel 46. Den viste til at det underliggende problemet 
som forårsaket krenkelse i denne saken, skyldtes den generelle lovgiv-
ningen. Domstolen anså at nasjonale myndigheter burde foreta pas-
sende lovgivningsmessige eller andre generelle tiltak for å sikre et sys-
tem som ivaretok en rimelig balanse mellom bortfesternes interesser på 
den ene siden og allmennhetens interesser på den andre siden.

14.	 RETTEN	TIL	Å	STEMME	VED	FRIE	VALG

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om forslag til endringer i 
valgloven og valgforskriften (14.1).

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 gjen-
nomføring av valg. Blant annet har Europarådets kommisjon for demo-
krati gjennom lovgivning (Venezia-kommisjonen) utviklet en standard 
for god valgpraksis.217 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.218 

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

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

218 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	 Høring	om	forslag	til	endringer	i	valgloven	og	valgforskriften
Kommunal- og regionaldepartementet sendte 4. mai 2012 på høring 
forslag til endringer i valgloven og valgforskriften.219 Bakgrunnen for 
endringene var dels evalueringen av valget i 2011 og dels etableringen 
av et elektronisk valgadministrativt datasystem (EVA).

Departementet har for det første fremmet forslag til lovendringer som 
gjelder manntallet, det vil si registeret over stemmeberettigede. Depar-
tementet har blant annet foreslått at ansvaret for etablering og opp-
datering av manntall skal overføres til statlige myndigheter og at det 
skal innføres en frysdato for når manntallet ikke lenger kan endres før 
valget.

For det andre har departementet foreslått at kommunenes ansvar for å 
vurdere valglokalenes egnethet og tilgjengelighet skal presiseres i lov. 
Videre har departementet foreslått en forenkling av prosedyren for for-
håndsstemming i egen kommune, ved at velger legger stemmeseddel 
direkte i urnen etter at denne er stemplet og elektronisk krysset av i 
manntallet for godkjent stemmegivning. Bakgrunnen for dette forslaget 
er særlig ønsket om på en bedre måte å ivareta prinsippet om hemme-
lige valg.

Departementet har for det fjerde foreslått at det innføres et krav om at 
minst to stemmemottakere må være tilstede ved mottak av forhånds-
stemmer. Departementet har også foreslått å forskriftsfeste en standard 
mal for utforming av stemmesedler ved stortingsvalg.

Høringsfristen var 1. august.

15.	 RETTEN	TIL	STATSBORGERSKAP

Av relevante saker i 2012 omtales endringer i statsborgerloven (15.1).

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 

219 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endringer-i-valglov.html?id=680954 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endringer-i-valglov.html?id=680954
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---forslag-til-endringer-i-valglov.html?id=680954
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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 opptak i 
samfunnet og erverv av statsborgerskap.

Den europeiske konvensjonen om statsborgerskap, som ble vedtatt 
6. november 1997, inneholder en mer fullstendig regulering av statsbor-
gerlovgivningen enn de øvrige konvensjonene. Konvensjonen er den 
første internasjonale traktaten som inneholder regler som berører alle 
aspekter av statsborgerskapet. Blant annet etablerer den minimums-
standarder for statspartenes vilkår for erverv av statsborgerskap. Et 
grunnleggende prinsipp er at statsløshet skal unngås, og at ingen skal 
kunne tape sitt statsborgerskap vilkårlig. Videre fastslås at nasjonale 
regler om statsborgerskap ikke må innebære forskjellsbehandling på 
grunn av kjønn, religion, rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opp-
rinnelse.

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	 Endringer	i	statsborgerloven
Stortinget vedtok den 27. mars 2012 endringer i lov om statsborger-
skap.220

Endringene innebar blant annet en tydeliggjøring av vilkåret om å klar-
legge sin identitet forut for innvilgelse av statsborgerskap, presisering 
av søkerens opplysningsplikt overfor myndighetene og nye regler for 

220 Lov 27. april 2012 om endringer i statsborgerloven.
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beregning av oppholdstid og karenstid (sperretid) der statsborgerskap 
ikke innvilges. Endringene inneholdt også nye regler om gjenerverv av 
norsk statsborgerskap for barn under 12 år som har en forelder med 
norsk statsborgerskap, regler om skjæringstidspunkt ved aldersvurde-
ring, særskilte regler for barn under to år som søker om statsborgerskap 
som bipersoner, samt nye overgangsbestemmelser for adopterte barn.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2013.
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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.221

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 medbestemmel-
se 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 saker i 2012 omtales Norges tiende rapport til Europa-
rådets sosialrettskomité (1.1).

221 Rundskriv G-45/99 31. mai 1999 til menneskerettsloven.
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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 
fremfor annen lovgivning ved motstrid. Også norsk velferdslovgivning 
bidrar til å sikre retten til en tilfredsstillende levestandard.

Grunnloven har ingen bestemmelse som regulerer denne rettigheten.

1.1		 Norges	tiende	rapport	til	Europarådets	sosialrettskomité
Norske myndigheter leverte 26. desember 2012 sin tiende rapport om 
gjennomføringen av Den reviderte europeiske sosialpakt (RESP).222 
Rapporten gjaldt RESP artikler 3, 12, 13, 14, 23 og 30 for perioden 
2008–2011.

Artikkel 12 omhandler retten til sosial trygghet. Norske myndigheter 
opplyste blant annet om Folketrygden stønadssystem, herunder den 
nye ordningen med arbeidsavklaringspenger, som skal sikre inntekt 
ved sykdom eller skade for å komme i arbeid igjen. Videre rapporterte 
myndighetene om den generelle dekningen for de ulike typer stønads-
ordninger og klagemuligheter ved avslag på søknad om dagpenger.

Artikkel 13 omhandler retten til sosial og medisinsk hjelp. Myndighe-
tene viste blant annet til lovgivning som gir rett til sosiale tjenester og 
helse- og omsorgstjenester, og informerte om Helsetilsynets arbeid med 
å føre tilsyn med tjenestene.

Artikkel 14 omhandler retten til å nyte godt av sosiale velferdstiltak. 
Myndighetene opplyste om mulighetene for å søke om økonomisk so-
sialhjelp, de nærmere vilkårene for å få innvilget søknad og adgangen 
til å påklage avslag på slik hjelp til Fylkesmannen. Myndighetene rede-
gjorde også for effektene av NAV-reformen.

222 Statsrapporten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Reporting/StateReports/Norway10_en.pdf 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway10_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway10_en.pdf
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Artikkel 23 omhandler eldre menneskers rett til sosialt vern. Myndig-
hetene rapporterte blant annet om at satsene for minstepensjon var økt 
betydelig i perioden, og om stønadsmidler som var avsatt for omsorgs- 
og eldrehjem.

Artikkel 30 omhandler rett til vern mot fattigdom og sosial utesteng-
ning. Myndighetene viste blant annet til at bostøtteordningen var utvi-
det til å omfatte grupper som tidligere ikke mottok støtte, og til en 
rekke utdanningstiltak for å hjelpe vanskeligstilte elever og marginali-
serte grupper. Videre viste myndighetene til tiltak for å beskytte mot 
fattigdom, som videreføring av regjeringens handlingsplan mot fattig-
dom fra 2007.

2.		 RETTEN	TIL	HELSE

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høring om forslag til endringer i 
pasientrettighetsloven (2.1), en stortingsmelding om kvalitet og pasi-
entsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (2.2), samt en tilsynsmelding 
fra Statens helsetilsyn (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 ved sykdom. Rettighetene i ØSK skal etter konven-
sjonens artikkel 2 gradvis gjennomføres fullt ut med alle egnede midler.

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.
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Norsk	lovgivning
ØSK, BK, EMK og KDK gjelder etter menneskerettsloven § 2 som 
norsk rett, og etter menneskerettsloven § 3 skal disse konvensjonene 
gis forrang fremfor 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 ikke inkorporert i norsk lovgivning. Det finnes en lang rekke be-
stemmelser om retten til helse i alminnelig lovgivning. Blant annet re-
gulerer pasient- og brukerrettighetsloven individers rettigheter overfor 
helsetjenesten.

Grunnloven har ingen bestemmelse som regulerer retten til helse.

2.1		 Høring	om	forslag	til	endringer	i	pasientrettighetsloven
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 16. oktober 2012 på høring 
forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og enkelte an-
dre lover.223

Bakgrunnen for forslaget var dels behov som oppsto under arbeidet 
med samhandlingsreformen i helsesektoren, og dels behovet for end-
ringer for å implementere det vedtatte pasientrettighetsdirektivet fra 
EU.

Hovedformålet med forslagene til lovendringer var å forenkle og forbe-
dre regelverket, bedre understøtte et forsvarlig pasientforløp samt sikre 
tilgang til spesialisthelsetjenesten for de pasientene som har behov for 
dette.

Forslagene knyttet til samhandlingsreformen gikk blant annet ut på å 
endre fristen for rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten fra innen 
30 dager til innen ti dager. Departementet foreslo også at spesialisthel-
setjenesten innen ti dager skal gi informasjon om tidspunkt for når ut-
redning eller behandling skal starte. Videre ble det foreslått å oppheve 
skillet mellom pasienter med og uten rett til nødvendig spesialisthelse-
tjeneste. Vurderingen av om en pasient har rett til nødvendig spesialist-
helsetjeneste, vil dermed sammenfalle med den helsefaglige vurderin-
gen av behov. Departementet foreslo i tillegg å flytte ansvaret for å 
varsle Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om fristbrudd fra den 
berørte pasienten til spesialisthelsetjenesten.

223 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---endringer-i-pasient--og-brukerr.
html?id=704812 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---endringer-i-pasient--og-brukerr.html?id=704812
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---endringer-i-pasient--og-brukerr.html?id=704812
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012-2/horing---endringer-i-pasient--og-brukerr.html?id=704812
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Forslagene som var knyttet til pasientrettighetsdirektivet, var i all ho-
vedsak knyttet til refusjonsordningen for behandling i andre EØS-land. 
Det ble foreslått å utvide dagens refusjonsordning til også å omfatte 
spesialisthelsetjenester.

Høringsfristen var 16. januar 2013.

2.2		 Stortingsmelding	om	kvalitet	og	pasientsikkerhet	i	helse-		
	 	 og	omsorgstjenesten

Regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, la den 7. desem-
ber 2012 frem stortingsmeldingen Meld. St. 10 (2012–2013) God kva-
litet – trygge tjenester: Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og om-
sorgstjenesten.224

Bakgrunnen for meldingen var at regjeringen ønsket å sette innholdet i 
helse- og omsorgstjenestene i fokus. Formålet med meldingen er å legge 
til rette for en helhetlig politikk for kvalitet og pasientsikkerhet. Regje-
ringen varslet om en rekke tiltak, blant annet:
•	 etablering av et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet, 

med mål om færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasi-
entens sikkerhet, styrket involvering av kommunene og av pasien-
ter, pårørende og brukere

•	 etablering av en permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetil-
syn, som skal rykke ut ved varsler om alvorlige hendelser

•	 en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser 
og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten samt sørge 
for at pårørende involveres i dette arbeidet

•	 høringsforslag om lovendringer for å styrke rettsstillingen til pasi-
enter og pårørende i tilsynssaker

2.3		 Tilsynsmelding	fra	Statens	helsetilsyn
Statens helsetilsyn publiserte i mars 2012 sin tilsynsmelding for 2011.225 
Meldingen tok for seg sentrale problemstillinger for tilsynet med barne-
vern, sosialtjenester og helsetjenester gjennom året som var gått.

I tilsynsmeldingen ble det blant annet redegjort for behandlingen av 
eldre pasienter. Helsetilsynet pekte på at oppfølgingen av pasienter 
over 80 år etter hjerneslag var mangelfull, både på akuttpostene og i 
slagenhetene på sykehusene. Manglene besto blant annet i manglende 

224 Stortingsmeldingen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/
regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-10-20122013.html?id=709025 

225 Tilsynsmeldingen er tilgjengelig på http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/
Nyhetsarkiv/Tilsynsmelding-2011/ 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-10-20122013.html?id=709025
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-10-20122013.html?id=709025
http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Tilsynsmelding-2011/
http://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Tilsynsmelding-2011/
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kvalifisert personell og mangel på en systematisk vurdering av vitale 
funksjoner hos pasientene.

Meldingen tok også for seg problemstillinger knyttet til tvungen helse-
hjelp i sykehjem der pasienter lider av demens eller annen kognitiv 
svikt, etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Etter et lands-
omfattende tilsyn av sykehjemmene fant Helsetilsynet at både ledere og 
ansatte ved sykehjemmene nesten gjennomgående manglet kunnskap 
om regelverket for tvungen helsehjelp. Mange var usikre på hva som 
ligger i begrepet tvang, og hva det innebærer å uttrykke motstand. Det 
var også uvisshet når det gjaldt vurderinger av samtykkekompetanse. 
Resultatet av manglende kunnskap om regelverket var at det på mange 
sykehjem ble benyttet tvangstiltak uten at det var fattet vedtak.

Videre tok meldingen opp problemstillinger knyttet til barn som dør 
eller får alvorlig skade under fødsel. Tilsynet pekte på behovet for gode 
rutiner knyttet til risikosvangerskap, og at noen av dødsfallene burde 
vært mulig å unngå. Det ble også pekt på svikt i meldingsrutinene ved 
alvorlige hendelser ved fødsel.

Et annet tema som ble tatt opp, var spørsmål knyttet til regelverket for 
ruspasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Et spørs-
mål var om helsetjenesten kunne kreve at LAR-pasienter måtte møte 
opp og ta medisinen under tilsyn daglig, for å hindre videresalg av med-
ikamenter. Helsetilsynet uttalte at det måtte gjøres individuelle vurde-
ringer i disse tilfellene, og pekte på at formålet med behandlingen var 
rehabilitering, og at et altfor rigid regelverk overfor pasienter som klar-
te seg bra, ville virke mot sin hensikt.

Meldingen berørte også forsvarlighetskravet som påligger helseperso-
nell og virksomheter. Helsetilsynet uttalte at de i tilsynsvirksomheten 
de siste årene har gått nærmere inn på systemet som helsepersonell 
jobber innenfor. Helsetilsynet begrunnet dette med at menneskelige feil 
er uunngåelige, og at det derfor er viktig å sikre at eiere og ledere av 
virksomheter tar ansvar for å bygge inn sikringssystemer som forebyg-
ger og minimaliserer skadefølgene av feil. I meldingen redegjorde Hel-
setilsynet for en rekke tilsynssaker der det ble konstatert brudd på for-
svarlighetskravet.

3.		 RETTEN	TIL	ARBEID	OG	RELATERTE	RETTIGHETER

Av aktuelle saker i 2012 omtales Norges niende rapport til Europa-
rådets sosialrettskomité (3.1).
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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 rettfer-
dige 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 frida-
ger 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-kon-
vensjoner utdyper rettighetene. Retten til arbeid vernes gjennom 
RESP artikkel 1, og retten til rettferdige arbeidsforhold fremgår av 
RESP artikkel 2. Retten til organisasjonsfrihet og retten til å føre kol-
lektive forhandlinger er vernet i RESP artikler 5 og 6. Eksempler på 
relevante ILO-konvensjoner er ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfri-
het og beskyttelse av organisasjonsretten, ILO-konvensjon nr. 98 om 
gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å 
føre kollektive forhandlinger, ILO-konvensjon nr. 100 om lik lønn for 
mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi og ILO-kon-
vensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke.

Barn er særlig vernet i BK artikler 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 
formene for barnearbeid. Kvinners rett til beskyttelse mot diskrimine-
ring 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 fremfor annen lovgivning ved motstrid. RESP og ILO-kon-
vensjonene er ratifisert av norske myndigheter, men er ikke inkorporert 
i norsk lovgivning. I tråd med alminnelige prinsipper for forholdet mel-
lom folkeretten og nasjonal lovgivning er disse konvensjonene like fullt 
rettslig bindende, med unntak for klare motstridstilfeller. Likestillings-
loven har bestemmelser som skal sikre likestilling mellom kjønnene på 
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arbeidsmarkedet. Retten til arbeid er omhandlet i flere bestemmelser i 
alminnelig lov, blant annet arbeidsmiljøloven.

Retten til arbeid er beskyttet i Grunnloven § 110.

3.1		 Norges	niende	rapport	til	Europarådets	sosialrettskomité
Norske myndigheters niende rapport om gjennomføringen av Den re-
viderte europeiske sosialpakt (RESP) ble offentliggjort 23. januar 2012.226

Rapporten gjaldt RESP artikler 1, 9, 10, 15, 20, 24 og 25 for perioden 
2007–2010.

Artikkel 1 omhandler retten til arbeid. Norske myndigheter redegjorde 
i rapporten for sine tiltak for å opprettholde et høyt og stabilt sysselset-
tingsnivå. Den norske arbeidsledigheten ble oppgitt som lav sammen-
liknet med andre europeiske land. Videre viste staten til tiltak for å 
motvirke diskriminering og tvangsarbeid i arbeidslivet, blant annet 
gjennom statlige handlingsplaner.

Artikkel 9 omhandler retten til yrkesveiledning. Norske myndigheter 
viste i sin rapport til at skoleelever har rett til nødvendig yrkesveiled-
ning om utdanning, karriere og sosiale spørsmål, og at denne retten 
gjennomføres av kommuner og fylkeskommuner med statlige ramme-
bevilgninger.

Artikkel 10 omhandler retten til yrkesopplæring. Norske myndigheter 
viste her til tiltak som var iverksatt for omskolering av voksne arbeids-
løse og personer i langvarig arbeidsledighet, men kjente ikke til studier 
som hadde vurdert effekten av disse tiltakene.

Artikkel 24 omhandler retten til vern i saker som gjelder avslutning av 
ansettelsesforhold. Myndighetene viste blant annet til arbeidsmiljølo-
vens rettssikkerhetsgarantier til vern av arbeidstakere og rettspraksis 
fra Høyesterett til vern av arbeidstakere.

På bakgrunn av Norges rapport oversendte sosialrettskomiteen 14. juni 
oppfølgingsspørsmål om forhold de ønsket utdypet. Spørsmålene, som 
dreide seg om minstetid for tjeneste som yrkesmilitær, ble besvart av 
myndighetene 2. oktober 2012.227 Sosialrettskomiteens konklusjoner 
ventes i slutten av januar 2013.

226 Statsrapporten er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Reporting/StateReports/Norway9_en.pdf 

227 Oppfølgingssvaret er tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Reporting/StateReports/Norway9Rep1§2_en.pdf        

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway9_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Norway9_en.pdf
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4.		 RETTEN	TIL	UTDANNING

Av aktuelle saker i 2012 omtales endringer i opplæringslova og privat-
skolelova (4.1).

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 krav til undervisning som fastsettes av myndig-
hetene. Retten til utdanning skal gradvis bli gjennomført fullt ut, jam-
før ØSK artikkel 2. Alle egnede midler skal benyttes, og særlig lovgiv-
ningstiltak.

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.

Barns rett til utdanning er fastsatt i BK artiklene 28 og 29. Flere inter-
nasjonale konvensjoner forbyr, innenfor sine respektive anvendelses-
områder, diskriminering av ulike grupper når det gjelder retten til 
 utdanning, inkludert KDK, RDK og konvensjonen om funksjons-
hemmedes rettigheter.

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

4.1		 Endringer	i	opplæringslova	og	privatskolelova
Stortinget vedtok den 12. juni 2012 endringer i opplæringslova og pri-
vatskolelova.228

228 Lov 22. juni 2012 nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova.
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Endringene gikk blant annet ut på at det ble innført et krav om relevant 
fagkompetanse for den som skal ansettes i undervisningsstilling. Bak-
grunnen for lovendringen var analysen av lærerens kompetanse som 
grunnlag for elevenes utbytte av undervisningen, som kom frem i stor-
tingsmeldingene St.meld. nr. 31 (2007–2008) og St.meld. nr. 11 (2008–
2009). Lovendringen innebærer at det nå gjelder to typer kompetanse-
krav i skolen: kompetanse for å kunne bli ansatt i undervisningsstilling 
og kompetanse for å kunne undervise i ulike fag på ulike årstrinn.

Det ble også lovfestet adgang til å organisere innføringstilbud til nyan-
komne minoritetsspråklige elever. Bakgrunnen for endringen var ut-
redningen NOU 2010:7 Mangfold og mestring, som hevdet at det var 
nødvendig med tydeligere retningslinjer for hvordan opplæringstilbu-
det for nyankomne minoritetsspråklige barn skal organiseres.  Departe-
mentet understreket i proposisjonen at et slikt tilbud bare skal gis der 
det etter en helhetsvurdering vil være til barnets beste, og viste her til 
barnekonvensjonens artikkel 3.

5.		 RETTEN	TIL	DELTAKELSE	I	KULTURLIVET

Av relevante saker i 2012 omtales en stortingsmelding om mangfold og 
inkludering i kulturlivet (5.1).

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 artikler 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 fremfor annen 
lovgivning ved motstrid. 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.

5.1		 Stortingsmelding	om	mangfold	og	inkludering	i	kulturlivet
Regjeringen, ved Kulturdepartementet, presenterte 9. desember 2001 
stortingsmeldingen Meld. St. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og 
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deltaking.229 Formålet med meldingen var at grupper og enkeltpersoner 
som vanligvis deltar lite i kulturlivet, skal inkluderes i større grad.

Meldingen viste til at det er sosiale forskjeller når det gjelder bruk av 
kulturtilbud og deltakelse i frivillig kultursektor. Det er generelle ten-
denser til at deltakelse i kulturlivet øker med utdannings- og inntekts-
nivå, og at personer med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-
Amerika og Europa utenfor EU deltar i mindre grad enn andre.

Stortingsmeldingen fremhevet at det var behov for en mer systematisk 
satsing i forbindelse med inkluderingsspørsmål, samt behov for mer 
systematisk kunnskap om gode metoder og arbeidsmåter. Det sentrale 
tiltaket i meldingen knyttet seg til en styrket styringsdialog med offent-
lig finansierte kulturinstitusjoner og aktører. I tillegg ble det varslet en 
rekke spesifikke tiltak innenfor fire satsingsområder:
•	 inkludering og nye stemmer i kultursektoren
•	 sikring av tilgang ved å bygge ned fysiske og økonomiske barrierer
•	 oppsøkende kulturformidling og formidlingsordninger
•	 inkludering gjennom samarbeid med og deltakelse i frivillig kultur-

sektor

229 Stortingsmeldingen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/doku-
ment/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2011–2012/meld-st-10-20112012.
html?id=666017 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2011-2012/meld-st-10-20112012.html?id=666017
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2011-2012/meld-st-10-20112012.html?id=666017
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/2011-2012/meld-st-10-20112012.html?id=666017
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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 for alle menneskerettigheter, enten 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 2012 omtales en høyesterettsdom om aldersdiskri-
minering av helikopterpiloter (1.1), Likestillings- og diskriminerings-
nemndas uttalelse om aldersdiskriminering ved tilsetting av brannkon-
stabel (1.2), konklusjoner fra Europarådets sosialrettskomité (1.3) og 
en rapport fra OSSE-formannskapets representanter for toleranse og 
ikke-diskriminering (1.4).

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 ar-
tikkel 26 omfatter alle livsområder regulert i lov. EMK tolvte protokoll 
gir et tilsvarende selvstendig diskrimineringsforbud med vidt nedslags-
felt. Norge har undertegnet, men ikke ratifisert denne protokollen.

Andre diskrimineringsforbud, som EMK artikkel 14, ØSK artikkel 2 
nr. 2 og SP artikkel 2, begrenser diskrimineringsforbudets virkeområde 
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slik at det gjelder bare på områder som berører de øvrige rettighetene i 
konvensjonen. En tredje gruppe konvensjoner eller bestemmelser som 
tar sikte på å hindre diskriminering, er de som forbyr diskriminering 
innenfor et tematisk avgrenset område, som rase, kjønn, funksjonsned-
settelse eller arbeid. Se eksempelvis RDK, KDK, FNs konvensjon om 
rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og ILO-konven-
sjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke. Ikke-diskrimine-
ringsvernet i BK fremgår av artikkel 2.230

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 fremfor 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 fremgår 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 en-
kelte andre lover.

Grunnloven inneholder ikke noe diskrimineringsforbud.

1.1		 Høyesterettsdom	om	aldersdiskriminering		
	 	 av	helikopterpiloter

Høyesterett avsa 14. februar 2012 dom i sak som dreide seg om alders-
diskriminering av helikopterpiloter.231

Saken gjaldt aldersdiskriminering, jamfør arbeidsmiljøloven kapit-
tel 13, og reiste spørsmål om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale 
kunne kreve at helikopterflygere fratrådte ved fylte 60 år.

Høyesterett la innledningsvis til grunn at tvungen avgang ved fylte 60 
år utgjorde en forskjellsbehandling av arbeidstakere på grunn av alder 
som i utgangspunktet var omfattet av forbudet mot direkte diskrimine-
ring i arbeidsmiljøloven § 13-1 første ledd.

Spørsmålet var så om forskjellsbehandlingen likevel var tillatt, fordi 
den falt inn under unntaket i arbeidsmiljøloven § 13-3 annet ledd. Etter 

230 Diskriminering av utsatte grupper som er gitt et særskilt menneskerettighetsvern, 
omtales under kapitlene som omhandler disse gruppene spesielt.

231 HR-2012-325-A, publisert i Rt. 2012 s. 219. Se Årbok 2010 s. 191.



157V DISKRIMINERINGSFORBUDET OG UTSATTE GRUPPERS RETTIGHETSVERN

unntaksbestemmelsen må forskjellsbehandlingen være nødvendig for å 
oppnå et saklig formål, og inngrepet kan ikke være uforholdsmessig 
inngripende overfor den som blir forskjellsbehandlet. Høyesterett viste 
til at arbeidsmiljølovens regler måtte tolkes slik at de er forenlige med 
EU-direktiv 2000/78/EF om likebehandling i arbeidslivet og EU-dom-
stolens praksis. I avgjørelsen C-447/09 Prigge kom EU-domstolen til at 
en egen aldersgrense for flygere i Tyskland ikke kunne begrunnes med 
hensynet til sikkerhet eller helse, så lenge sertifikatreglene tillot flyging 
inntil flygeren fyller 65 år. Som i Tyskland bestemte sertifikatreglene i 
Norge at ervervsmessig flyging kunne finne sted inntil flygeren fyl-
ler 65 år, på nærmere fastsatte vilkår. Høyesterett la til grunn at det da 
fulgte direkte av Prigge-dommen at sikkerhetshensyn eller helsemessi-
ge forhold ikke kunne begrunne sekstiårsgrensen for helikopterflyger-
ne.

Høyesterett kunne heller ikke se at de øvrige anførte hensyn, slik som 
hensynet til en verdig avgang, hensynet til raskt avansement for yngre 
flyvere og hensynet til å bevare en god pensjonsordning, gjorde for-
skjellsbehandlingen nødvendig og forholdsmessig etter arbeidsmiljø-
loven § 13-3 annet ledd.

En samlet Høyesterett kom til at det forelå aldersdiskriminering, og ga 
helikopterpilotene medhold i kravet om fortsatt ansettelse.

1.2		 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	uttalelse		
	 	 om	aldersdiskriminering	ved	tilsetting	av	brannkonstabel

Likestillings- og diskrimineringsnemnda avga 25. mai 2012 uttalelse i 
en sak hvor spørsmålet var om en mann hadde blitt utsatt for aldersdis-
kriminering da han ikke ble innkalt til intervju til en stilling som brann-
konstabel.232

En mann på 34 år hadde søkt på en heltidsstilling som brannkonstabel 
i en kommune. Han ble ikke innkalt til intervju. Likestillings- og diskri-
mineringsombudet vurderte saken først og konkluderte med at klage-
ren hadde blitt diskriminert på grunn av alder. Kommunen påklaget 
ombudets uttalelse.

Nemnda vurderte først om faktum i saken ga grunn til å tro at det 
hadde forekommet diskriminering. Nemnda viste til at utlysningstek-
sten kunne oppfattes slik at alder ville vektlegges, og til at alderen til 
søkerne som ble innkalt til intervju, var lav. Nemnda viste også til en 
e-post fra kommunens brannsjef til hovedtillitsvalgt om at det var øn-
skelig med en maksimumsalder på 28 år. Ut fra de samlede forholdene 

232  Sak nr. 35/2011, tilgjengelig på www.diskrimineringsnemnda.no 

http://www.diskrimineringsnemnda.no
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mente nemnda at det var grunn til å tro at klageren hadde blitt diskri-
minert. 

Det ble da opp til kommunen å bevise at det var andre forhold enn 
klagerens alder som var årsaken til at han ikke ble innkalt på intervju. 
Nemnda fant at kommunen ikke hadde sannsynliggjort at alder ikke 
ble vektlagt. Det var heller ikke sannsynliggjort at forskjellsbehandlin-
gen ville være tillatt i dette tilfellet.

Nemnda konkluderte enstemmig med at kommunens klage ikke førte 
frem.

1.3		 Konklusjoner	fra	Europarådets	sosialrettskomité
Den europeiske komité for sosiale rettigheter (sosialrettskomiteen) of-
fentliggjorde i januar 2012 sine konklusjoner om Norges gjennom-
føring av Den reviderte europeiske sosialpakten.233 Konklusjonene er 
basert på komiteens gjennomgang av Norges åttende statsrapport av-
gitt 27. april 2011.234

Temaet for konklusjonene var Norges gjennomføring av de forpliktel-
sene etter sosialpakten som omhandlet temaområdene barn, familier 
og migranter.

For perioden 2003–2009 vurderte komiteen gjennomføringen av:
•	 artikkel 8 om kvinnelige arbeidstakeres rett til vern ved svanger-

skap og fødsel
•	 artikkel 17 om barn og ungdoms rett til sosialt, juridisk og økono-

misk vern
•	 artikkel 27 om rett for arbeidstakere med familieforpliktelser til 

like muligheter og likebehandling
•	 artikkel 31 om retten til bolig

For perioden 2005–2009 vurderte komiteen gjennomføringen av:  
•	 artikkel 7 om barn og ungdoms rett til vern
•	 artikkel 16 om familiens rett til sosialt, juridisk og økonomisk vern
•	 artikkel 19 om rett til vern og hjelp for vandrearbeidere og deres 

familier

Komiteen konkluderte med at norske myndigheter oppfyller sine for-
pliktelser etter sosialpakten på 17 av de 29 rettsområdene som var gjen-
stand for vurdering. Komiteen ba videre om å få ytterligere informasjon 

233  Konklusjonene er tilgjengelige på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/
Conclusions/State/Norway2011_en.pdf  

234  Se Årbok 2011 s. 56.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Norway2011_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Norway2011_en.pdf
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fra myndighetene for å kunne vurdere om Norge oppfyller sosialpak-
tens krav når det gjaldt paktens artikkel 8 om kvinnelige arbeidstakeres 
rett til vern og artikkel 19 om rett til vern og hjelp for vandrearbeidere 
og deres familier.

Komiteen konkluderte med at Norges regelverk og praksis var i strid 
med sosialpakten på enkelte rettsområder. Dette gjaldt blant annet ar-
tikkel 19 om rett til vern og hjelp for vandrearbeidere og deres familier. 
Komiteen viste til at norske myndigheter ikke hadde godtgjort at van-
drearbeidere sikres boforhold som er like gunstige som de boforhold 
norske borgere nyter godt av. Komiteen konkluderte også med at denne 
situasjonen utgjorde diskriminering av vandrearbeidere på boligmarke-
det, og følgelig var i strid med artikkel 31 om retten til bolig sammen-
holdt med diskrimineringsforbudet i paktens artikkel E.

Komiteen konkluderte også med at situasjonen i Norge ikke var i tråd 
med artikkel 7 om barn og ungdoms rett til vern, blant annet under 
henvisning til svake lønnsvilkår for unge arbeidstakere og mangelfullt 
vern mot nattarbeid.

1.4		 Rapport	fra	OSSE-formannskapets	representanter		
	 	 for	toleranse	og	ikke-diskriminering

OSSE-formannskapets representanter for toleranse og ikke-diskrimi-
nering besøkte Norge i juni 2012. Etter besøket publiserte representan-
tene en rapport som ga en vurdering av klimaet for toleranse og ikke-
diskriminering i Norge.235

I rapporten ble det innledningsvis uttrykt at Norge var en eksemplarisk 
god stat som både forplikter seg på områder for menneskerettigheter og 
gjennomfører forpliktelsene i praksis. OSSE-representantene uttrykte 
likevel en del bekymringer.

Rapporten tok blant annet opp forholdene for muslimer i Norge. Re-
presentantene viste til at det forelå en rekke eksempler på diskrimine-
ring både i arbeidslivet og på boligmarkedet. Ifølge rapporten opplever 
mange med muslimskklingende navn å bli forbigått når de søker jobb. 
Når det gjaldt romfolk, pekte OSSE-representantene på at det ikke 
lenger fantes et offentlig kontaktpunkt mellom romfolk og statlige 
myndigheter, og at ansvaret i stedet var lagt på kommunene. Selv om 
romfolket så ut til å bli bedre behandlet i Norge enn i enkelte andre 
europeiske land, mente representantene at myndighetene kunne gjøre 
mer for å anerkjenne romfolkets særlige behov.

235 Rapporten er ikke offentlig tilgjengelig. SMR mottok rapporten fra Fornyings-, 
 administrasjons- og kirkedepartementet.  
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Rapporten tok videre opp forholdene for jøder i Norge. Det ble vist til 
nye funn om at 12,5 prosent av Norges befolkning hadde betydelige 
fordommer mot jøder. Tatt i betraktning det lave antallet jøder og deres 
evne til suksessfull integrering, anså representantene at dette var meget 
urovekkende. Rapporten viste også til det offentlige debattklimaet om 
Midtøsten-konflikten, og pekte på at negative ytringer overfor israelere 
som folkeslag kan være en form for antisemittisme. På denne bakgrunn 
ble norske myndigheter anbefalt å bidra til en tolerant debatt om Midt-
østen og motvirke demonisering av staten Israel. Norske myndigheter 
ble også anbefalt å øke midler til sikkerhetstiltak for det jødiske sam-
funnet, under henvisning til skytingen mot synagogen i Oslo i 2006.

Rapporten pekte også på jøder og muslimers tradisjoner for rituell slak-
ting, og ba myndighetene legge til rette for at gruppene kunne etterleve 
disse tradisjonene. OSSE-representantene anbefalte å oppheve det 
gamle forbudet mot koscher-slakting fra 1929.

Rapporten tok også opp tiltak for å bekjempe hatkriminalitet. Repre-
sentantene anbefalte Politidirektoratet om å jobbe mer aktivt med 
overvåking og rapportering av hatkriminalitet, og anbefalte også at po-
litibetjenter måtte få egnet trening i å gjenkjenne og reagere på hatkri-
minalitet.

2.		 FORBUDET	MOT	DISKRIMINERING	PÅ	GRUNN	AV	KJØNN

Aktuelle saker i 2012 var blant annet lovendringer om rettigheter ved-
rørende fødsel, adopsjon og omsorg for små barn (2.1), høringer om 
rett til lønnet fri for å amme (2.2) og om forslag til lønnsstatistikker og 
opplysningsplikt om lønn i diskrimineringslovgivningen (2.3), samt Li-
kestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser om lønn til kvinne-
lige professorer (2.4) og om utlysning av stillinger for kvinnelige le-
ger (2.5). Videre omtales anbefalinger fra FNs kvinnekomité (2.6), 
NOU 2012:15 Politikk for likestilling – Skjeie-utvalget (2.7), samt en 
handlingsplan mot voldtekt (2.8).

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 rettighetene som er ned-
felt i konvensjonen. KDK gir et særskilt vern mot diskriminering av 
kvinner på grunnlag av kjønn.

Også ILO har konvensjoner av relevans, 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 konvensjoner som har til formål å gi 
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særlig beskyttelse av kvinners menneskerettigheter på avgrensede felt, 
for eksempel FN-konvensjonen om kvinners 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 fremfor annen lovgivning.

Likestillingsloven er den mest sentrale alminnelige loven når det gjel-
der kvinner og menns rett til ikke å bli diskriminert.

Grunnloven inneholder ikke noe forbud mot diskriminering på grunn 
av kjønn.

2.1		 Lovendringer	om	rettigheter	vedrørende	fødsel,		
	 	 adopsjon	og	omsorg	for	små	barn

I 2012 ble det vedtatt lovendringer vedrørende arbeidstakeres rettig-
heter ved fødsel, adopsjon og omsorg for små barn.

Endringer i lov om folketrygd
Stortinget vedtok 14. mai 2012 endringer i lov om folketrygd som inne-
bar at foreldrepengeperioden ble delt i tre.236 Det ble innført en mødre-
kvote på tolv uker, tilsvarende fedrekvoten. Foreldrene bestemmer selv 
fordeling av den resterende delen av permisjonen.

Endringer i likestillingsloven
Stortinget vedtok videre 13. desember 2012 endringer i lov om likestil-
ling mellom kjønnene.237

Her ble det presisert at arbeidstakere som er eller har vært i fødselsper-
misjon, har rett til samme eller tilsvarende stilling, rett til å fremme 
lønnskrav og få lønnsvurdering samt rett til å nyte godt av alminnelige 
forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene. Dette innebar ingen reell 
endring i gjeldende rett, da dette allerede kunne utledes av diskrimine-
ringsforbudet i likestillingsloven.

Bakgrunnen for endringene var blant annet Likelønnskommisjonens 
dokumentasjon i NOU 2008:6 Kjønn og lønn, som påviste at fravær fra 

236 Lov 15. juni 2012 nr. 32 om endringer i lov om folketrygd. 
237 Pr. 31. desember 2012 var lovendringen ikke gjennomført, men se http://www.stortinget.

no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53952 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53952
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53952
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arbeid knyttet til fødsel og omsorg for barn er en av forklaringene på 
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

2.2		 Høring	om	rett	til	lønnet	fri	for	å	amme
Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet sendte 12. juni 
2012 på høring et forslag om lovfesting av en begrenset rett til lønnet fri 
for å amme.238 

Retten til ammefri følger allerede av arbeidsmiljøloven § 12-8, som gir 
kvinnen rett til så mye fri hun ønsker for å amme sitt barn, men uten 
rett til lønn for dette. Denne bestemmelsen ble videreført i det nye lov-
forslaget, men med et nytt annet ledd som innfører retten til lønn i 
inntil en time hver dag for arbeidsdager på minst 7,5 timer, dersom 
kvinnen har rett til ammefri etter første ledd. Plikten til å dekke lønn vil 
etter denne bestemmelsen falle på arbeidsgiver.

Bakgrunnen for forslaget var Stortingets behandling av stortingsmel-
dingen St.meld. nr. 6 (2010–2011) Likestilling for likelønn, der flertal-
let ga sin tilslutning til forslaget om å lovfeste plikten for arbeidsgiver til 
å dekke lønn under ammefri.

Høringsfristen gikk ut 12. september, og mange instanser avga hørings-
svar. Svært mange var i utgangspunktet positive til forslaget. Mange, 
deriblant Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og flere arbeidsgi-
verorganisasjoner, mente imidlertid at ordningen burde finansieres 
gjennom folketrygden og ikke av arbeidsgiverne.

2.3		 Høring	om	forslag	til	lønnsstatistikker	og	opplysningsplikt		
	 	 om	lønn	i	diskrimineringslovgivningen

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 13. septem-
ber 2012 på høring et forslag til endringer i diskrimineringslovene.239

Bakgrunnen for forslaget var oppfølgingen av stortingsmeldingen om 
likelønn St.meld. nr. 6 (2010–2011) Likestilling for likelønn. Regjerin-
gen meldte der at den ville sikre at det utarbeides lønnsstatistikker 
knyttet til kjønn på virksomhets nivå og en plikt for arbeidsgivere til å 
opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering.

238 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2012/ammefri-med-lonn.html?id=685036 

239 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2012/apenhet-om-lonn---lonnsstatistikker-og-o/horingsbrev.
html?id=699008 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/ammefri-med-lonn.html?id=685036
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/ammefri-med-lonn.html?id=685036
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/apenhet-om-lonn---lonnsstatistikker-og-o/horingsbrev.html?id=699008
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/apenhet-om-lonn---lonnsstatistikker-og-o/horingsbrev.html?id=699008
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/apenhet-om-lonn---lonnsstatistikker-og-o/horingsbrev.html?id=699008
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Departementet foreslo å lovfeste en plikt for arbeidsgivere til å utar-
beide kjønnsfordelt lønnsstatistikk på virksomhetsnivå etter likestil-
lingsloven. Videre ble det foreslått lovendringer i både likestillingslo-
ven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
som innebar en rett til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønns-
diskriminering blant annet på grunn av kjønn.

Høringsfristen var 13. desember 2012.

2.4		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse		
	 	 om	lønn	til	kvinnelige	professorer	

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 28. mars 2012 uttalelse 
i en sak der spørsmålet var om et likelønnstillegg ved et lokalt lønns-
oppgjør ved universitetet NTNU var i strid med likestillingsloven.240

En mannlig professor mente seg diskriminert i lønnsoppgjøret på bak-
grunn av sitt kjønn og klaget saken inn for ombudet. Det var enighet 
om at forhandlingsresultatet var fastsatt på bakgrunn av kjønn.

NTNU mente imidlertid at forskjellsbehandlingen måtte anerkjennes 
som positiv særbehandling. Universitetet viste til at lønnstillegget var 
satt for å øke andelen kvinnelige professorer ved universitetet. 

Ombudet viste til at de kvinnelige professorene allerede tjente gjen-
nomsnittlig mer enn de mannlige. På denne bakgrunn var det tvilsomt 
for ombudet om tiltaket var rettet mot kjønnet som sto svakest på om-
rådet, ettersom formålet ikke var å rette opp skjevheter i lønn. Ombu-
det mente at tiltaket heller ikke ville ha noen effekt på rekruttering til 
professoryrket når karrierevalget tas flere år i forveien.  Vilkårene for å 
benytte positiv forskjellsbehandling var dermed ikke til stede, og ombu-
det kom til at NTNU hadde brutt likestillingsloven.

2.5		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelser		
	 	 om	utlysning	av	stillinger	for	kvinnelige	leger

Likestillings- og diskrimineringsombudet behandlet i 2012 tre ulike sa-
ker som omhandlet utlysning av legestillinger forbeholdt kvinnelige le-
ger. I samtlige saker var det utlysningen i seg selv som var innklaget av 
privatpersoner, og det forelå ikke påstander om ulovlige forbigåelser til 
stillingen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av sakene var like-
stillingsloven § 3.

240 Sak nr. 11/2445, fås ved forespørsel til post@ldo.no 

mailto:post@ldo.no
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Den ene utlysningen gjaldt et korttidsvikariat på fire uker i en praksis 
som besto av fire leger, der alle legene bortsett fra den som det skulle 
vikarieres for, var menn.241 På forespørsel fra ombudet oppga arbeidsgi-
veren her at rundt 20–30 prosent av pasientene hadde behov for kvin-
nelig lege, og at behovet meldte seg hver dag. Pasientenes behov ble 
opplyst å være kulturelt, etnisk og religiøst begrunnet, og det ble vist til 
den høye andelen av personer med minoritetsbakgrunn bosatt i områ-
det.

Den andre utlysningen omhandlet et ettårig deltidsvikariat én til to da-
ger i uken til avlastning for en kvinnelig lege, på et senter bestående av 
fire leger der alle kollegene var menn.242 På forespørsel fra ombudet ble 
det oppgitt at 80 prosent av pasientene var kvinner, og at 70 prosent av 
dem foretrakk kvinnelige leger, altså at 56 prosent av den totale pasi-
entmassen hadde behov for en kvinnelig lege. Også her var det behov 
for en kvinnelig lege hver dag. Pasientenes behov ble opplyst å være 
begrunnet i at de var innvandrere med muslimsk bakgrunn, som bevisst 
hadde valgt en kvinnelig lege.

Den tredje utlysningen gjaldt et fulltidsvikariat i elleve måneder i en 
solopraksis.243 Her ble det anslått at 70 prosent ønsket en kvinnelig 
lege, og at behovet omfattet omtrent 50 prosent av kontorets ukentlige 
drift. Her hadde legen tidligere vært i permisjon og da ansatt en mann 
som vikar. I vikarperioden hadde kontoret fått negative tilbakemeldin-
ger på at det nå var en mann der, og legen hadde mistet 100–200 pasi-
enter av en liste på rundt 1600. Også her ble pasientenes behov forklart 
med at mange var muslimer, men legen viste også til at mange menn 
hadde sagt at de hadde valgt henne fordi hun var kvinne, og at det var 
lettere for dem å åpne seg for en kvinne enn for en mann.

Ombudet tok i alle sakene utgangspunkt i forbudet mot direkte diskri-
minering etter likestillingsloven § 3. Ombudet mente at alle utlysnin-
gene ga uttrykk for at det ville bli ansatt en kvinne, og utlysningene 
måtte derfor i utgangspunktet sies å være i strid med forbudet mot di-
rekte diskriminering på grunn av kjønn.

Ombudet viste videre til at direkte forskjellsbehandling likevel kunne 
være tillatt i enkelte tilfeller. Ombudet viste imidlertid til at loven ikke 
selv åpnet for dette, og at det etter praksis var en svært snever adgang 
til forskjellsbehandling.

241 Sak nr. 11/2432, tilgjengelig på www.ldo.no 
242 Sak nr. 12/782, tilgjengelig på www.ldo.no 
243 Sak nr. 11/2455, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
http://www.ldo.no
http://www.ldo.no
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Ombudet vurderte først om forskjellsbehandlingen gjennom utlysnin-
gene hadde et saklig formål. Når de gjaldt de av pasientene som av 
kulturelle og religiøse grunner hadde et behov for å verne om sin inte-
gritet, viste ombudet til at forarbeidene til likestillingsloven åpner for at 
det kan tas hensyn til bluferdighet for å legitimere forskjellsbehandling.

Forskjellsbehandlingen i disse tilfellene, det vil si for den første og den 
andre, og deler av den tredje utlysningen, hadde dermed et saklig for-
mål. Når det gjaldt den tredje utlysningen, hvor forskjellsbehandlingen 
også var begrunnet i at pasientene hadde lettere for å åpne seg for en 
kvinnelig lege, mente ombudet at dette eksemplifiserte typiske fordom-
mer og stereotypier som kan bidra til økende kjønnssegregering i sam-
funnet. Forskjellbehandlingen basert på dette hadde dermed ikke et 
saklig formål.

Selv om forskjellsbehandlingen gjennom alle de tre utlysningene helt 
eller delvis hadde et saklig formål, viste ombudet til at det måtte vurde-
res om den aktuelle forskjellsbehandlingen var egnet, nødvendig og 
ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til det saklige formålet. 
Ombudet kom i alle tre sakene til at det ikke var nødvendig å forskjells-
behandle for å oppnå det saklige formålet.

I den første stillingen var vikariatet av så kort varighet at ombudet 
mente at pasienter kunne fått time etter at vikariatsperioden var over, 
eventuelt henvises til andre kvinnelige leger i bydelen eller nærliggende 
bydeler. I den andre stillingen mente ombudet at det måtte være mulig 
å organisere arbeidet mellom vikaren og den faste legen på en slik måte 
at en kunne ivareta de kvinnelige pasientenes behov, og også her even-
tuelt henvise til andre leger i bydelen eller nærliggende bydeler. I den 
tredje stillingen mente ombudet at pasientenes behov kunne ivaretas 
ved henvisninger til andre leger, eventuelt gjennom en omorganisering. 
Det ble lagt vekt på at vikariatet var midlertidig.

Konklusjonen i samtlige saker var at legekontorene hadde handlet i 
strid med likestillingsloven § 3 første ledd, jamfør andre ledd nr. 1 ved 
utlysning av stillinger forbeholdt kvinner.

2.6		 Anbefalinger	fra	FNs	kvinnekomité	
FNs kvinnekomité avga 23. mars 2012 sine avsluttende merknader til 
Norges åttende rapportering om oppfyllelse av KDK.244

244 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
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm
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Av positive utviklingstrekk nevnte komiteen blant annet inkorporerin-
gen av kvinnekonvensjonen i menneskerettsloven, de ulike handlings-
planene for likestilling og mot etnisk diskriminering, kriminaliseringen 
av kjøp av seksuelle tjenester, gjennomføringen av reglene om kjønns-
balanse i styrer og signeringen av Europarådets konvensjon om fore-
bygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Komiteen uttrykte bekymring for en rekke saker og fremmet anbefalin-
ger om oppfølging til norske myndigheter. På det overordnede plan 
anbefalte komiteen å grunnlovsfeste prinsippet om likestilling, gjøre 
KDK mer tilgjengelig samt å utvide virkeområdet til Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. 
Komiteen ba også myndighetene sørge for å reetablere Nasjonal insti-
tusjon for menneskerettigheter i fullt samsvar med Paris-prinsippene.

Videre uttrykte komiteen bekymring for omfanget av stereotype og sek-
sualiserte fremstillinger av kvinner i media og ba myndighetene ta an-
svar for å balansere bildet, blant annet gjennom utdanningssystemet. 
Komiteen ba også myndighetene om å se på sammenhengen mellom 
seksualisert fremstilling av kvinner og vold mot kvinner.

Når det gjaldt vold mot kvinner, hadde komiteen en rekke anbefalin-
ger. Disse omfattet blant annet å styrke kvinners beskyttelse i lovverket 
mot vold i nære relasjoner, innføre en legaldefinisjon av voldtekt i straf-
feloven som fokuserer på manglende samtykke, opplæring av lekdom-
mere i temaet vold mot kvinner, styrke krisesentrene og å sette en tids-
frist for ratifisering av Europarådets konvensjon om forebygging og 
bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Komiteen 
kom også med flere anbefalinger innenfor temaet menneskehandel, 
herunder å sørge for beskyttelse av ofre for menneskehandel samt stu-
dere effektene av kriminaliseringen av kjøp av seksuelle tjenester.

På områdene utdanning og arbeidsliv viste komiteen til at det fortsatt 
er store ulikheter mellom kvinner og menn. Komiteen ba myndighete-
ne finne metoder for å motvirke stereotypiene i utdannings- og karrie-
revalg, komme med tiltak som fremmer kvinners deltakelse i akademia, 
finne effektive metoder som motvirker diskriminering på grunn av gra-
viditet og fødsel, finne metoder for å motvirke at kvinner jobber ufrivil-
lig deltid samt tilrettelegge for at kvinner med minoritetsbakgrunn i 
større grad tar del i arbeidslivet.

Innenfor helseområdet var komiteen spesielt opptatt av samiske kvin-
ners situasjon og risikoen for at disse blir utsatt for diskriminering på 
flere grunnlag. Komiteen ba myndighetene ta ansvar for at samiske 
kvinner har reell adgang til helsetjenester, inkludert psykisk helsevern. 
Komiteen uttrykte også bekymring for andre kvinnegrupper som er ut-
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satt for sammensatt diskriminering, herunder situasjonen for etniske 
minoriteter og innvandrere, samt den spesielle situasjonen for lesbiske 
og transkjønnede asylsøkere.

Avslutningsvis kommenterte komiteen kvinners situasjon i ekteskap og 
samboerskap og påpekte at kvinner ofte kommer dårligere økonomisk 
ut av et brudd enn menn. Komiteen anbefalte at ekteskapets felleseie 
utvides til også å omfatte pensjons- og forsikringsgoder på den ene ek-
tefelles hånd, samt lovendringer som likestiller samboere med ektefel-
ler når det gjelder fordeling av felles verdier etter et brudd.

2.7		 NOU	2012:15	Politikk	for	likestilling	–	Skjeie-utvalget
Det regjeringsoppnevnte Likestillingsutvalget, ledet av Hege Skjeie, 
overleverte den 25. september 2012 utredningen NOU 2012:15 Poli-
tikk for likestilling til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet.245

Utredningen er andre og siste del i et større utredningsarbeid som ble 
startet i 2010 for å utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt 
i kjønn, livsløp, etnisitet og klasse. Første del av utredningen, NOU 
2011:18 Struktur for likestilling, ble levert i 2011.246 Der den første ut-
redningen, fra 2011, tok for seg strukturtiltak og rettslige tiltak på for-
valtningsområdet for likestilling og anti-diskriminering, tok den aktu-
elle utredningen opp likestilling i et større perspektiv og gjorde opp 
status for likestillingsarbeidet, og kom med anbefalinger om særskilte 
innsatsområder.

Utredningen gjennomgikk likestillingsstatus på områdene demokrati, 
utdanning, arbeidsmarked, økonomiske forskjeller, regionale variasjo-
ner, omsorg, oppslutning om likestilling, trakassering og vold, og retts-
lig trygghet. Analysen av likestillingsstatus på disse feltene dannet 
grunnlag for utvalgets anbefalinger. Utvalgets anbefalinger var konsen-
trert om reformforslag på fire ulike områder: folkestyre, valgfrihet, for-
deling og sårbarhet.

Når det gjaldt folkestyre, foreslo et flertall i utvalget å ta inn regler om 
kjønnsrepresentasjon i valgloven og en landsdekkende programsatsing 
for større bredde på alle nivåer av folkevalgt arbeid.

Når det gjaldt valgfrihet, foreslo utvalget blant annet en landsdekkende 
programsatsing for frie utdanningsvalg, etablering av likestillings-

245 Utredningen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/pages/38055324/PDFS/
NOU201220120015000DDDPDFS.pdf 

246 Se omtale i Årbok 2011 s. 160.

http://www.regjeringen.no/pages/38055324/PDFS/NOU201220120015000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/38055324/PDFS/NOU201220120015000DDDPDFS.pdf
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stipend for det underrepresenterte kjønn i nærmere utvalgte utdan-
ningsinstitusjoner, og en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet.

Hva angikk fordeling, foreslo utvalgets flertall å gi fedre selvstendig rett 
til uttak av foreldrepenger, en tredeling av foreldrepermisjonsordnin-
gen og en minsteytelse på 2 G for foreldre med svak tilknytning til 
arbeids markedet.

Det siste området omhandlet sårbarhet. På dette området foreslo utval-
get blant annet en landsdekkende satsing mot seksuell trakassering i 
skolen, lovfesting av tilbudet om overgrepsmottak, sikring av botilbu-
det for ofre for menneskehandel og en tilskuddsordning for å styrke 
lavterskelarbeidet med rettighetsinformasjon i regi av frivillige organi-
sasjoner til personer i en sårbar livssituasjon.

Utredningen ble sendt på høring 12. oktober 2012, med frist 17. janu-
ar 2013.

2.8		 Handlingsplan	mot	voldtekt
Regjeringen presenterte 25. juni 2012 en handlingsplan mot voldtekt 
for perioden 2012–2014.247

Handlingsplanen inneholdt 35 tiltak innenfor ulike tematiske områder, 
som skal gjennomføres i perioden. Det rettslige utgangspunktet var 
straffelovens definisjon av voldtekt. Regjeringen viste til Norges inter-
nasjonale forpliktelser blant annet gjennom KDK og BK. Det ble også 
vist til at Norge har undertegnet Europarådets konvensjon om forebyg-
ging og bekjempelse av vold mot kvinner, og at det nå skal gjennom-
føres utredninger om behov for lovendringer før konvensjonen kan 
ratifiseres.

Et av temaene i handlingsplanen var forebygging. Regjeringen presen-
terte tiltak som blant annet innebærer økt oppmerksomhet på kjønn og 
seksualitet i læreplanene, utarbeidelse av veiledningsmateriell for for-
eldre, en planlagt holdningskampanje mot voldtekt samt holdnings-
skapende arbeid i innvandrermiljøer.

Regjeringen varslet også flere tiltak om temaet hjelpetiltak etter vold-
tekt, som blant annet går ut på å utrede ansvarsforholdene ved over-
grepsmottakene og spørsmålet om ordningen med overgrepsmottak 
skal lovfestes, sikre psykologkompetanse i kommunene, gi ut informa-
sjon om hjelpetilbud etter voldtekt på flere språk og sikre et likeverdig 

247 Handlingsplanen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/JD/Dokumenter/
Planer/Handlingsplan_mot_voldtekt_2012-2014.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Dokumenter/Planer/Handlingsplan_mot_voldtekt_2012-2014.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Dokumenter/Planer/Handlingsplan_mot_voldtekt_2012-2014.pdf
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behandlingstilbud til innvandrere og personer med minoritetsbakgrunn 
som utsettes for voldtekt. I tillegg skal det utarbeides en nasjonal nett-
portal om vold og voldtekt i nære relasjoner.

Innenfor temaet etterforskning og behandling i rettsapparatet varslet 
regjeringen flere tiltak om evaluering og sikring av politiets rutiner og 
behandling av saker som gjelder seksuelle overgrep. Her varslet regje-
ringen også tiltak for å bedre informasjonen til fornærmede etter over-
grep, og om at det skal gjennomføres en utredning om straffelovens 
voldtektsbestemmelse.

Et annet tema i handlingsplanen var samarbeid og samordning. Planen 
inneholdt tiltak for samarbeid på både lokalt og sentralt nivå, herunder 
blant annet forebygging av voldtekt og sikring av spor etter voldtekt.

3.		 FORBUDET	MOT	ETNISK	DISKRIMINERING

Av aktuelle saker i 2012 omtales en høyesterettsdom om ytringsfrihet 
og rasistiske ytringer overfor dørvakt (3.1), Likestillings- og diskrimine-
ringsnemndas vedtak om undersøkelse foretatt av barneverntjenester 
for å avdekke kjønnslemlestelse (3.2), samt Likestillings- og diskrimi-
neringsombudets uttalelser om etnisk trakassering og arbeidsgivers 
plikt til å forebygge trakassering (3.3), om diskriminering ved pågri-
pelse av rumensk statsborger (3.4), om inndeling av klasser etter etnisk 
bakgrunn (3.5) og om trakassering og diskrimineringslovens virkeom-
råde (3.6). Videre omtales konklusjonene til Europarådets kommisjon 
mot rasisme og intoleranse (ECRI) vedrørende Norges gjennomføring 
av anbefalinger (3.7), Norges oppfølging av anbefalinger fra FNs rase-
diskrimineringskomité (3.8), en rapport om tilreisende rom i Oslo (3.9), 
og en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet om eget 
fengsel for utenlandske innsatte (3.10).

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 samt ØSK 
artikkel 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.

Norsk	lovgivning
Menneskerettsloven § 2 inkorporerer EMK, SP, ØSK, BK og KDK i 
norsk lovgivning, og i henhold til menneskerettsloven § 3 skal disse 
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konvensjonene ved motstrid gis forrang fremfor 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		 Høyesterettsdom	om	ytringsfrihet	og	rasistiske	ytringer		
	 	 overfor	dørvakt

Høyesterett avsa den 30. mars 2012 dom i sak som gjaldt straff på 
grunn av rasistiske ytringer fremsatt mot en dørvakt etter straffe-
loven § 135a.248

Bakgrunnen for saken var at tiltalte ble nektet adgang til et utested 
fordi han virket beruset. Tiltalte ble stående utenfor og argumentere 
med dørvakten, som var farget. Tiltalte stilte spørsmål ved dørvaktens 
dømmekraft med grunnlag i hans rasemessige bakgrunn og fremsatte 
flere diskriminerende/rasistiske karakteristikker og uttalelser. Spørs-
målet i saken var om disse uttalelsene var omfattet av straffe-
loven § 135a.

Høyesterett konstaterte innledningsvis at vilkåret om at den diskrimi-
nerende uttalelsen må være fremsatt offentlig, var oppfylt. Den neste 
problemstillingen var om uttalelsene var diskriminerende i straffebu-
dets forstand etter § 135a annet ledd. Svaret måtte ifølge Høyesterett 
bero på en tolkning, der det avgjørende var hvordan den alminnelige 
tilhører ville oppfatte utsagnet ut fra den sammenhengen som det ble 
fremsatt i. Ved korte, muntlige uttalelser ville tilhørerens umiddelbare 
forståelse av det som ble sagt, være sentral for å fastslå meningsinnhol-
det. De enkelte utsagnene kunne likevel ikke forstås isolert, men måtte 
bedømmes innenfor den kontekstuelle rammen. Høyesterett presiserte 
at ingen skal risikere strafferettslig ansvar ved at utsagn tillegges et me-
ningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, med mindre et slikt inn-
hold med rimelig stor sikkerhet kan utledes av sammenhengen.

I den aktuelle saken var det tale om skjellsordlignende uttalelser og 
sjikanøse spørsmål rettet mot en dørvakt som gjorde jobben sin. Ut ifra 
konteksten måtte utsagnene forstås slik at det var tale om beskyldnin-
ger om at dørvakten på grunn av sin hudfarge/etniske opprinnelse var 

248 HR-2012-689-A, publisert i Rt. 2012 s. 536.
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uegnet for det arbeidet han utførte. Det var tale om en klar nedvurde-
ring av fornærmede ut fra hans hudfarge, og Høyesterett fant at dette 
meningsinnholdet fremkom med god margin til forsiktighetsregelen om 
at innholdet måtte kunne utledes med rimelig stor sikkerhet.

Høyesterett bemerket at enhver nedvurdering ikke var tilstrekkelig for 
straff. Straffeloven § 135a måtte tolkes med Grunnloven § 100 om 
ytringsfriheten som bakgrunn og ledetråd, og ytringene måtte være kva-
lifisert krenkende. Etter en gjennomgang av flere rettskilder fant Høy-
esterett at det måtte legges til grunn at lovgiver med endringene i § 135a 
i 2005 hadde forutsatt at domstolene i sin praktisering av bestemmel-
sen skal anlegge en noe lavere terskel enn den som har vært lagt til 
grunn i tidligere avgjørelser.

Det var ikke nødvendig å avgjøre hvilke grenser som skulle gjelde i sin 
alminnelighet, da tiltaltes utsagn var fremsatt som sjikane uten noe an-
net formål enn å nedverdige den fornærmede på grunn av hans hud-
farge. Ytringene ble fremsatt i en sammenheng der yrkesutøveren var 
avhengig av respekt fra gjester og publikum. Situasjonen hadde ikke 
noe til felles med den kjerneverdi ytringsfriheten skal beskytte, nemlig 
det frie ordskiftet. Høyesterett fant at slike sjikanøse utsagn nyter et 
beskjedent grunnlovsvern – om noe vern overhodet – vurdert opp mot 
diskrimineringsvernet.

En enstemmig Høyesterett kom til at tiltaltes uttalelser var rammet av 
straffeloven § 135a.249

3.2		 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	vedtak	om		
	 	 undersøkelse	foretatt	av	barneverntjenester	for	å	avdekke		
	 	 kjønnslemlestelse

Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet 29. juni 2012 vedtak i en 
sak hvor spørsmålet var om en jente med somalisk bakgrunn og hennes 
familie ble diskriminert, da barnevernet åpnet undersøkelsessak og 
foretok en underlivsundersøkelse av jenta etter at skolen hun gikk på 
hadde sendt en bekymringsmelding.250

Familien til jenta klaget inn både barnevernet, skolen og læreren for 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. I saken mot skolen og lære-
ren, som ble avgjort av ombudet i 2011, ble konklusjonen at både sko-
len og læreren hadde opptrådt diskriminerende overfor jenta da de 

249 Se for øvrig Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om diskriminerings-
lovens virkeområde nedenfor, som omtaler denne avgjørelsen.

250 Sak 49/2011, tilgjengelig på www.diskrimineringsnemnda.no 

http://www.diskrimineringsnemnda.no
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sendte inn bekymringsmelding.251 Denne saken ble ikke innklaget til 
nemnda.

Saken mot barneverntjenesten ble også avgjort av Likestillings- og dis-
krimineringsombudet i 2011. Ombudet konkluderte med at barnevern-
tjenesten ikke handlet i strid med diskrimineringsloven da de åpnet 
undersøkelsessak, eller ved fokuseringen på kjønnslemlestelse i utred-
ningen av saken. Ombudet kom derimot til at barneverntjenesten 
handlet i strid med diskrimineringsloven da det ble gjennomført en un-
derlivsundersøkelse av jenta.

Barneverntjenesten ved kommunen brakte saken inn for Likestillings- 
og diskrimineringsnemnda. Jentas far fastholdt sin opprinnelige klage 
på åpningen av undersøkelsessaken, og ba om at også denne delen av 
klagen skulle behandles for nemnda.

Når det gjaldt åpningen av undersøkelsessaken, delte nemnda seg i et 
flertall på fire mot ett medlem. Nemndas flertall var enig med ombudet 
i at åpningen av undersøkelsessaken ikke medførte at jenta og forel-
drene var stilt dårligere enn andre, og viste til at terskelen for å åpne 
barnevernssak på bakgrunn av en bekymringsmelding skal være lav. 
Flertallet mente at opplysningene i bekymringsmeldingen i seg selv ga 
grunnlag for åpning av barnevernssak.

Når det gjaldt underlivsundersøkelsen, mente et flertall på fire i nemn-
da at gjennomføringen av undersøkelsen innebar en direkte forskjells-
behandling på bakgrunn av nasjonalitet. Disse medlemmene mente vi-
dere at forskjellsbehandlingen hadde et saklig formål, og viste her til 
ombudets vurderinger. I vurderingen av om underlivsundersøkelsen 
var nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende, delte dette flertal-
let seg. To medlemmer kom til at underlivsundersøkelsen ikke var nød-
vendig, og at den var uforholdsmessig inngripende fordi barneverntje-
nesten burde funnet alternative metoder for å avdekke om jenta var 
utsatt for kjønnslemlestelse. De to andre medlemmene kom til motsatt 
resultat.

Det siste nemndmedlemmet mente at det var klart at jenta og hennes 
familie ble diskriminert på grunn av sin somaliske opprinnelse da jenta 
ble undersøkt. Dette medlemmet mente også at forskjellsbehandlingen 
ikke under noen omstendigheter kunne sies å oppfylle et saklig formål, 
og at undersøkelsen også var uforholdsmessig inngripende. Medlem-
met mente at når det ikke forelå opplysninger som ga grunn til å tro at 
barnet var utsatt for omsorgssvikt, hadde ikke barnevernet grunn til å 
foreta undersøkelser av jenta. Dersom det var grunnlag for å tro at 

251 Se omtale av denne saken i Årbok 2011 s. 169.
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jenta hadde vært utsatt for kjønnslemlestelse, skulle saken ha vært po-
litianmeldt, mente dette medlemmet, slik at saken kunne vært etterfor-
sket etter reglene i straffeprosessloven.

En enstemmig nemnd konkluderte med at farens påstand om diskrimi-
nering ved åpning av undersøkelsessak ikke førte frem. Videre kom 
nemndas flertall, med tre mot to stemmer, til at gjennomføringen av 
underlivsundersøkelsen var i strid med diskrimineringsloven, og at bar-
neverntjenestens klage over ombudets uttalelse ikke førte frem.

3.3		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse	om	etnisk	
	 	 trakassering	og	arbeidsgivers	plikt	til	å	forebygge	trakassering

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 23. januar 2012 en ut-
talelse i en sak hvor spørsmålet var om en kvinne var utsatt for etnisk 
trakassering og trakassering på grunn av kjønn, av sin arbeidsleder i 
bedriften Uloba.252

Klageren var en filippinsk kvinne som arbeidet som assistent for en 
pasient med behov for brukerstyrt personlig assistanse. Denne pasien-
ten fungerte etter ordningen som assistentens arbeidsleder. Klageren 
sendte en avviksmelding til arbeidsleder med kopi til Uloba, der det 
fremkom at arbeidslederen hadde kommet med en rekke uttalelser som 
klageren oppfattet som ubehagelige. Han hadde blant annet uttalt at 
det var bra at klageren brukte hansker, da han hadde lest at det fantes 
en uhelbredelig kjønnssykdom på Filippinene. Innholdet i avviksmel-
dingen ble delvis bekreftet av arbeidslederen i eget brev, der han fast-
holdt at han mente at det filippinske folkeslaget ikke var særlig renslige. 
Klageren hevdet også at hun i etterkant av varslingen ble utsatt for 
ulovlig gjengjeldelse fra arbeidslederens side, i form av færre arbeidsti-
mer enn vanlig og trusler om ikke å få fornyet kontrakt.

Ombudet fant at arbeidslederens uttalelser måtte anses som krenkende 
på grunnlag av etnisitet, og at krenkelsen var så alvorlig at det måtte 
anses som trakassering i strid med forbudet mot etnisk trakassering et-
ter diskrimineringsloven § 5. Ombudet fant ikke tilstrekkelige holde-
punkter for at arbeidslederens opptreden kunne karakteriseres som 
trakassering på grunn av kjønn etter likestillingsloven § 8a. Tilsvarende 
fant ombudet at arbeidslederen ikke hadde utsatt klageren for ulovlig 
gjengjeldelse, fordi det ikke var påvist en årsakssammenheng mellom 
færre vakter og varslingen, og at truslene om fornyelse av kontrakten 
ikke var sannsynliggjort.

252 Sak 11/878, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
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Denne delen av uttalelsen ble klaget inn av arbeidslederen for Likestil-
lings- og diskrimineringsnemnda, som opprettholdt ombudets konklu-
sjon om at arbeidslederen hadde opptrådt i strid med forbudet mot et-
nisk trakassering.253

Videre tok ombudet stilling til om arbeidsgiveren Uloba hadde oppfylt 
sin plikt til å forebygge og hindre trakassering.

Ombudet fant at Uloba ikke overholdt den generelle plikten til å fore-
bygge fremtidig diskriminering. Dette begrunnet ombudet i at Uloba, 
som er en stor arbeidsplass der arbeidstakerne jobber tett og ofte alene 
sammen med sine arbeidsledere, burde ha særlig gode rutiner for å 
søke å forebygge trakassering. Ulobas rutiner for varsling og fremgangs-
måte for behandling av varsling var etter ombudets vurdering ikke til-
fredsstillende. Når det gjaldt Ulobas håndtering av den konkrete saken, 
kom ombudet etter en helhetsvurdering til at bedriften hadde håndtert 
denne på en tilfredsstillende måte.

I konklusjonen kom ombudet med en konkret anbefaling til Uloba om 
endring av retningslinjene for å forebygge diskriminering.

3.4		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse		
	 	 om	diskriminering	ved	pågripelse	av	rumensk	statsborger

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 17. februar 2012 uttalel-
se i en sak hvor spørsmålet var om en rumensk statsborger ved pågri-
pelse hadde blitt diskriminert på grunn av språk.254

Den rumenske statsborgeren ble arrestert høsten 2010 sammen med 
elleve andre personer, siktet for grovt tyveri og heleri. Han ble samme 
dag overført til politiarresten. Først etter tre dager i politiarresten ble 
han fremstilt for varetekt, og først på dette tidspunktet ble han gjort 
kjent med hva han var siktet for, og hvilke rettigheter han hadde. Der-
etter tok det ytterligere fire døgn før han ble overført til varetektsfeng-
sel.

Ombudet vurderte tre spørsmål: om rumeneren ble diskriminert da det 
tok lang tid før overflytting til varetekt, om han ble diskriminert da han 
ikke fikk vite grunnlaget for pågripelsen, og om han ble diskriminert da 
han ikke ble gjort kjent med sine rettigheter.

253 Likestillings- og diskrimineringsnemndas vedtak i sak 24/2012, tilgjengelig ved 
forespørsel til nemnda.

254 Se sak nr. 10/1742, tilgjengelig på www.ldo.no 
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Ombudet fant det ikke sannsynliggjort at rumeneren ble diskriminert 
på bakgrunn av sin etnisitet når det gjaldt at det tok lang tid før han ble 
overført til varetekt. Derimot kom ombudet til at klageren ble stilt dår-
ligere enn personer som snakker norsk, ved at han ikke fikk vite grunn-
laget for siktelsen da han ble pågrepet, men først etter tre dager. Da 
politidistriktet ikke hadde anført at slik forskjellsbehandling var nød-
vendig for å oppnå et saklig formål og ikke uforholdsmessig inngri-
pende for klageren, fant ombudet at politiet ikke hadde oppfylt sin be-
visbyrde etter diskrimineringsloven § 4.

Deretter vurderte ombudet om klageren ble diskriminert da han ikke 
ble gjort kjent med sine rettigheter. Ombudet viste til at Politidirektora-
tet har utarbeidet en brosjyre hvor det blant annet fremgår at en innsatt 
har rett til å varsle pårørende, ambassade og advokat. Denne brosjyren 
er ikke tilgjengelig på rumensk. Selv om ombudet forsto at brosjyren 
ikke kunne oversettes til alle språk, ble det påpekt at ansvarlige myn-
digheter har plikt til å kontakte en tolk for at den innsatte skal bli gjort 
kjent med sine rettigheter. I dette tilfellet ble ikke den innsatte gjort 
kjent med brosjyrens innhold før etter fengslingsmøtet. Ombudet fant 
derfor at han ble stilt dårligere enn personer som snakket andre språk. 
Politiet hadde ikke anført noen unntaksgrunner fra diskrimineringsfor-
budet, og ombudet la derfor til grunn at politiet ikke hadde oppfylt sin 
bevisbyrde.

Ombudet konkluderte med at politidistriktet utsatte klageren for dis-
kriminering på grunn av språk fordi han ikke ble gjort kjent med inn-
holdet i siktelsen og sine rettigheter som innsatt, før etter tre dager.

3.5		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelser		
	 	 om	inndeling	av	klasser	etter	etnisk	bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga i 2012 to uttalelser der 
spørsmålet var om det forelå etnisk diskriminering på grunn av innde-
ling av skoleklasser etter elevenes etniske bakgrunn.

Uttalelse av 17. april 2012255

Ombudets første uttalelse gjaldt forholdene ved Bjerke videregående 
skole, der man hadde organisert videregående skoleklasser slik at elev-
er med etnisk norsk bakgrunn var samlet i to av tre klasser. Utdan-
ningsetaten i Oslo kommune hadde fastslått at ordningen var i strid 
med forbudet mot klasseinndeling etter etnisk tilhørighet etter opplæ-
ringsloven. Sammensetningen av klassene ble endret i januar 2012. 
Ombudet ønsket likevel å vurdere saken fordi den reiste prinsipielt vik-

255 Sak 11/2361, tilgjengelig på www.ldo.no  
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tige spørsmål etter diskrimineringsloven og FNs rasediskriminerings-
konvensjon (RDK). 

Ifølge skolen hadde elevenes etniske bakgrunn vært et fordelingskrite-
rium, og skolen opplyste at grunnen til dette var at man ønsket å ha en 
elevsammensetning som gjenspeilte mangfoldet i Oslo. Ifølge skolen 
hadde mange elever med etnisk norsk bakgrunn flyttet til en annen 
skole, og skolen ønsket å unngå frafall av flere norske elever.

Ombudet tok først stilling til om inndelingen innebar forskjellsbehand-
ling. Ombudet la til grunn at alle elevene i de tre klassene fulgte en 
undervisning som i utgangspunktet kunne betegnes som likeverdig. 
Ifølge ombudet var dette ikke relevant for vurderingen, idet ordningen 
i seg selv innebar segregering, altså skille basert på rase/etnisitet slik 
dette forstås i RDK. Ombudet fastslo at samtlige elever var blitt utsatt 
for direkte forskjellsbehandling, fordi skolen hadde opprettet separate 
klasser basert på om elevene hadde etnisk norsk- eller minoritetsbak-
grunn.

Ombudet tok så stilling til om unntaksbestemmelsen til forbudet mot 
direkte diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn kom til anvendel-
se. Det ble vist til at diskrimineringsloven § 4 fjerde ledd tillater for-
skjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og 
som ikke er uforholdsmessig inngripende. Ombudet uttalte at i saker 
om direkte diskriminering på grunn av etnisitet var en slik unntaksad-
gang meget snever.

Ombudet viste blant annet til at Den europeiske menneskerettighets-
domstolen (EMD) hadde avsagt dommen D.H. and Others v. The Czech 
Republic,256 som fastslo at forskjellsbehandling som helt, eller i avgjø-
rende grad var basert på etnisk bakgrunn, aldri kunne sies å ha en ob-
jektiv og rimelig begrunnelse. Ombudet uttalte på denne bakgrunn at 
selv om klasseinndelingen på kort sikt kunne bidra til mangfold i sko-
len, kunne ikke etnisk segregering på klassenivå betraktes som et egnet 
tiltak for å oppnå et mål om økt mangfold i skolen eller bekjempe se-
gregerte skoler på kommunalt nivå.

Ombudet vektla også at det i dommen fra EMD ble fastslått at ingen 
skal kunne frasi seg sin rett til ikke å bli utsatt for rasediskriminering. 
Det faktum at elevene etter hvert hadde samtykket til ordningen fordi 
den hadde vist seg å fungere bra, kunne derfor heller ikke forsvare ord-
ningen.

256 Application no. 57325/00.
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Til slutt viste ombudet til at RDK pålegger staten å motarbeide etnisk 
diskriminering, og at norske offentlige myndigheter etter diskrimine-
ringsloven har en selvstendig plikt til å jobbe aktivt, målrettet og plan-
messig for å fremme likestilling i sine virksomheter. Ombudet viste i 
denne sammenheng til at FNs rasediskrimineringskomité i sine anbefa-
linger til Norge i april 2011 uttrykte bekymring om den diskriminerin-
gen enkeltgrupper i Norge opplever i tilknytning til offentlige tjenester, 
deriblant utdannelse. Ombudet anbefalte blant annet at Oslo kommune 
ved Utdanningsetaten skulle initiere samarbeid mellom videregående 
skoler i Oslo for å identifisere gode metoder for å håndtere mangfoldet 
i elevmassen. Ombudet bemerket at det var nødvendig å anerkjenne 
mangfold i praksis og imøtekomme elevers ulike behov uten å stigma-
tisere grupper.

På denne bakgrunnen konkluderte ombudet med at inndelingen av 
elever på Bjerke videregående skole var i strid med forbudet mot diskri-
minering etter diskrimineringsloven § 4 og Rasediskrimineringskon-
vensjonen artikkel 5, bokstav e) nummer (v).

Uttalelse av 27. april 2012257

Ombudets andre uttalelse gjaldt en tilsvarende sak ved Ulsrud videre-
gående skole, der spørsmålet blant annet var om det forelå diskrimine-
ring på bakgrunn av etnisitet. To klasser på idrettsfag ved Ulsrud vide-
regående skole var blitt inndelt slik at alle gutter med minoritetsbakgrunn 
var samlet i denne ene klassen, og alle jentene samt alle gutter med et-
nisk norsk bakgrunn var samlet i den andre klassen.

Ombudet måtte først vurdere om det forelå grunn til å tro at elevenes 
kjønn eller etniske bakgrunn hadde hatt avgjørende betydning for inn-
delingen i klassene, og om elevene i så fall ble stilt dårligere, eller særlig 
ufordelaktig, som følge av dette etter diskrimineringsloven § 4.

Ombudet uttalte at det faktum at alle guttene med minoritetsbakgrunn 
ble samlet i én klasse, kunne gi grunn til å tro at forelå forskjellsbe-
handling. Ombudet viste likevel til at sammensetningen av klassene 
opprinnelig hadde vært annerledes. At guttene med minoritetsbak-
grunn var samlet i den ene klassen berodde på tilfeldige omstendighe-
ter og pedagogiske kriterier. Ombudet anså at inndelingskriteriene var 
nøytrale. For øvrig vektla ombudet særlig at samtlige elever kunne 
flytte til den andre klassen dersom de ønsket det, og at inndelingen kun 
gjaldt i undervisningen av enkelte fag. Den øvrige undervisningen var 
felles.

257 Sak 12/186, tilgjengelig på www.ldo.no 
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Ombudet merket seg også at tilsynet fra Utdanningsetaten ikke hadde 
avdekket noe brudd eller avvik mot verken opplæringsloven eller eta-
blert praksis. Ut ifra opplysningene som var gitt, fant ikke ombudet at 
det var grunn til å tro at elevene i den ene klassen var blitt forskjells-
behandlet på grunn av sin etniske opprinnelse.

På denne bakgrunnen konkluderte ombudet med at inndelingen av 
klassene ikke var i strid med forbudet mot forskjellsbehandling på 
grunn av etnisk bakgrunn.

3.6		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse		
	 	 om	trakassering	og	om	diskrimineringslovens	virkeområde

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 24. september 2012 ut-
talelse i sak som gjaldt om en person ble utsatt for etnisk diskrimine-
ring på et utested.258

Klageren mente han ble utsatt for gjentatt trakassering av en annen 
stamgjest ved en kro. Den innklagede hevdet for det første at hendelsen 
ikke var omfattet av diskrimineringsloven fordi saken gjaldt et «per-
sonlig forhold» mellom to bekjente, og viste til diskrimineringsloven § 3 
første ledd.  For det andre mente den innklagede at han ikke hadde 
trakassert klageren.

Ombudet tok først stilling til om klagen måtte avvises fordi saken gjaldt 
et personlig forhold, og derfor falt utenfor lovens virkeområde. Ombu-
det viste til forarbeidene som angir at begrepet personlige forhold må 
tolkes snevert til å bety rent private anliggender. I den aktuelle saken 
var det ikke grunnlag for å si at relasjonen mellom partene var person-
lig, da de verken var venner eller tilhørte samme omgangskrets. Ombu-
det vektla at trakassering på et utested som er åpent for alle, vil kunne 
oppleves som mer krenkende enn i privatsfæren fordi det vil være an-
dre personer til stede. Dersom trakassering på offentlig sted ikke omfat-
tes av diskrimineringsloven, ville dette etter ombudets syn kunne bidra 
til å legitimere etnisk trakasserende holdninger.

Ombudet vektla også at det var nærliggende å tro at denne saken ville 
kunne falle inn under virkeområdet for straffeloven § 135a, som straf-
fer fremsettelse av diskriminerende og hatefulle ytringer. I denne sam-
menhengen viste ombudet til Rt. 2012 s. 536,259 der Høyesterett fant at 
krenkende uttalelser om hudfarge rettet mot en dørvakt i køen utenfor 
et utested rammes av straffeloven § 135a. Ombudet uttalte at hensynet 

258 Sak 12/733, tilgjengelig på www.ldo.no Saken er ikke innklaget til nemnda, og er 
dermed avsluttet.

259 Se omtale av avgjørelsen ovenfor.
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til sammenheng i lovverket taler for at diskriminerende ytringer som 
rettes mot enkeltpersoner og faller inn under straffeloven § 135a, også 
bør falle inn under diskrimineringslovens virkeområde. På denne bak-
grunn kom ombudet til at det påklagede forholdet falt inn under diskri-
mineringsloven.

Når det gjaldt selve påstanden om trakassering, fant ombudet at det 
ikke var holdepunkter som sannsynliggjorde at de krenkende ytringene 
var blitt fremsatt. Ombudet konkluderte med at den innklagede ikke 
hadde brutt forbudet mot trakassering på grunn nasjonal opprinnelse 
etter diskrimineringsloven § 5.

3.7		 Europarådets	kommisjon	mot	rasisme	og	intoleranse		
	 	 (ECRI)	–	konklusjoner	vedrørende	Norges	gjennomføring		
	 	 av	anbefalinger

Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) offentlig-
gjorde 21. februar 2012 sine konklusjoner om Norges gjennomføring av 
anbefalinger i etterkant av ECRIs fjerde landrapport fra 2009.260 Kon-
klusjonene ble fattet i tråd med en ny prosedyre med midtveisoppføl-
ging av utvalgte anbefalinger kommisjonen vurderte som særlig sen-
trale («interim follow-up»). 

ECRI viste først til sin anbefaling om en generell plikt for offentlige 
myndigheter og arbeidsgivere i privat sektor til å fremme likestilling og 
hindre diskriminering. ECRI fremhevet sitt positive syn på den norske 
diskrimineringsloven, og spesielt lovens artikkel 3a, der det slås fast at 
offentlige myndigheter og arbeidsgivere i privat sektor skal arbeide «ak-
tivt, målrettet og planmessig» for å fremme lovens formål. Kommisjo-
nen påpekte at det også var iverksatt en rekke tiltak for å sikre en for-
svarlig gjennomføring av loven. Pliktene som var pålagt myndighetene 
og de private arbeidsgiverne, var imidlertid av en for generell karakter 
til at det kunne føres skikkelig kontroll, og kommisjonen etterlyste en 
konkretisering.

Videre viste ECRI til sine anbefalinger om at Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet burde ha myndighet til å håndheve myndighetenes og 
arbeidsgivernes plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. 
Kommisjonen pekte også på at ombudets mandat kunne utvides til å 
omfatte for eksempel rådgivning og juridisk bistand til fornærmede, 
samt bistand under rettssaker. ECRI fremhevet også at lovgivningen 
burde garantere fri rettshjelp for ubemidlede fornærmede som ønsker å 
bringe en sak om diskriminering for domstolene.

260 Tilgjengelig på http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/norway/
NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf  Se også Årbok 2009 s. 151.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/norway/NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/norway/NOR-IFU-IV-2012-009-ENG.pdf
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I landrapporten fra 2009 ble Norge også oppfordret til å gjøre mer bruk 
av profesjonelle tolker i helsesektoren, slik at tilgjengeligheten for frem-
medspråklige ble styrket. ECRI påpekte at norske myndigheter hadde 
vist fremgang ved å etablere retningslinjer for tolker i offentlig sektor. 
Kommisjonen uttrykte likevel bekymring over informasjon om man-
glende tilgjengelighet av profesjonelle tolker i helsevesenet og i retts-
systemet, og om bruk av ukvalifiserte tolker i situasjoner der dette kun-
ne medføre svekket rettsvern eller risiko for feildiagnostisering. På 
denne bakgrunn fremhevet ECRI at det var nødvendig med oppfølging 
gjennom økt opplæring av tolker, mulighet for eksterne tolketjenester 
og øremerking av budsjettmidler til slike formål.

Endelig viste ECRI til sine anbefalinger om iverksettelse av tiltak for å 
hindre etnisk profilering («racial profiling»), særlig i forbindelse med 
«stopp og sjekk»-operasjoner utført av politiet, tollvesenet og tjeneste-
menn fra innvandringsmyndighetene. ECRI viste til at myndighetene 
meddelte at slike metoder ikke benyttes av norsk politi. ECRI hadde 
imidlertid mottatt informasjon om at metoder som innebar etnisk pro-
filering, hadde blitt benyttet for å stoppe og ransake medlemmer av 
sårbare grupper. Siden det ikke forelå tilstrekkelige offentlige opplys-
ninger, var det vanskelig å kartlegge eksistensen og omfanget av en slik 
praksis. ECRI konkluderte med at anbefalingene på dette punktet ikke 
hadde blitt fulgt opp. Kommisjonen noterte seg forøvrig at norske myn-
digheter vedgikk at det generelle synet i politiet på personer med inn-
vandrerbakgrunn kunne være problematisk.

3.8		 Norges	oppfølging	av	anbefalinger		
	 	 fra	FNs	rasediskrimineringskomité

Norske myndigheter oversendte 26. mars 2012 en statusrapport til FNs 
rasediskrimineringskomité om oppfølging av komiteens anbefalinger 
fra april 2011.261 Statusrapporten ble avgitt som svar på komiteens fore-
spørsel om å motta informasjon innen ett år vedrørende oppfølging av 
enkelte sentrale anbefalinger, i tråd med komiteens «follow-up»-prose-
dyre.

Rapporten beskrev først myndighetenes oppfølging av komiteens anbe-
falinger om å holde regelmessige konsultasjoner med innvandrermil-
jøer og iverksette tiltak mot etnisk diskriminering, vurdere gjenåpning 
av Psykososialt senter for traumatiserte flyktninger og opplæring av 
lærere for et flerkulturelt utdanningsmiljø. Myndighetene fremhevet 
kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene som 

261 Alle dokumenter knyttet til oppfølging av komiteens anbefalinger er tilgjengelige på 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm  under feltet 
for Norge.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/followup-procedure.htm
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et viktig organ for dialog. Videre ble det vist til regjeringens handlings-
plan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. Myndig-
hetene uttalte videre at man mente det kliniske arbeidet som ble utført 
ved Psykososialt senter for traumatiserte flyktninger, ivaretas bedre av 
de regionale helseforetakene. Videre informerte myndighetene om at 
det ble vurdert å innføre separate introduksjonsklasser for nyankomne 
innvandrere, og om avsatte midler for å styrke læreres kompetanse i et 
flerkulturelt undervisningsmiljø.

Deretter beskrev rapporten oppfølgingen av anbefalinger om å gi be-
skyttelse til mindreårige asylsøkere, herunder helsetjenester, utdanning 
og vergeordning. Når det gjaldt helsetjenester, opplyste myndighetene 
at mindreårige asylsøkere med lovlig opphold har samme rett til helse-
tjenester som andre innbyggere. Når det gjaldt utdanning, vurderte 
myndighetene å innføre rett til grunnskoleopplæring for mindreårige 
asylsøkere over skolepliktig alder, samt rett til videregående opplæring. 
Rapporten informerte også om tiltak for å styrke vergeordningen. 

Deretter beskrev statusrapporten oppfølging av komiteens anbefalinger 
om å sikre at forholdene på flyktningmottak og retursentre er i tråd 
med internasjonale menneskerettighetsstandarder, og om å sikre at hel-
setjenester ytes av særlig kvalifiserte ansatte. Myndighetene opplyste at 
ventemottakene for asylsøkere med avslag på opphold var stengt, og at 
denne gruppen nå fikk tilbud om å bo på ordinære mottak. Videre 
viste myndighetene til at Den europeiske torturkomité etter et besøk i 
Norge i 2011 hadde funnet at forholdene på Trandum utlendingsinter-
nat var i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Til slutt omtalte statusrapporten oppfølging av komiteens anbefalinger 
om at staten skal påse at kommunene gir effektiv omsorg til personer 
som er bosatt på krisesenter, etter opphøret av ordningen med øremer-
kede statstilskudd. Myndighetene viste til eksisterende lovverk, at det 
var kommunens ansvar å sikre gode tjenester til brukerne, men at det 
var iverksatt flere initiativ for å sikre nødvendig kompetanse for perso-
nalet.

Norges statusrapport ble behandlet av FNs rasediskrimineringskomité 
i august 2012. Norsk senter for menneskerettigheter sendte 13. august 
et supplerende innspill til komiteen om Norges gjennomføring av anbe-
falingene.262 I innspillet etterspurte senteret mer informasjon fra norske 
myndigheter om helsetilbudet på Trandum utlendingsinternat, særlig 
hva gjelder psykologisk/ psykiatrisk assistanse til internerte.

262 Det supplerende innspillet er tilgjengelig på http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-
institusjon/overvakning/horinger/2012/docs/cerd-comment.pdf 

http://www.jus.uio.no/smr/om/nasjonal-institusjon/overvakning/horinger/2012/docs/cerd-comment.pdf
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Komiteen sendte 31. august 2012 et svar til norske myndigheter der de 
takket for mottatt informasjon og kom med enkelte supplerende anbe-
falinger. Komiteen etterspurte mer informasjon om hvordan myndighe-
tene ivaretar innvandreres rett til tilfredsstillende boforhold, om hvor-
dan den nye representantordningen for mindreårige asylsøkere skal 
innrettes, detaljert statistikk om personer som søker hjelp i kommu-
nale krisesentre, samt innholdet i den opplæring som gis til personalet 
på senterne. Komiteen gjentok også sin anbefaling om å sikre nødven-
dig mental helsehjelp til utlendinger som interneres på Trandum utlen-
dingsinternat.

Norges svar på disse anbefalingene skal inngå i den kombinerte 
21./22. statsrapporten til FNs rasediskrimineringskomité, som har frist 
5. september 2013.   

3.9		 Rapport	om	tilreisende	rom	i	Oslo
Antirasistisk senter publiserte i oktober 2012 rapporten «Tilreisende 
rom i Oslo», i samarbeid med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.263

Rapporten var basert på et fem måneders langt feltarbeid ute blant rom 
i Oslo og 25 informanter som stilte opp ved hjelp av tolk. Rapporten 
baserte seg også på oppslag i norsk presse der rom ble omtalt. Ifølge 
rapporten antas det å være omkring 1000 tilreisende rom i Oslo, de 
fleste fra Romania.

Rapporten omtalte blant annet behandlingen romfolket ble utsatt for 
av politiet, vektere og oppryddingsaksjonen Rusken. Blant annet ble 
det vist til hendelser der politiet har bøtelagt og bortvist rom for å sove 
ute, og det ble også nevnt at romfolk ble fratatt sine eiendeler i uvars-
lede opprydningsaksjoner. Rapporten dokumenterte også at enkelte 
dagligvarebutikker ikke lar rom pante flaskene de har samlet, til tross 
for at butikker som selger pantbare flasker, er forpliktet til å gi pant.

Videre pekte rapporten på politikernes og medias ansvar for fremstil-
ling av rom i offentligheten. Det ble vist til at ledende politikere og of-
fentlig ansatte tidvis omtaler rom på en svært generaliserende og ned-
settende måte. Av historiene som gikk igjen i offentligheten, var blant 
annet at rom er multikriminelle, at rom har flådd og spist rotter og 
hunder, og romfolkets usiviliserte forhold til bruk av toaletter og andre 
sanitærfasiliteter. Ifølge rapporten var det generelt lite eller ingen do-
kumentasjon bak slike uttalelser og oppslag. Flere av uttalelsene ble 

263 Rapporten er tilgjengelig på http://www.antirasistisk-senter.no/publikasjo-
ner.5076758-170044.html   

http://www.antirasistisk-senter.no/publikasjoner.5076758-170044.html
http://www.antirasistisk-senter.no/publikasjoner.5076758-170044.html
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kommentert og kritisert av Likestillings- og diskrimineringsombudet, 
som fastslo at romfolket opplever diskriminering i Norge.

3.10	 Pressemelding	fra	Justis-	og	beredskapsdepartementet		
	 	 –	Eget	fengsel	for	utenlandske	innsatte

Justis- og beredskapsdepartementet meddelte i pressemelding av 10. de-
sember 2012 at det er åpnet en ny avdeling for utenlandske innsatte 
ved Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen.264 Avdelingen skal forbe-
holdes mannlige innsatte som skal utvises og transporteres ut av Norge 
ved løslatelse, eller overføres til soning i hjemlandet. I løpet av 2013 vil 
hele Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen, bli forbeholdt utenland-
ske innsatte.

En egen avdeling for utenlandske innsatte ble ansett som kostnadsbe-
sparende, og beslutningen om å opprette enheten kom inn i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2013. Et av formålene var å styrke samarbeidet 
i justissektoren for å legge bedre til rette for utsendelse av utenlandske 
innsatte, for eksempel gjennom å bedre sambruken av blant annet tol-
ketjenester i justissektoren. Utlendingsenheten på Kongsvinger var i 
følge Justis- og beredskapsdepartementet utformet i samsvar med anbe-
falinger gitt av Europarådet i oktober 2012.265

4.		 URFOLK

Av aktuelle saker i 2012 omtales lovendringer i deltakerloven, havres-
surslova og finnmarksloven (4.1) og Norges oppfølging av rapporten 
fra FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter (4.2).

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-

264 Pressemelding fra Justisdepartementet, tilgjengelig på: http://www.regjeringen.no/nb/
dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/kongsvinger-fengsel-ny-avdeling-for-uten.
html?id=709573 

265 Se anbefaling fra Ministerkomiteen vedrørende utenlandske innsatte, tilgjengelig på 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1989353&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3
&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/kongsvinger-fengsel-ny-avdeling-for-uten.html?id=709573
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/kongsvinger-fengsel-ny-avdeling-for-uten.html?id=709573
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/kongsvinger-fengsel-ny-avdeling-for-uten.html?id=709573
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1989353&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1989353&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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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 når det gjelder utdanning og medier. Videre skal ikke 
barn nektes sin kultur generelt; se 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, og bestemmelser om bruk av tradi-
sjonelle 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 fremfor annen lovgivning. RDK er in-
korporert i norsk rett gjennom diskrimineringsloven § 2.

Grunnloven § 110a 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 som gjelder beskyt-
telsen av samiske rettigheter. Formålet med loven er å legge forholdene 
til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle 
sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, jamfør 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  Lovendringer	i	deltakerloven,	havressurslova		
	 	 og	finnmarksloven

Stortinget vedtok 11. juni 2012 endringer i deltakerloven, havressurs-
lova og finnmarksloven.266

266 Lov 21. september 2012 nr. 66 om endringer i deltakerloven, havressurslova og 
finnmarksloven.
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Bakgrunnen for endringene var Kystfiskeutvalgets utredning NOU 2008:5 
Retten til fiske i havet utenfor Finnmark.267

Kystfiskeutvalget hadde i sin utredning konkludert med at det eksis-
terte en rett til fiske for befolkningen i Finnmark, basert på reglene i 
folkeretten om urfolk og historisk bruk. Dette var Fiskeri- og kystde-
partementet ikke enig i. Departementet la til grunn at gjeldende regler 
om regulering av og deltakelse i fiskerinæringen var i tråd med de fol-
kerettslige prinsippene overfor samene som minoritet og urfolk.

Det ble likevel foreslått, og vedtatt av Stortinget, en lovfesting av retten 
til fiske av torsk, hyse og sei for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms 
og resten av områdene med sjøsamiske innslag i Nordland og Troms. 
Lovendringene innebar videre at Fiskeri- og kystdepartementet ble gitt 
myndighet til å opprette en fjordfiskenemnd, at det ble innført regler 
om at det skal legges vesentlig vekt på samiske interesser ved tildeling 
av kvoter, samt at Finnmarkskommisjonen skal utrede kollektive eller 
individuelle rettigheter til fiskeplasser i sjø og fjordområder i Finnmark.

4.2		 Norges	oppfølging	av	rapporten	fra	FNs	spesialrapportør		
	 	 for	urfolks	rettigheter

FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, James Anaya, ga i januar 
2011 ut en rapport om samenes situasjon i Finland, Sverige og Norge.268 
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet offentliggjorde 
i oktober 2012 en rapport om hvordan merknadene fra spesialrappor-
tøren følges opp av norske myndigheter.269

Når det gjaldt spesialrapportørens anbefalinger knyttet til det juridiske 
og politiske rammeverket, viste regjeringen blant annet til at myndighe-
tenes samepolitikk gjennomføres ved hjelp av handlingsplaner, bud-
sjettrammer og et omfattende rettslig rammeverk. Regjeringen fremhe-
vet St.mld. nr. 28 (2007–2008) Om samepolitikken, som et særlig viktig 
arbeid for anerkjennelsen av samers særlige rettigheter som urfolk. Det 
ble også vist til etableringen av institusjoner som jobber med rettighe-
tene til den samiske befolkningen, herunder Sametinget, Samisk høg-
skole og Gáldu (Kompetansesenteret for urfolks rettigheter).

Som svar på rapportørens anbefalinger om å sikre økt selvråderett og 
innflytelse for samene, viste regjeringen blant annet til Sametingets 
virksomhet og til hvordan regjeringen gjennom konsultasjonsordnin-
gen rådspør samer i saker som berører samiske interesser. Regjeringen 

267 Se omtale av Kystfiskeutvalgets utredning i Årbok 2010 s. 49.
268 Se omtale i Årbok 2011 s. 177.
269 Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/

aktuelt/nyheter/2012/oppfolging-rettigheter.html?id=705161 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/2012/oppfolging-rettigheter.html?id=705161
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/2012/oppfolging-rettigheter.html?id=705161
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viste for øvrig til at Sametinget og regjeringen er uenige om tolkningen 
av folkerettslige forpliktelser i tilknytning til budsjettprosesser og hvor-
dan bevilgninger til sametiltak over statsbudsjettet skal bestemmes.

Under henvisning til rapportørens anbefalinger om styrking av samers 
rett til land, vann og naturressurser, viste regjeringen blant annet til 
finnmarksloven, naturmangfoldsloven og ny plan- og bygningslov, som 
alle bidrar til å sikre samenes rettigheter i så måte. Regjeringen viste 
også til etableringen av Finnmarkskommisjonen under finnmarksloven, 
som kom med sin første rapport i 2012, samt lovvedtakene om fiskerett 
som ble vedtatt i 2012 på bakgrunn av Kystfiskeutvalgets utredning.270

Når det gjaldt rapportørens anbefalinger knyttet til å styrke samiske 
språk og utdanninger, viste regjeringen til sin femårige handlingsplan 
for de samiske språk, vedtatt i 2009. Det ble også vist til retten til å 
bruke samisk språk i domstolene i de samiske områdene, samt bruk av 
samisk språk i offentlige tjenesteinstitusjoner som NAV.

Departementet har opplyst at rapporten om oppfølging skal oppdateres 
i 2013 og 2014.

5.		 NASJONALE	MINORITETER

Av aktuelle saker i 2012 omtales Norges svar på spørsmål fra FNs uav-
hengige ekspert på minoritetsspørsmål (5.1), anbefalinger fra ekspert-
komiteen for minoritetsspråkpakten (5.2) og en rapport om den norske 
befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter (5.3).

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.

270 Se ovenfor i samme kapittel.
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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 fremfor annen lovgivning. RDK er in-
korporert i norsk rett gjennom diskrimineringsloven § 2, men ikke i 
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		 Norges	svar	på	spørsmål	fra	FNs	uavhengige	ekspert		
	 	 på	minoritetsspørsmål

Norges avga i september 2012 svar på spørsmål fra FNs uavhengige 
ekspert på minoritetsspørsmål, Rita Izsák, om gjennomføringen av FNs 
erklæring om rettighetene for personer som hører til nasjonale eller 
etniske, religiøse eller språklige minoriteter.271 Erklæringen ble vedtatt 
av FNs generalforsamling i 1992 for å fremme prinsippet om minori-
tetsbeskyttelse.

FNs ekspert hadde fem spørsmål til norske myndigheter. Det første 
spørsmålet var om norske myndigheter hadde inkorporert minoritets-
rettigheter og prinsippene i FN-erklæringen i nasjonal lovgivning. 
Myndighetene svarte at både minoritetsrettigheter og menneskerettig-
heter er beskyttet av Grunnloven, menneskerettsloven og særskilt lov-
givning. Myndighetene viste også til ILO-konvensjon nr. 169 om urbe-
folkning og stammefolk, Europarådets rammekonvensjon for 
beskyttelse av nasjonale minoriteter og Den europeiske minoritets-
språkpakten. Det ble vist til at disse ikke er inkorporert, men at de er 
ratifisert og dermed bindende for Norge.

Det andre spørsmålet var om det eksisterte nasjonale myndighetsorga-
ner, departementer eller uavhengige menneskerettighetsorganer med et 

271 Pr. 31. desember 2012 var dokumentet ikke offentlig tilgjengelig. SMR har fått doku-
mentet fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 
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særskilt mandat til å ivareta minoritetsrettigheter. Myndighetene viste 
blant annet til at Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet 
har et særlig ansvar for minoritetsspørsmål. Videre etterspurte FN-ek-
sperten informasjon om hvordan minoriteter er representert i offentlige 
institusjoner eller andre organisasjoner som arbeider med minoritets-
spørsmål, og om hvordan minoriteter deltar i slike institusjoners ar-
beid. I sitt svar viste myndighetene blant annet til konsultasjonsavtalen 
som pålegger myndighetene å konsultere samer i saker som berører 
samiske interesser. Myndighetene oppga også at det var opprettet et 
kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og norske myndigheter, 
som møtes årlig. I tillegg ble det i 2010 opprettet et fast samråd mellom 
rom og norske myndigheter.

FNs ekspert etterspurte også informasjon om iverksatte tiltak for å be-
skytte og fremme minoriteters rettigheter. Myndighetene viste til en 
rekke initiativer det siste tiåret, blant annet en handlingsplan fra 2009 
for å bedre levekårene til romfolk og opprettelsen av et lovutvalg i 2011 
med mandat om å undersøke norsk politikk ovenfor romanifolket.

Til slutt etterspurte FNs ekspert andre tiltak som norske myndigheter 
har iverksatt for å gjennomføre FN-erklæringen. Myndighetene viste i 
sitt svar blant annet til Kongens offisielle beklagelse i 1997 for Norges 
assimileringspolitikk og behandling av det samiske folk, og en offentlig 
beklagelse for assimileringspolitikken overfor romanifolket i 1998. I 
tillegg opplyste myndighetene om de ulike erstatnings- og økonomiske 
støtteordningene som er tilgjengelige for minoritetsgrupper.

5.2		 Anbefalinger	fra	ekspertkomiteen	for	Den	europeiske		
	 	 pakten	om	regions-	eller	minoritetsspråk

Norge leverte sin femte rapport om gjennomføring av Den europeiske 
pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) 
i 2011.272 I oktober 2012 kom Europarådets ekspertkomité med sin ut-
talelse om Norges oppfølging av minoritetsspråkpakten. Uttalelsen fra 
ekspertkomiteen formulerte også forslag og konkrete anbefalinger som 
senere ble vedtatt av Europarådets ministerkomité.273

Ekspertkomiteen roste Norge for et utmerket samarbeid om rapporte-
ringen og en svært høy kvalitet på Norges statsrapport. Men komiteen 
var bekymret for at mangelen på pålitelige statistiske data om minori-
tetsspråk begrenset muligheten til å planlegge og iverksette tiltak for å 
beskytte og fremme regions- og minoritetsspråkene.

272 Se omtale i Årbok 2011 s. 181.
273 Alle dokumenter om rapporteringen er tilgjengelige på 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
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/minoritetssprakpakta.html?id=86936
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Komiteen gikk også konkret inn på utfordringer knyttet til de enkelte 
minoritetsspråkene. I Norge er samisk, kvensk, romanes og romani 
anerkjent som regions- eller minoritetsspråk, og dermed beskyttet av 
minoritetsspråkpakten.

Når det gjaldt nordsamisk, mente komiteen at Norge måtte styrke inn-
satsen for å kunne tilby offentlige helse- og velferdstjenester, spesielt til 
eldre mennesker, på nordsamisk. Når det gjaldt det kvenske språket, 
var komiteen svært bekymret og mente at situasjonen var prekær. De 
anbefalte derfor norske myndigheter snarest mulig å lage en handlings-
plan og en strategi for å redde språket, i samarbeid med dem som bru-
ker det.

Komiteen mente at situasjonen for det lulesamiske og det sørsamiske 
språket også var kritisk. De anbefalte Norge å satse mer på opplæring i 
disse språkene, samt å gi det mer plass i media og kringkasting.

Når det gjaldt romanes og romani, pekte komiteen på at disse språkene 
var utsatt for fordommer og negativ omtale, og at det førte til at språkene 
ikke ble brukt så mye som de kunne blitt. Komiteen anbefalte Norge å 
styrke innsatsen for å utvikle positive holdninger til disse språkene.

5.3			 Rapport	om	den	norske	befolkningens	holdninger		
	 	 til	jøder	og	andre	minoriteter

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) 
publiserte i mai 2012 rapporten «Antisemittisme i Norge? – Den  norske 
befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter».274

Rapporten presenterer resultatene av den første omfattende befolk-
ningsundersøkelsen i Norge om holdninger til jøder og andre minorite-
ter. HL-senteret gjennomførte undersøkelsen i perioden fra august 2010 
til mai 2012 på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet, Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartemen-
tet. Datainnsamlingen ble foretatt av TNS gallup i november 2011, og 
1522 respondenter deltok i undersøkelsen.

Det fremgår av rapporten at det eksisterer stereotypiske forestillinger 
om jøder i det norske samfunnet. Totalt har 12,5 prosent av befolknin-
gen utpregede fordommer mot jøder. Dersom man sammenlikner med 
andre europeiske land, er utbredelsen av antisemittiske forestillinger 
likevel relativt liten i Norge. Samtidig er enkelte antisemittiske forestil-
linger sterkere til stede i den norske befolkningen. Blant annet støttet 

274 Rapporten er tilgjengelig på http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rap-
port_2012_web.pdf 

http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rapport_2012_web.pdf
http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rapport_2012_web.pdf
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hele 19 prosent av respondentene påstanden «Verdens jøder arbeider i 
det skjulte for å fremme jødiske interesser», og 26 prosent var enig i at 
«Jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Undersøkelsene målte 
også antisemittisme gjennom negative følelser og sosial distanse til jø-
der. Ifølge rapporten følte 9,7 prosent av respondentene antipati mot 
jøder, og 8 prosent av befolkningen ville ikke ha jøder som nabo eller i 
vennekretsen.

Respondentene ble også spurt om sine holdninger til innvandrere og 
mennesker av andre nasjonaliteter og religioner. Funnene viser at gra-
den av sosial distanse er større til de fleste andre grupper enn til jøder. 
Respondentene var mest negative til kontakt med muslimer, somaliere 
og romfolk. Videre var respondentene med de sterkeste antisemittiske 
holdningene også mest avvisende mot andre grupper. I likhet med funn 
fra andre europeiske land var antisemittiske holdninger også mer ut-
bredt blant de respondentene som uttrykte sterk skepsis mot innvan-
drere.

6.		 BARN

Av aktuelle saker i 2012 omtales lovendringer om rett til representant 
for enslige mindreårige asylsøkere (6.1), internasjonal barnebortfø-
ring (6.2) og midlertidig plassering av barn i institusjon ved fare for 
menneskehandel (6.3). Videre omtales høringer om rapporten «Økt 
bruk av konfliktråd» (6.4), om det biologiske prinsipp i barnever-
net (6.5), om endringer i barneloven – tilsyn under samvær (6.6), om 
styrking av barns rettssikkerhet i barnevernet (6.7), om lovendringer 
for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep (6.8), og om end-
ringer i utlendingsforskriften – 15 måneders saksbehandlingstid for 
asylsøkere med barn (6.9).

Andre saker som omtales, er høyesterettsavgjørelser om erstatning for 
skader som følge av mobbing i barneskolen (6.10) og om fortsatt vare-
tektsfengsling av mindreårig (6.11), Sivilombudsmannens uttalelser 
om barnebidrag og vurdering av menneskerettigheter i klagesaker (6.12) 
og om avledet identitetstvil ved søknad om statsborgerskap hos 
barn (6.13), Norges rapport om ILO-konvensjon nr. 182 (6.14), anbefa-
linger fra FNs torturkomité (6.15), Norges oppfølging av anbefalinger 
fra FNs menneskerettighetskomité (6.16). Til slutt omtales en ny in-
struks om håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et 
tema (6.17). 

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 
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menneskerettighetskonvensjonene. Et særskilt vern for barn følger 
også av ØSK artikkel 10 nr. 3, artikkel 12 nr. 2 bokstav a, SP artik-
kel 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 formene 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 å 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 fremfor 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 ingen særskilt beskyttelse av barns rettigheter.

6.1		 Lovendringer	om	rett	til	representant	for	enslige		
	 	 mindreårige	asylsøkere

Stortinget vedtok den 19. mars 2012 endringer i utlendingsloven.275 
Endringene innebærer at det er innført et nytt kapittel 11 A i loven om 
representant for enslige mindreårige asylsøkere.

Bakgrunnen for lovendringene var oppfølgingen av NOU 2004:16 Ver-
gemål. Utvalget bak utredningen foreslo at vergeoppdraget for enslige 
mindreårige asylsøkere skulle erstattes med en representantordning, da 
oppdraget vanligvis omfattet mer enn den umyndiges økonomi. Utval-
get foreslo også at representantordningen skulle reguleres gjennom en 
egen lov som fastsetter representantens oppgaver, og inneholder be-
stemmelser blant annet om opplæring og lønn/godtgjørelse for opp-
draget.

275 Lov 13. april 2012 nr. 15 om endringer i utlendingsloven.
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Med det nye kapittel 11 A får mindreårige som oppholder seg i landet 
uten foreldre eller andre som har foreldreansvaret, rett til en represen-
tant til å ivareta deres interesser. Dette gjelder også dersom foreldrene 
ikke lenger er i stand til å utøve foreldreansvaret. Videre innebærer 
endringene at ansvaret for oppnevning av representanter legges til fyl-
kesmennene, samt egne bestemmelser om at den som oppnevnes, må 
fremvise politiattest. Lovvedtaket inneholder også bestemmelser om 
hva som er representantens oppgaver, samt bestemmelser om represen-
tantens plikt til å innhente den mindreåriges egen mening, godtgjøring 
for representantoppdraget, og en egen bestemmelse om hvordan et re-
presentantoppdrag opphører.

Lovendringene hadde per 31. desember 2012 ikke trådt i kraft.

6.2		 Lovendringer	om	internasjonal	barnebortføring
Stortinget vedtok den 27. mars 2012 endringer i straffeloven som inne-
bærer en utvidelse av straffansvaret ved internasjonal barnebortføring.276 

Den nye bestemmelsen i straffeloven § 216 rammer den som ulovlig tar 
en umyndig ut av landet, eller holder en umyndig i utlandet, og ved 
dette unndrar den umyndige fra den som har foreldreansvaret. Endrin-
gene innebærer at også den som barnet bor fast hos, kan straffes der-
som han eller hun tar barnet ulovlig ut av landet når foreldrene har delt 
foreldreansvar. Strafferammen er satt til tre år.

Lovendringene trådte i kraft den 11. mai 2012.

6.3		 Lovendringer	om	midlertidig	plassering	av	barn	i	institusjon		
	 	 ved	fare	for	menneskehandel

Stortinget vedtok 14. mai 2012 endringer i lov om barnevernloven.277 
Endringene innebærer at det er innført nye bestemmelser som åpner 
for at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan fatte vedtak om 
å plassere barn på barnevernsinstitusjon i inntil seks måneder uten de-
res samtykke hvis de er utsatt for menneskehandel.278

Videre innebærer endringene adgang til å iverksette beskyttelsestiltak 
som begrenser barnets bevegelsesfrihet og bruk av kommunikasjons-
midler. Ifølge myndighetene er barnets rettssikkerhet ivaretatt gjennom 
strenge og presise vilkår for iverksettelse av slike tiltak.

276 Lov 11. mai 2012 nr. 26 om endringer i straffelova mv.
277 Lov 22. juni 2012 nr. 34 om endringer i barnevernloven.
278 Se nærmere omtale av forslaget og høringsrunden i Årbok 2011 s. 189.
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Lovendringene trådte i kraft 1. august 2012.

6.4		 Høring	om	rapporten	«Økt	bruk	av	konfliktråd»
Justis- og politidepartementet sendte 19. desember 2011 på høring en 
rapport fra en ekstern arbeidsgruppe som vurderte tiltak for å øke bru-
ken av konfliktråd.279

Arbeidsgruppen gjennomgikk konfliktrådsloven og andre relevante 
 lover for å få til økt bruk av såkalt gjenopprettende prosess («restora-
tive justice») i rettspleien. Dette begrepet betegner en prosess hvor alle 
som er berørt av et lovbrudd, samarbeider for å bestemme hvordan 
virkningene av lovbruddet og dets følger skal håndteres fremover.

Flere av forslagene berører mindreårige. Arbeidsgruppen foreslo blant 
annet en ny alternativ reaksjon for mindreårige, såkalt ungdomsoppføl-
ging, som skal behandles i konfliktrådet. Målgruppen er ungdom mel-
lom 15 og 18 år som begår kriminalitet, i tilfeller der det antas at en 
tettere oppfølging kan endre atferden. Oppfølging i konfliktrådet er 
ment å fungere som et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner. Re-
aksjonen skal erstatte påtaleunnlatelser med vilkår om oppfølgings-
team, betingede dommer og nedre sjikt av samfunnsstraffen.

Reaksjonen foreslås gjennomført ved å avholde et stormøte mellom 
aktørene som er berørt av den kriminelle handlingen ungdommen har 
begått, og det skal utarbeides en plan som ungdommen må følge. Pla-
nen kan inneholde tiltak som kriminalitetsforebyggende programmer 
om rus og vold, tiltak som arbeidstrening og skoleoppfølging og ikke-
økonomisk kompensasjon til fornærmede. I rapporten ble det foreslått 
å tidsbegrense reaksjonen til en varighet på seks måneder, og at den 
skal ligge inntil den nye ungdomsstraffen som ble vedtatt av Stortinget 
i 2011.280 

Høringsfristen var 19. mars 2012. Mange instanser avga høringssvar, og 
flere var positive til forslagene om ny alternativ reaksjon for mindreå-
rige. Juss-Buss mente at man så langt det er mulig skal unngå krimina-
lisering og institusjonalisering av barn, og at oppfølging gjennom kon-
fliktråd bør være hovedalternativet overfor barn som har begått 
straffbare handlinger. Redd Barna var også positiv til ungdomsoppføl-
ging, og viste til BK artikkel 40 om rettssikkerhetsgarantier for barn 
som er anklaget eller dømt for straffbare handlinger. Kriminalomsorgen 
region øst stilte imidlertid spørsmål ved om det var i ferd med å bli vel 

279 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad.html?id=667461 

280 Se Årbok 2011 s. 185.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad.html?id=667461
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---okt-bruk-av-konfliktrad.html?id=667461
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mange konkurrerende straffereaksjoner og straffegjennomføringsfor-
mer for den samme målgruppen.

6.5		 Høring	om	det	biologiske	prinsipp	i	barnevernet	
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 11. mai 2012 
ut på høring NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.281

Som et ledd i arbeidet for å styrke barnevernet, oppnevnte regjeringen 
18. februar 2011 et utvalg som skulle foreta en utredning av det biolo-
giske prinsippets anvendelse innenfor barnevernet.282 Prinsippet bygger 
på en grunnleggende forståelse av at det er til barnets beste å vokse opp 
hos sine biologiske foreldre. Utvalgets mandat var å belyse de vanske-
lige problemstillingene som oppstår i barnevernet når det biologiske 
prinsipp kommer til anvendelse, herunder hvor stor vekt dette prinsip-
pet bør ha. Utvalget, som ble ledet av barnepsykolog Magne Raunda-
len, leverte sin utredning 6. februar 2012.

I utredningen ga utvalget sin tilslutning til at barn, generelt sett, har 
best av å vokse opp i sin biologiske familie. Utvalget støttet at familien 
er normalordningen i samfunnet, og at loven bør utformes i tråd med 
det. Selv om vektige momenter tilsier at barn bør vokse opp i sin fami-
lie, mener utvalget likevel at dette kan fravikes, der det er til barnets 
beste.

Utvalget foreslo blant annet å innføre et nytt prinsipp om såkalt utvik-
lings fremmende tilknytning i vanskelige barnevernssaker. Prinsippet 
målbærer at en god tilknytning mellom barn og omsorgspersoner er 
avgjørende for barnets utvikling. Utvalget foreslo at dette prinsippet 
skal ha forrang fremfor det biologiske prinsippet i saker der tilknyt-
nings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling. Hensik-
ten er at færre barn skal måtte leve over lengre tid i skadelige omsorgs-
situasjoner. Utvalget foreslo på denne bakgrunn retningslinjer som i 
større grad enn tidligere tar utgangspunkt i barnets behov for utvik-
lings fremmende tilknytning, i kombinasjon med vurderinger av om-
sorgssviktens type og alvorlighetsgrad og omsorgspersonenes egen-
skaper.

281 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2012/invitasjon-til-horing---nou-20125-bedre-.html?id=682250 

282 Se omtale av oppnevnelsen av utvalget og bakgrunnen for det i Årbok 2011 s. 201.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/invitasjon-til-horing---nou-20125-bedre-.html?id=682250
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/invitasjon-til-horing---nou-20125-bedre-.html?id=682250
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Utvalget fremmet også en mengde anbefalinger om tiltak og lovendrin-
ger. Utvalget foreslår blant annet å rettighetsfeste barnevernloven. Ut-
valget anbefalte videre økt bruk av adopsjon ved at adopsjon alltid bør 
vurderes i tilfeller der barn er tidlig og varig plassert i fosterhjem, og at 
Statens helsetilsyn ved fylkesmannen overtar tilsynet med fosterhjem-
mene. På bakgrunn av økt antall saker og store utfordringer i barnever-
net anbefalte utvalget også en utredning av hvorvidt en form for fami-
liedomstol kan erstatte dagens fylkesnemndsordning.

Høringsfristen var 15. september 2012, og en rekke høringsinstanser 
avga innspill. 

6.6		 Høring	om	endringer	i	barneloven	–	tilsyn	under	samvær
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 21. juni 2012 
på høring forslag til endringer i barneloven om reglene for tilsyn under 
samvær.283

Departementet foreslo endringer i domstolens adgang til å gi pålegg i 
«særlege høve» om at samvær mellom barn og forelder som ikke bor 
sammen med barnet, skal skje under tilsyn av offentlig oppnevnt til-
synsperson. Ordningen er hjemlet i barneloven § 43 tredje ledd andre 
punktum og i forskrift til barneloven.

Formålet med forslagene var å styrke barneperspektivet og utsatte 
barns rettssikkerhet i saker om barnefordeling. Det foreslås ingen lov-
endringer når det gjelder adgangen til å nekte samvær helt, men depar-
tementet uttalte at forslaget er ment å senke terskelen for når domsto-
lene skal avgjøre at samvær skal nektes helt. Samtidig viste 
departementet til at noe samvær kan være et gode for barn som ønsker 
dette.

Departementet foreslo på denne bakgrunnen at det innføres to hoved-
former for tilsyn. Den strengeste ordningen er «beskyttet tilsyn», der 
forelderen og barnet overvåkes under hele samværet, inntil 16 timer 
årlig. Den andre er «støttet tilsyn», der det er forsvarlig med mer fleksi-
ble løsninger, inntil 32 timer årlig. Videre foreslo departementet å inn-
føre et nytt vilkår om at «barnets behov» må tilsi samvær under tilsyn 
av offentlig oppnevnt tilsynsperson for at domstolen skal kunne påleg-
ge slikt tilsyn.

Departementet foreslo også at domstolen skal fastsette valg av tilsyns-
form. Videre ble det foreslått formkrav og begrunnelsesplikt ved doms-

283 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/
hoyringar/hoeringsdok/2012/tilsyn-under-samvar.html?id=686572 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/tilsyn-under-samvar.html?id=686572
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/tilsyn-under-samvar.html?id=686572
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pålegg. Departementet foreslo i tillegg at barnevernet får ansvar for å 
oppnevne tilsynsperson i saker der domstolen gir pålegg om «beskyttet 
tilsyn», mens Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) får ansvaret 
ved «støttet tilsyn». Forslagene bygget på departementets helhetlige 
gjennomgang av tilsynsordningen.

Høringsfristen var 20. september 2012, og en rekke høringsinstanser 
avga uttalelse. 

6.7		 Høring	om	styrking	av	barns	rettssikkerhet	i	barnevernet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 5. septem-
ber 2012 på høring et forslag om endringer i barnevernloven.284 Flere 
forslag omhandlet barns rettigheter og rettssikkerhet i barnevernet.

Bakgrunnen for forslagene var barnevernsreformen, som ble gjennom-
ført i 2004 og evaluert i 2010 og 2011. Forslagene er en del av regjerin-
gens barnevernløft.

Departementet foreslo blant annet å lovfeste gjeldende rett om at tje-
nester og tiltak etter loven skal være forsvarlige, for å understreke og 
tydeliggjøre kravet. Forslaget omfatter både tjenester og tiltak som ytes 
av kommunens barneverntjeneste, og av det statlige barnevernet.

Videre foreslo departementet en overordnet lovbestemmelse om barns 
rett til medvirkning i barnevernloven. Departementet foreslo også å 
presisere i den samme bestemmelsen at barn som barnevernet har 
overtatt omsorgen for, i møter med barnevernet kan gis anledning til å 
ha med seg en person barnet har særlig tillit til.

Departementet foreslo også at det tas inn et lovfestet krav om barne-
verntjenestens plikt til oppfølging av mindreårige under og etter vare-
tektsfengsling og soning av fengselsstraff.

Departementet foreslo videre å lovfeste at fylkesnemnda i saker om 
omsorgsovertakelse også skal ta stilling til spørsmålet om samvær med 
søsken. Bakgrunnen for forslaget var blant annet en utredning fra 2009 
om forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett som pekte på 
at søskensamvær også er en del av retten til et familieliv.

Det ble også pekt på store utfordringer med dagens tilsynsmodell. De-
partementet foreslo derfor å legge oppgaven med å føre tilsyn med barn 

284 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/
Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2012/endringer-i-barnevernloven-.
html?id=698366 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2012/endringer-i-barnevernloven-.html?id=698366
http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2012/endringer-i-barnevernloven-.html?id=698366
http://www.regjeringen.no/nn/dep/bld/Dokument/Hoyringar/Hoyringsdokument/2012/endringer-i-barnevernloven-.html?id=698366
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i fosterhjem til kommunene, som selv kan organisere tilsynet på den 
måten de finner faglig forsvarlig.

Høringsfristen var 12. november 2012, og en rekke instanser avga hø-
ringssvar. Mange var positive til de nye bestemmelsene og mente at de 
ville styrke barns rettigheter og rettssikkerhet i barnevernet. Barneom-
budet ønsket imidlertid at departementet skulle omdanne barneverns-
loven til en rettighetslov, som foreslått av blant annet Raundalen-utval-
get.285 

6.8		 Høring	om	lovendringer	for	å	gi	barn	bedre	beskyttelse		
	 	 mot	vold	og	overgrep

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 12. okto-
ber 2012 ut på høring forslag til endringer i barneloven for å gi barn 
bedre beskyttelse mot vold og overgrep.286

Formålet med endringsforslagene var å sikre beskyttelse for barn der 
det er problematikk knyttet til vold eller overgrep hos samværs- eller 
bostedsforelderen.

Departementet foreslo blant annet å tydeliggjøre i barneloven at den 
som barnet bor fast med, skal ha rett til å nekte samvær ved reell frykt 
for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep, og at samvær ikke 
skal tvangsfullbyrdes når det er en reell mulighet for at barnet utsettes 
for vold og/eller overgrep fra samværsforelderen.

Videre fremmet departementet forslag om at domstolene skal ha plikt 
til å treffe midlertidig avgjørelse om samværsnekt i saker der det er ri-
siko for vold eller overgrep mot barnet, der én av partene krever det, og 
det er reell risiko for vold og overgrep. Departementet foreslo også
å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om 
bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av 
en sak for domstolene, uten hinder av taushetsplikten.

Det ble også foreslått å tydeliggjøre at også barn under sju år som er i 
stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis anledning til å uttale 
seg, at barn skal høres om alle relevante sider av saken, få informasjon 
i forkant av høringen og i etterkant om utfallet.

Høringsfristen var 1. desember 2012.

285 Se omtale av høring om det biologiske prinsipp i barnevernet ovenfor i samme kapittel.
286 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/

hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394


198 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

6.9		 Høring	om	endringer	i	utlendingsforskriften		
	 	 –	15	måneders	saksbehandlingstid	for	asylsøkere	med	barn

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 7. september 2012 på høring 
et forslag til endringer i utlendingsforskriften om saksbehandlingstid i 
Utlendingsnemnda for asylsøkere med barn.287

Bakgrunnen for forslaget var stortingsmeldingen Meld. St. 27 (2011–
2012) Barn på flukt, der kortere saksbehandlingstid ble varslet som ett 
av innsatsområdene. Forslaget innebærer at asylsøkere med barn som 
ikke har fått sin klagesak avgjort av Utlendingsnemnda (UNE) innen 
15 måneder etter at klagen er mottatt, med visse unntak kan innvilges 
oppholdstillatelse. En tilsvarende regel eksisterer allerede for saksbe-
handlingen i UDI.  Hensikten med en slik frist var ifølge departementet 
å synliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn, 
innen rimelig tid.

Høringsfristen var 26. oktober, og en rekke høringsinstanser støttet for-
slaget. Advokatforeningen og Juss-Buss var likevel kritiske til en rekke 
unntak fra 15-månedersfristen, og pekte blant annet på at det ville ram-
me barn urimelig hardt dersom alle saker som omhandlet utvisning av 
foreldre, automatisk utelukket opphold etter 15-månedersregelen. Så 
vel Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som Advokatfo-
reningen og Barneombudet mente at forslaget burde omfatte enslige 
mindreårige asylsøkere, som ikke var berørt i høringsnotatet. Advokat-
foreningen anførte videre at UNE burde kunne behandle flertallet av 
sakene på betydelig kortere tid enn UDI, og ba regjeringen vurdere om 
grensen kunne settes til et kortere tidsrom enn 15 måneder.

Den 20. desember 2012 fastsatte Justis- og beredskapsdepartementet 
forskriftsendringene i tråd med sitt opprinnelige høringsforslag. End-
ringene trådte i kraft 1. januar 2013.

6.10	 Høyesterettsdom	om	erstatning	for	skader		
	 	 som	følge	av	mobbing	i	barneskolen

Høyesterett avsa 1. februar 2012 dom i sak om erstatningskrav mot 
Kristiansand kommune for skader en elev hadde fått som følge av mob-
bing i grunnskolen.288

A ble mobbet av medelever i barneskoleårene fra 1987 til 1993. I 2007 
måtte han avbryte sine studier på grunn av psykiske plager. Det ble 
konstatert at han led av posttraumatisk stresslidelse, sosial fobi og 

287 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/
hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-til-endring-i-utlendings.html?id=698727 

288 HR-2012-241-A, publisert i Rt. 2012 s. 146.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-til-endring-i-utlendings.html?id=698727
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing--forslag-til-endring-i-utlendings.html?id=698727
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 depresjon, og at hovedårsaken til dette var mobbingen han hadde vært 
utsatt for i barneskolen.

Spørsmålet for Høyesterett var om kommunen kunne holdes ansvarlig 
for de skadene A ble påført ved mobbingen, jamfør arbeidsgiveransva-
ret i skadeerstatningsloven § 2-1.

Høyesterett så først på hvilken aktsomhetsnorm som skulle gjelde, og 
fastslo at de alminnelige reglene om arbeidsgiveransvar måtte legges 
til grunn. Spørsmålet om hvilke krav som A med rimelighet kunne 
stille til at skolen skulle forhindre mobbingen, måtte være avgjørende 
ved vurderingen av kommunens ansvar. Det var ikke tvilsomt at den 
vedvarende mobbingen var i strid med de krav daværende skole-
lovgivning satte, og problemstillingen ble om kommunens ansatte 
kunne bebreides for at omsorgsplikten overfor A ikke ble tilfreds-
stillende ivaretatt.

Høyesterett sluttet seg til lagmannsrettens konklusjon om at oppfølgin-
gen fra skolen og skolens rådgivere hadde vært utilstrekkelig. A fremsto 
som en spesielt sårbar elev som skolen burde ha rettet spesiell opp-
merksomhet mot. Det hadde vært utvist uaktsomhet ved at det ikke på 
et tidligere tidspunkt hadde blitt sørget for en avklaring av As situasjon 
og satt inn tiltak som kunne stoppe mobbingen. Selv om skolens an-
satte, og særlig klassestyreren, utvilsomt hadde forsøkt å gjøre sitt beste 
i en vanskelig sak, burde det ha vært gjort mer for å avklare situasjonen 
og dermed unngå at den vedvarte år etter år uten å bli bedre. Først og 
fremst skulle mobberne ha vært forsøkt indentifisert, og tiltak skulle ha 
vært rettet direkte mot disse. Ifølge Høyesterett syntes det særlig å ha 
vært en feilvurdering at en så stor del av oppfølgingen ble overlatt til 
klassestyreren alene.

Høyesterett konkluderte enstemmig med at de kravene A med rimelig-
het kunne stille til skolen, ikke var oppfylt. Kommunen var derfor er-
statningsansvarlig etter skadeerstatningsloven § 2-1.

6.11	 Høyesterettskjennelse	om	fortsatt	varetektsfengsling		
	 	 av	mindreårig

Høyesteretts ankeutvalg avsa 15. februar 2012 kjennelse i sak som sær-
lig gjaldt om fortsatt varetektsfengsling av en mindreårig gutt var i strid 
med BK.289 

289 HR-2012-339-U, publisert i Rt. 2012 s. 274.
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A, født i 1994, ble ilagt forlenget varetektsfengsling på grunn av gjenta-
kelsesfare. A gjorde gjeldende at fortsatt fengsling var i strid med Nor-
ges forpliktelser etter BK artikkel 3 og 37 bokstavene b og c.

Ankeutvalget siterte Prop. 135 L (2010–2011), der det legges til grunn 
at BK artikkel 37 bokstav b etter sin ordlyd skal forstås slik at vare-
tektsfengsling av barn bare kan skje dersom alternative tiltak ikke kan 
benyttes. Lagmannsretten hadde bygget på at varetektsfengsling av den 
mindreårige fremsto som «en siste utvei» («last resort») i konvensjo-
nens forstand, da plassering av siktede utenfor fengselsinstitusjon had-
de vært vedvarende forsøkt. Ankeutvalget kunne dermed ikke se at 
lagmannsrettens lovanvendelse i saken var uforenlig med BK artik-
kel 37 bokstav b.

Ankeutvalget fant videre at fengslingen ikke var i strid med BK artik-
kel 37 bokstav c, som bestemmer at barn som berøves friheten, skal 
holdes adskilt fra voksne med mindre det motsatte anses å være i 
barnets interesse. Bestemmelsen inneholder en reservasjon for «excep-
tional circumstances», noe utvalget fant var oppfylt i den aktuelle 
 saken. Både varigheten av frihetsberøvelsen og de forgjeves forsøkene 
på alternativ plassering av A tilsa at forbeholdet i konvensjonen var 
oppfylt.

Videre fant utvalget at fengslingen heller ikke var i strid med BK artik-
kel 3 om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 
handlinger som berører barn. Selv om det ikke uttrykkelig var referert 
til «barnets beste», hadde lagmannsretten vurdert betydningen av sik-
tedes alder opp mot bruken av tvangsmidler, og begrepsbruken kunne 
derfor ikke være avgjørende.

Ankeutvalget fant enstemmig at anken måtte forkastes.

6.12	 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	barnebidrag		
	 	 og	vurdering	av	menneskerettigheter	i	klagesaker

Sivilombudsmannen avga 16. mai 2012 uttalelse i en sak hvor spørsmå-
let var om NAV Klageinstans’ fastsetting av barnebidrag var vurdert på 
riktig måte.290

Den bidragspliktige hadde sagt opp sin stilling som lege i Norge for å 
etablere seg med samme yrke i et såkalt lavkostland. Bidragsmottake-
ren mente at bidraget var for lavt, blant annet ut fra den bidragsplikti-
ges stilling, og stilte spørsmål ved flere av vurderingene. Sivilombuds-
mannen ba NAV Klageinstans om å redegjøre for flere av vurderingene 

290 Sak nr. 2011/3165, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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som lå til grunn for vedtaket, blant annet på hvilken måte hensynet til 
barnets beste var vurdert etter BK artikkel 3.

NAV Klageinstans uttalte i sitt svar til ombudsmannen at det ikke var 
opp til NAV Klageinstans å vurdere hvorvidt lovgiver oppfyller Norges 
folkerettslige forpliktelser gjennom forskriftsbestemmelser og retnings-
linjer til disse.

Sivilombudsmannen viste til at NAV som forvaltningsorgan ved tolk-
ning og skjønnsutøvelse i enkeltsaker er forpliktet til å ta hensyn til de 
folkerettslige forpliktelsene Norge er bundet av. Denne plikten er fast-
slått i Grunnloven § 110 c første ledd, og måtte innebære at NAV 
Klageinstans hadde et selvstendig ansvar for å vurdere forholdet til 
menneskerettighetene i sin behandling av enkeltsaker. I lys av klagein-
stansens svar var ombudsmannen i tvil om dette var gjort i den aktu-
elle saken.

Ombudsmannen konkluderte med at det var knyttet tvil til flere av 
punktene i saken, og ba om at den ble behandlet på nytt.

6.13	 Sivilombudsmannens	uttalelse	om	avledet	identitetstvil		
	 	 ved	søknad	om	statsborgerskap	hos	barn 

Sivilombudsmannen avga 17. juli 2012 en uttalelse i en sak om Utlen-
dingsnemndas (UNEs) avslag på en søknad om norsk statsborgerskap 
fra et somalisk barn født i Norge.291

A ble født i Norge i 2006 og hadde ved fødselen foreldre som begge 
var somaliske statsborgere. Søknaden ble avslått fordi det ble ansett 
å være tvil om barnets identitet som følge av usikkerhet knyttet til 
 farens identitet, såkalt avledet identitetstvil. Moren hadde fått norsk 
 statsborgerskap. I klagen til ombudsmannen ble det vist til at klageren 
ikke kunne se noen saklig grunn til å bli nektet norsk statsborgerskap 
og viste til at han ikke kunne bli registrert i noe formelt system i 
 Somalia. Vedtaket ble også anført å være i strid med FNs barne-
konvensjon.

Ombudsmannen viste til at utlendingsmyndighetenes strenge praktise-
ring av identitetsvilkåret synes å være begrunnet i en frykt for misbruk 
gjennom etablering av doble identiteter og doble statsborgerskap. Om-
budsmannen mente at det var svært usikkert om norsk statsborgerskap 
for klageren kunne føre til slikt misbruk av identitet. Det heftet derfor 
begrunnet tvil ved UNEs vurdering og konklusjon i saken, som var i 
strid med sterke rettspolitiske hensyn. Selv om regelverket senere var 

291 Sak nr. 2011/1182, tilgjengelig på www.sivilombudsmannen.no 

http://www.sivilombudsmannen.no
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endret, og A i prinsippet kunne fremsette en ny søknad om statsborger-
skap, ba ombudsmannen Utlendingsnemnda om å behandle saken på 
nytt.

I den sammenheng ble UNE bedt om å vurdere nøye spørsmålet om 
rekkevidden av FNs barnekonvensjon i saken, og særlig hva som anses 
å være barnets beste etter BK artikkel 3. Ombudet hadde forståelse for 
at det generelt sett kan være «vanskelig å foreta en kvalitativ vurdering 
av om det er til et barns beste å være norsk borger som sin mor eller 
somalisk statsborger som sin far», slik nemnda skrev i klagevedtaket, 
men mente likevel at dette måtte vurderes mer konkret.

6.14	 Norges	rapport	om	ILO-konvensjon	nr.	182
Norske myndigheter rapporterte i september 2012 til ILOs ekspert-
komité om gjennomføringen av ILO-konvensjon nr. 182 om forbud 
mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste formene for barnear-
beid.292

I statsrapporten ble det blant annet redegjort for endringer i barnevern-
loven som skal beskytte barn mot menneskehandel.293 Etter disse end-
ringene kan barn som er i fare for utnyttelse til menneskehandel, bli 
midlertidig plassert i institusjon uten barnets samtykke.

Rapporten besvarte også ILOs ekspertkomités direkte forespørsel 
 («direct request») vedrørende informasjon om effekten av iverksatte 
tiltak i tråd med regjeringens handlingsplan Sammen mot menneske-
handel (2011–2014). Komiteen spurte også om hvor mange mindre-
årige som var ofre for menneskehandel, og som hadde fått oppfølging i 
tråd med handlingsplanen. Myndighetene viste til at ingen av hand-
lingsplanens tiltak var ferdig gjennomført, og at det var for tidlig å eva-
luere tiltakenes effekt. Videre opplyste myndighetene at 69 mindreårige 
mottok hjelp i 2011 på grunnlag av mistanke om at de var ofre for 
menneskehandel. Av disse mottok 25 mindreårige tilbud om innkvarte-
ring gjennom barnevernstjenesten, og flertallet av disse var plassert i en 
barnevernsinstitusjon.

Komiteen anmodet også om å få informasjon om hvilke undersøkelser 
myndighetene hadde gjennomført når enslige mindreårige asylsøkere 
hadde forsvunnet fra omsorgssentre og asylmottak. Myndighetene viste 
til at det er klare retningslinjer for hvordan omsorgssentre og asylmot-
tak skal håndtere og følge opp forsvinninger. Mens politiet har det pri-

292 Rapporten er ikke offentlig tilgjengelig. SMR har fått rapporten tilsendt fra Arbeids-
departementet.

293 Se omtale av lovendringene ovenfor i samme kapittel. 
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mære ansvaret i forsvinningssaker, har omsorgssenteret eller asylmot-
taket et selvstendig ansvar for å oppspore barnet.

6.15	 Anbefalinger	fra	FNs	torturkomité	
FNs torturkomité offentliggjorde i november 2012 sine anbefalinger til 
Norges kombinerte sjette og sjuende periodiske rapport om oppfølging 
av FNs torturkonvensjon (TK).294

Komiteen uttrykte bekymring for flere forhold vedrørende barn, her-
under forsvinninger fra asylmottak og mindreårige straffedømte som 
soner sammen med voksne. For nærmere omtale, se del III, 2. For-
budet mot tortur.

6.16	 Norges	oppfølging	av	anbefalinger	fra		
	 	 FNs	menneskerettighetskomité

Norge mottok i november 2011 anbefalinger fra FNs menneskerettig-
hetskomité om gjennomføringen av SP.295 I tråd med komiteens regler 
for oppfølging ble Norge anmodet om å oversende informasjon om 
gjennomføringen av tre utvalgte anbefalinger innen ett år. Den 19. no-
vember 2012 sendte myndighetene sitt svar på denne anmodningen.296

Komiteen etterspurte blant annet informasjon om oppfølging av anbe-
falingen om en streng begrensning i bruken av varetektsfengsling over-
for mindreårige, og at myndighetene så langt det er mulig, anvender 
alternativer til varetektsfengsel.

I sitt svar viste myndighetene til lovendringene som trådte i kraft i ja-
nuar 2012, som styrket barns rettigheter og innførte alternativer til 
fengsel som reaksjon på straffbare handlinger.297 Myndighetene frem-
hevet en rekke tiltak for å begrense bruk av varetektsfengsel for mindre-
årige, blant annet strengere vilkår for varetektsfengsling, kortere frem-
stillingsfrist, en ny vurdering av opprettholdelse av varetektsfengsling 
minst hver andre uke og et forbud mot full isolasjon av mindreårige 
etter straffeprosessloven.

294 Tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm under feltet for 
Norge.

295 Se Årbok 2011 s. 52. 
296 Norges svar er tilgjengelig på http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/

CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf 
297 Se Årbok 2011 s. 185. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.NOR.CO.6.Add.1.pdf
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6.17	 Instruks	om	håndtering	av	utlendingssaker		
	 	 der	kjønnslemlestelse	er	et	tema

Justis- og beredskapsdepartementet avga 1. juni 2012 en instruks til 
Utlendingsdirektoratet (UDI) om håndtering av saker der kjønnslem-
lestelse er et tema.298

Departementet uttrykte innledningsvis at kjønnslemlestelse er et svært 
alvorlig overgrep mot jentebarn og kvalifiserer som forfølgelse i Flykt-
ningkonvensjonens forstand.  

Departementet viste til at et problem i praksis er at barnets foreldre i 
noen tilfeller kan stå bak kjønnslemlestelsen, og at slike forhold derfor 
ikke fremgår av anførslene ved søknad om asyl. Departementet under-
streket at forvaltningen i slike saker har en selvstendig undersøkel-
sesplikt, og fastslo at UDI skal vurdere risikoen for overgrep av eget 
tiltak dersom en samlet vurdering av generelle og/eller individuelle 
kjente forhold i saken tilsier det.

Departementet vurderte også om utlendingsforvaltningen kunne kreve 
at det skulle foretas underlivsundersøkelser for å avdekke kjønnslem-
lestelse. Bakgrunnen var at forvaltningen har interesse av å klarlegge 
om barnet allerede har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, ettersom Flykt-
ningkonvensjonen bare gir rett til beskyttelse mot fremtidige overgrep. 
Departementet fastslo at det ikke var grunnlag for å kreve underlivsun-
dersøkelse, men at det i særskilte tilfeller kan anmodes om at søkeren 
legger frem legeerklæring for å avklare om barnet har blitt utsatt for 
kjønnslemlestelse. Dette var i første rekke aktuelt dersom søkerens tro-
verdighet er svekket.

Departementet presiserte også at UDI ikke kan stille som vilkår for 
fornyelse eller innvilgelse av permanent oppholdstillatelse til barnet el-
ler dets foreldre at det må sannsynliggjøres at barnet ikke har blitt ut-
satt for kjønnslemlestelse.

7.		 FUNKSJONSHEMMEDES	RETTIGHETER	

Av aktuelle saker i 2012 omtales endringer i arbeidsmarkedsloven – 
krav om politiattest for arbeid med utviklingshemmede (7.1), et forslag 
om ratifikasjon av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (7.2) og et lovforslag om tilsyn med gjennomfø-
ring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (7.3). Videre omtales Likestillings- og diskriminerings-

298 Instruksen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/
retningslinjer-om-handtering.html?id=684016 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/retningslinjer-om-handtering.html?id=684016
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/retningslinjer-om-handtering.html?id=684016


205V DISKRIMINERINGSFORBUDET OG UTSATTE GRUPPERS RETTIGHETSVERN

nemndas vedtak om hiv-positivitet og forholdet til diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven (7.4) og Likestillings- og diskrimineringsombudets 
uttalelse om diskriminerende forsikringsvilkår (7.5).

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 funksjons-
hemming nevnes uttrykkelig 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.

Norge undertegnet 30. mars 2007 FNs konvensjon om rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne,299 men har ennå ikke ratifisert. 
Regjeringen gikk i mai 2012 inn for å ratifisere konvensjonen.300 Kon-
vensjonen 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 fremfor annen lovgivning. Dermed 
gjelder diskrimineringsforbudene i disse konvensjonene som norsk rett.

Rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne reguleres særskilt 
i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.301 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. Arbeidsmiljøloven 
beskytter mot diskriminering og trakassering i arbeidslivet.

299 Konvensjonsteksten er tilgjengelig på www.un.org/esa/socdev/enable/documents/
tccconve.pdf 

300 For informasjon om forslag til ratifisering, se sak nedenfor i dette kapittelet.
301 Lov av 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf
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Grunnloven har ingen særskilt bestemmelse om funksjonshemmedes 
rettigheter.

7.1		 Endringer	i	arbeidsmarkedsloven	–	krav	om	politiattest		
	 	 for	arbeid	med	utviklingshemmede

Stortinget vedtok 20. mars 2012 endringer i lov om arbeidsmarkedstje-
nester.302

Endringen innførte krav om politiattest for personer som skal ansettes 
i bedrifter som arrangerer arbeidsmarkedstiltak rettet mot utviklings-
hemmede. En tilsvarende endring ble gjort i barnevernloven, opplæ-
ringslova og privatskolelova i 2011.303 Krav om politiattest vil omfatte 
stillinger der ansatte ved utøvelsen av sitt arbeid kan komme i et tillits- 
eller ansvarsforhold hvor overgrep eller negativ påvirkning overfor ut-
viklingshemmede kan finne sted. Politiattesten skal være i samsvar 
med politiregisterloven § 39, som omfatter mer enn en ordinær politiat-
test, ettersom den omfatter både seksualforbrytelser, volds- og ransfor-
brytelser og narkotikaforbrytelser.

Lovendringen trådte i kraft 1. mai 2012.

7.2		 Forslag	om	ratifikasjon	av	FNs	konvensjon	om		
	 	 rettighetene	til	mennesker	med	nedsatt	funksjonsevne

Kongen i statsråd behandlet 11. mai 2012 tilrådning fra Utenriksdepar-
tementet om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettig-
hetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).304 Grunnet 
sakens viktighet ble forslaget oversendt Stortinget for samtykke etter 
Grunnloven § 26 andre ledd. Forslaget ble oversendt arbeids- og sosi-
alkomiteen for behandling 14. mai 2012.305

Konvensjonens hovedformål er å sikre at menneskerettighetene til per-
soner med nedsatt funksjonsevne ivaretas på lik linje med andre i sam-
funnet, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. CRPD skal 
bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Utenriksdepartementet begrunnet forslaget om ratifikasjon med at 
konvensjonen styrker det globale vernet av rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne og er uttrykk for et skifte i hvordan funk-
sjonshemming forstås – fra å bli ansett som et sosialpolitisk spørsmål 

302 Lov 23. mars 2012 nr. 13 om endringer i arbeidsmarkedsloven.
303 Se Årbok 2011 s. 187.
304 Prop. 106 S (2011–2012).
305 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-

kasjoner/Saker/Sak/?p=52670 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=52670
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om hjelpeordninger, til i større grad å være et spørsmål om rettslig like-
stilling. Departementet uttalte at det antas at norsk politikk når det 
gjelder funksjonshemmedes rettigheter, er i tråd med konvensjonen. 
Departementet foreslo samtidig at Norge skal avgi to erklæringer om 
sin tolkning av to bestemmelser i konvensjonen.

Regjeringen foreslo at det skal avgis en tolkningserklæring i tilknytning 
til CRPD artikkel 12 om likhet for loven. Erklæringen gir uttrykk for en 
forståelse av at konvensjonen tillater fratakelse av rettslig handleevne 
eller bistand til å utøve rettslig handleevne og/eller tvungent vergemål 
der slike tiltak er nødvendige, som en siste utvei og underlagt kontroll-
mekanismer.

Videre foreslo regjeringen at det skal avgis en tolkningserklæring i til-
knytning til CRPD artikkel 14 om rett til frihet og personlig sikkerhet, 
lest i sammenheng med artikkel 25 om rett til helse. Erklæringen gir 
uttrykk for en forståelse om at konvensjonen tillater tvungen omsorg 
og behandling av mennesker, herunder tiltak for å behandle psykiske 
lidelser, når omstendighetene gjør slik behandling nødvendig som en 
siste utvei, og behandlingen er undergitt rettssikkerhetsgarantier.

Arbeids- og sosialkomiteen avholdt åpen høring i saken 9. okto-
ber 2012, der en rekke høringsinstanser deltok. Samtlige høringsin-
stanser stilte seg positive til regjeringens forslag om ratifikasjon og an-
befalte Stortinget å gi sitt samtykke til dette. Flere av høringsinstansene 
pekte imidlertid på behovet for å ta stilling til spørsmålet om ratifika-
sjon av tilleggsprotokollen til CRPD, som etablerer en individuell kla-
gerett.

Flere av høringsinstansene var videre kritiske til forslagene om å avgi 
tolkningserklæringer. We Shall Overcome viste til at de foreslåtte tolk-
ningserklæringene hovedsakelig vil ramme rettighetene til mennesker 
med mentale funksjonsnedsettelser, og mente avgivelse av slike erklæ-
ringer vil bryte med konvensjonens fokus på ikke-diskriminering. 
Norsk senter for menneskerettigheter anbefalte Stortinget å revurdere 
behovet for å avgi slike tolkingserklæringer. Senteret viste til at nåvæ-
rende praksis i psykisk helsevern er erkjent problematisk, og at det er 
uheldig dersom tolkningserklæringene forstås som en aksept og forlen-
gelse av denne praksisen. Likestillings- og diskrimineringsombudet 
oppfordret norske myndigheter til å forplikte seg til å revurdere de fore-
slåtte tolkningserklæringene så snart som mulig, og senest innen to år, 
med sikte på å trekke dem tilbake.

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi innstilling til Stortinget innen 21. 
februar 2013.
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7.3		 Lovforslag	om	tilsyn	med	gjennomføring	av	FN-konvensjonen		
	 	 om	rettighetene	til	mennesker	med	nedsatt	funksjonsevne

Kongen i statsråd behandlet 11. mai 2012 forslag fra Barne-, likestil-
lings- og diskrimineringsdepartementet om endringer i diskrimine-
ringsombudsloven.306 Lovforslaget ble oversendt arbeids- og sosial-
komiteen for behandling 14. mai 2012.

I lovproposisjonen fremmes det forslag om at Likestillings- og diskrimi-
neringsombudet skal gis ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og 
forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge påtar seg der-
som FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) ratifiseres. På denne bakgrunnen ble det fore-
slått endringer i diskrimineringsombudsloven for å lovfeste dette an-
svaret, i tråd med CRPD artikkel 33 andre ledd om nasjonalt tilsyn med 
gjennomføring av konvensjonen.

Arbeids- og sosialkomiteen avholdt åpen høring i saken 9. okto-
ber 2012, der en rekke høringsinstanser deltok. Ingen høringsinstanser 
hadde innvendinger til at Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk 
tilsynsansvaret. Ombudet uttalte at det ville påta seg tilsynsoppgaven. I 
den sammenhengen pekte ombudet på at det var svært viktig å sikre at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne trekkes inn i overvåkingspro-
sessen og deltar fullt ut i den.

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi innstilling til Stortinget innen 
21. februar 2013.

7.4		 Likestillings-	og	diskrimineringsnemndas	vedtak		
	 	 om	hiv-positivitet	og	forholdet	til	diskriminerings-		
	 	 og	tilgjengelighetsloven

Likestillings- og diskrimineringsnemnda fattet 31. januar 2012 vedtak i 
en klagesak hvor spørsmålet var om Likestillings- og diskriminerings-
ombudet hadde lagt riktig lovforståelse til grunn når det avviste en sak 
med den begrunnelse at forskjellsbehandling av hiv-positive falt uten-
for diskriminerings- og tilgjengelighetslovens begrep «nedsatt 
funksjonsevne».307 Saken gjaldt en hiv-smittet pasient som fikk utsatt 
kirurgisk behandling som følge av ubegrunnet smittefrykt.  Organisa-
sjonen HivNorge påklaget ombudets vurdering av at lovens begrep 
«nedsatt funksjonsevne» ikke dekket et slikt tilfelle, men fikk ikke 
medhold. Saken ble oversendt Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

306 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publi-
kasjoner/Saker/Sak/?p=53756 

307 Sak 40/2011, tilgjengelig på www.diskrimineringsnemnda.no jf. tidligere sak 11/882, 
tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53756
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53756
http://www.diskrimineringsnemnda.no
http://www.ldo.no
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Spørsmålet for nemnda var om det å være hiv-positiv omfattes av be-
grepet nedsatt funksjonsevne i diskriminerings- og tilgjengelighetslo-
ven § 4. Nemnda så til lovens forarbeider og uttalte at lovgiver ikke 
hadde foretatt en tilstrekkelig avklaring av diskrimineringsvernets rek-
kevidde overfor hiv-positive. Forarbeidene tilsa at det måtte sondres 
mellom dagens funksjonsevne for hiv-positive og en eventuell fremtidig 
nedsatt funksjonsevne, der bare den siste situasjonen syntes å være om-
fattet av diskrimineringsvernet. Nemnda fant at en slik sondring ville 
være vanskelig å praktisere, i tillegg til at diskrimineringsvernet lett 
kunne omgås, og viste videre til at behovet for et diskrimineringsvern 
utvilsomt var til stede.

Nemnda konkluderte med at en rimelig og hensiktsmessig praktisering 
av loven tilsa at det å være hiv-positiv var omfattet av begrepet «nedsatt 
funksjonsevne» etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

7.5		 Likestillings-	og	diskrimineringsombudets	uttalelse		
	 	 om	diskriminerende	forsikringsvilkår	

Likestillings- og diskrimineringsombudet avga 6. juli 2012 uttalelse i en 
sak som gjaldt spørsmålet om Storebrand Livsforsikrings vilkår i en 
kollektiv pensjonsavtale utgjorde diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.308

En kvinne ansatt i en privat barnehage hadde en kollektiv pensjonsfor-
sikring i Storebrand Livsforsikring. Avtalen var en ytelsesbasert pen-
sjonsforsikring. Den omfattet en ytelsesbasert alderspensjon, der årlig 
ytelse skal utgjøre differansen mellom 66 prosent av pensjonsgrunn-
laget og en antatt alderspensjon fra folketrygden.

Klageren ble delvis ufør i 2003, jobbet halv stilling i barnehagen og 
mottok halv uførepensjon. Hun fikk opplyst at hun ikke fikk oppjustert 
pensjonsgrunnlaget sitt i den halve stillingen hun var i jobb. Hun fikk 
opplyst at dette fulgte av forsikringsavtalen, der følgende fremgikk: 
«Ytelsene kan bare reguleres for arbeidstakere som er helt arbeidsdyk-
tige».

Ombudet viste til at selv om bestemmelsen om krav til full arbeidsdyk-
tighet for opptak og endringer i pensjonsavtalen i utgangspunktet var 
en nøytral bestemmelse, ville praktiseringen av den ramme personer 
som ikke lenger var arbeidsføre tilsvarende 100 prosent stilling. Praksi-
sen ville dermed indirekte ramme personer som har nedsatt funksjons-
evne og er uføre som følge av dette.

308 Sak 10/653, tilgjengelig på www.ldo.no 

http://www.ldo.no
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Ombudet fant det videre ikke tvilsomt at klageren ble stilt dårligere enn 
andre på grunn av nedsatt funksjonsevne ved at hun ikke fikk oppjus-
tert pensjonsgrunnlaget for den delen hun fortsatt var i jobb på lik linje 
med deltidsansatte som var fullt arbeidsdyktige. Ifølge ombudet utgjor-
de denne praksisen dermed forskjellsbehandling, som i utgangspunktet 
var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4.

Ombudet vurderte videre om praksisen likevel kunne være lovlig etter 
lovens § 4 fjerde ledd, som åpner for unntak dersom den aktuelle be-
stemmelsen er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og den ikke er 
uforholdsmessig inngripende overfor den det gjelder. Ombudet aksep-
terte at det kunne være et saklig hensyn å vektlegge helseopplysninger 
for å sikre balanse mellom risiko og premie ved spørsmål om forsikring. 
Ombudet var imidlertid ikke enig i at det var nødvendig for å oppnå 
dette formålet at Storebrand førte en praksis som innebar at klageren 
ikke fikk oppjustert pensjonsgrunnlaget for den delen hun var i jobb. 
Ombudet kunne ikke se at det var nødvendig for Storebrand å koble 
risiko for økt uførhet og oppjustering av pensjonsgrunnlag for alders-
pensjon basert på lønnsinntekt for å ha dekning for forsikringsforplik-
telsene.

Ombudet uttalte at det uansett var et vilkår for tillatt forskjellsbehand-
ling at denne ikke var uforholdsmessig inngripende overfor dem som 
rammes. Ombudet uttalte at det måtte svært gode grunner til for å for-
svare en ordning der delvis uføre personer mister muligheten til å opp-
tjene samme alderspensjon som andre, basert på sin arbeidsinntekt. 
Det var et uttrykt ønske fra myndighetenes side å få flere personer med 
nedsatt funksjonsevne ut i lønnet arbeid, og ombudet pekte på at like 
rettigheter er en grunnleggende forutsetning for å oppnå dette.

Ombudet viste til at retten til ikke-diskriminering er en av grunnpila-
rene for FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). Videre viste ombudet til at Norge ved å under-
tegne CRPD har forpliktet seg til ikke å handle i strid med den. Ifølge 
ombudet innebærer konvensjonen en forpliktelse til å realisere retten 
til arbeid, inkludert for dem som får nedsatt funksjonsevne i løpet av 
sin yrkeskarriere, etter CRPD artikkel 27 nr. 1.

På denne bakgrunnen konkluderte ombudet med at forsikringsvilkå-
rene til Storebrand Livsforsikring var i strid med diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven når det gjaldt manglende oppjustering av pen-
sjonsgrunnlag for arbeidsinntekt for delvis uføre arbeidstakere.
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8.		 FLYKTNINGERS	OG	ASYLSØKERES		
	 	 MENNESKERETTIGHETSVERN

Av aktuelle saker i 2012 omtales lovendringer i utlendingsloven – lag-
ring av biometri (8.1), høyesterettsdommer om dobbelt statsborgerskap 
og forholdet til flyktningkonvensjonen (8.2), om rett til asyl grunnet 
homofili (8.3), om opphold på humanitært grunnlag og adgangen til å 
vektlegge nye faktiske forhold ved domstolsprøving av vedtak (8.4), om 
avslag på opphold for en iransk familie med lengeværende barn (8.5), 
og om avslag på opphold for en bosnisk familie og et lengeværende 
barn (8.6). Endelig omtales Stortingsmelding om barn på flukt (8.7), 
samt instrukser om endring av praksis – forfølgelse på grunn av seksu-
ell orientering og kjønnsidentitet (8.8) og om unntak fra dublinprose-
dyre for kriminelle asylsøkere (8.9).

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 der vedkommende risike-
rer forfølgelse (den såkalte non-refoulement-regelen). Hvilke personer 
som er beskyttet mot forfølgelse, er nærmere definert i konvensjonens 
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 artik-
kel 2 første ledd, som pålegger staten å sikre rettighetene etter konven-
sjonen 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 tolkes slik at den forbyr statspartene å returnere perso-
ner til land hvor de risikerer tortur eller annen umenneskelig eller ned-
verdigende behandling eller straff.
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TK artikkel 3 forbyr retur av personer som risikerer tortur ved hjem-
sendelse. SP artikkel 13 fastsetter grunnleggende rettssikkerhetsgaran-
tier i saker om utvisning av utlendinger som oppholder seg lovlig i lan-
det.

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.

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 fremfor annen lovgivning. Forbudet 
mot retur i EMK artikkel 3 og TK artikkel 3 er innarbeidet i den nye 
utlendingsloven § 73. Utlendingsloven § 3 slår fast at loven skal anven-
des i samsvar med internasjonale regler, når disse har til formål å styrke 
utlendingens stilling.

Grunnloven har ingen særskilt bestemmelse om flyktningers og asyl-
søkeres rettigheter.

8.1		 Lovendringer	i	utlendingsloven	–	lagring	av	biometri
Stortinget vedtok 19. mars 2012 endringer i utlendingsloven.309  

Endringene innebærer en regulering av ordningen med Schengen-stan-
dardiserte oppholdskort, som skal utstedes til alle som får opphold i 
Norge. På oppholdskortene skal det lagres biometrisk informasjon om 
personen, i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk.

Proposisjonen som lå til grunn for lovendringen, inneholdt en kort vur-
dering av forholdet til menneskerettighetene og personvernet. Det 
fremkom at Schengen-landene har lagt til grunn at lagring av biometri 
på oppholdskort ikke vil være i strid med EMK artikkel 8, og departe-
mentet fant ikke denne vurderingen tvilsom. Departementet fant heller 
ikke personvernhensyn som talte mot lovforslaget.

En enstemmig kommunal- og forvaltningskomité var enig med depar-
tementet og avga innstilling uten særlige merknader. Lovendringene 
trådte i kraft 20. mai 2012.

309 Lov 20. april 2012 nr. 17 om endringer i utlendingsloven.
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8.2		 Høyesterettsdom	om	dobbelt	statsborgerskap		
	 	 og	forholdet	til	flyktningkonvensjonen

Høyesterett avsa 31. januar 2012 dom i sak som gjaldt gyldigheten av et 
vedtak i Utlendingsnemnda (UNE) om å nekte asyl.310 Det springende 
punktet var om det var situasjonen på flukt- eller vedtakstidspunktet 
som skulle legges til grunn ved anvendelsen av flyktningkonvensjonen 
artikkel 1 A (2) annet ledd om dobbelt statsborgerskap.

Ektefellene A og B søkte asyl i Norge ettersom de fryktet for sine liv og 
sin sikkerhet i Kosovo. For A var frykten begrunnet i hennes etnisitet 
som serber og hennes ektefelles kroatiske opprinnelse. Deres forhold 
ble ikke akseptert i hjemlandet. B hadde serbisk mor og kroatisk far, og 
hans frykt var begrunnet i at albanerne så på han som en serber, mens 
serberne så på han som en kroat.

UNE fant at Serbia ikke returnerte etniske serbere til Kosovo, og at 
ektefellene ville ha tilgjengelig og effektiv beskyttelse fra serbiske myn-
digheter. Søkerne var dermed etter flyktningkonvensjonen artik-
kel 1 A (2) annet ledd henvist til å søke beskyttelse i Serbia som deres 
annet statsborgerland.

A og B anførte at flukten fant sted lenge før Kosovo erklærte sin uav-
hengighet fra Serbia og vedtok egen statsborgerlovgivning. Ektefellene 
hadde derfor bare ett statsborgerskap da de søkte asyl, og hevdet at si-
tuasjonen på flukttiden måtte legges til grunn ved bedømmelsen. Staten 
bestred denne forståelsen av flyktningkonvensjonen.

Høyesterett kom til at konvensjonens ordlyd og formål klart tilsa at det 
var situasjonen på vedtakstidspunktet som måtte være avgjørende, 
både med hensyn til om det forelå velbegrunnet frykt for at det landet 
vedkommende var borger av, ikke kunne gi effektiv beskyttelse, og med 
hensyn til om vedkommende var borger av mer enn ett land. Også ef-
fektivitetshensyn og rettstekniske hensyn talte for å bygge på en nåtids-
vurdering. Resultatet ble, ifølge Høyesterett, entydig bekreftet av stats-
praksis, utenlandske domstolers praksis, oppfatningen hos FNs 
høykommissær for flyktninger og internasjonal juridisk teori.

Høyesterett kom enstemmig til at anken måtte forkastes.

310 HR-2012-248-A, publisert i Rt. 2012 s. 139.
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8.3		 Høyesterettsdom	om	rett	til	asyl	grunnet	homofili
Høyesterett avsa 29. mars 2012 dom i sak om gyldigheten av vedtak 
truffet av Utlendingsnemnda (UNE).311 Spørsmålet i saken var om en 
irakisk statsborger hadde rett til asyl under henvisning til at han som 
homofil hadde en velbegrunnet frykt for forfølgelse i Irak.

Høyesterett bedømte saken etter utlendingsloven 1988, men påpekte at 
rettsspørsmålene saken reiste, var relevante også etter utlendings-
loven 2008. Sentralt for saken var forståelsen av flyktningbegrepet i 
utlendingsloven 1988 § 17, jf. flyktningkonvensjonen artikkel 1 A.

Det var, ifølge Høyesterett, ikke bestridt at homofile som søker beskyt-
telse som flyktninger, anses å tilhøre en «particular social group»,312 da 
seksuell orientering er en grunnleggende del av menneskers identitet 
på samme måte som rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en 
 spesiell sosial gruppe og politisk oppfatning. Høyesterett viste i den 
sammenheng også til UNHCRs retningslinjer av 21. november 2008 
pkt. II A. Det var heller ikke bestridt at homofile i Irak var utsatt for 
forfølgelse i konvensjonens forstand.

Problemstillingen for Høyesterett var hvilken betydning det skulle ha 
for beskyttelsesbehovet at homofile ville kunne unngå forfølgelse hvis 
de holdt seg innenfor de rådende religiøse og kulturelle normene i Irak. 
Høyesterett fant at det måtte foretas en konkret og fremtidsrettet vur-
dering. Av ordlyden og formålet var det, ifølge Høyesterett, nærliggen-
de å utlede at en utlending ikke kan nektes beskyttelse under henvis-
ning til at han eller hun kan oppgi eller skjule sin homofile identitet i 
hjemlandet, og på denne måten unngå forfølgelse.

Spørsmålet var så om en søker som ut fra de faktiske opplysningene i 
saken måtte forventes å ville skjule sin seksuelle legning ved retur, had-
de krav på beskyttelse. Høyesterett fant at man måtte legge vekt på hva 
som var grunnen til at søkeren ville holde sin seksuelle legning skjult. 
Dersom årsaken til hemmeligholdet var frykt for alvorlige overgrep, 
måtte dette være tilstrekkelig for å konstatere at det forelå en velbe-
grunnet frykt for forfølgelse. Var det derimot grunnlag for å konkludere 
med at søkeren uansett ville holdt sin legning skjult, for eksempel fordi 
vedkommende selv mente den var i strid med religionen eller ikke or-
ket belastningen med den sosiale fordømmelsen, ville det ikke være 
naturlig å anse at søkeren hadde en berettiget frykt for forfølgelse.

311 HR-2012-667-A, publisert i Rt. 2012 s. 494.
312 Jf. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A (2).
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Spørsmålet var etter dette hvordan man skulle bedømme situasjonen 
der det ikke alene var frykten for forfølgelse som var årsaken til hem-
meligholdet.

Høyesterett siterte fra en britisk høyesterettsdom avsagt i 2010, 313 hvor 
det ble lagt til grunn at årsaken til at vedkommende ville skjule sin sek-
suelle legning kunne være sammensatt uten at kravet på beskyttelse falt 
bort, så lenge frykten for forfølgelse var en vesentlig årsak.

Høyesterett undersøkte videre praksis i andre konvensjonsstater og 
konkluderte med at det samlede rettskildebildet talte for å nærme seg 
spørsmålet i det vesentlige på samme måte som det ble gitt anvisning på 
i den britiske høyesterettsdommen. Høyesterett uttalte at der begrun-
nelsen for hemmeligholdet er sammensatt, må ikke årsakskravet for-
stås så strengt at det i realiteten utelukker søkere som har reell grunn 
til å frykte forfølgelse, når denne frykten er sentral for vedkommendes 
valg.

I den konkrete vurderingen i saken pekte Høyesterett på at lagmanns-
retten hadde ansett årsaken til at A ville holde sin seksuelle legning 
skjult, som irrelevant. Rettsanvendelsen var derfor uriktig.

En enstemmig Høyesterett fant at lagmannsrettens dom med ankefor-
handling måtte oppheves.314

8.4		 Høyesterettsdom	om	opphold	på	humanitært	grunnlag	og		
	 	 adgangen	til	å	vektlegge	nye	faktiske	forhold	ved		
	 	 domstolsprøving	av	vedtak

Høyesterett avsa 2. mai 2012 dom i sak som gjaldt UNEs avslag på 
søknad om opphold på humanitært grunnlag etter utlendingslo-
ven § 38, og spørsmål om domstolene ved prøving av vedtaket kunne 
vektlegge nye faktiske forhold.315 

A kom fra Sri Lanka til Norge i 2007 sammen med sin ektefelle og dat-
ter, og søkte asyl basert på As aktivitet i en politisk fløy i Sri Lanka. 
Sønnen D kom til Norge alene i 2006. D ervervet norsk statsborger-
skap og tapte sitt statsborgerskap i Sri Lanka etter at UNE avslo den 
øvrige families søknader om opphold. De ankende parter anførte kren-
kelse av EMK artikkel 8, samt BK artikler 3, 8 og 9.

313 HJ (Iran) and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department, UKSC 31, 
7. juli 2010.

314 Avgjørelsen dannet bakgrunn for en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til 
UDI om behandling av søknader fra lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner. 
Se omtale av instruksen nedenfor i samme kapittel.

315 HR-2012-920-A, publisert i Rt. 2012 s. 667.
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For Høyesterett var problemstillingen om domstolene ved prøving av 
vedtakets gyldighet hadde adgang til å bygge på faktiske forhold som 
hadde funnet sted etter at vedtaket ble fattet, der dette kunne medføre 
endring til gunst for søkerne.

Etter en redegjørelse for domstolskontrollen med forvaltningsvedtak 
tok to dommere utgangspunkt i Norges menneskerettslige forpliktelser. 
Retten viste til en rekke dommer fra EMD316 og slo fast at det avgjø-
rende når saker prøves ved EMD, er en nåtidsvurdering. Den omsten-
dighet at EMD prøver sakers menneskerettslige sider ut fra situasjonen 
når klagen blir behandlet der, talte for at også norske domstoler måtte 
basere sin prøving på forholdene slik de er når saken prøves. Det ville 
være lite tilfredsstillende dersom den nasjonale domstolsprøvingen 
hadde en snevrere horisont eller var mindre inngående enn en etterføl-
gende prøving ved EMD.

De to dommerne anså at denne kompetansen må omfatte enhver sak 
for domstolene hvor det er spørsmål om å prøve utlendingsmyndighe-
tenes vedtak om å nekte opphold på humanitært grunnlag eller utlen-
dingsloven § 38, inkludert nye omstendigheter som ikke nødvendigvis 
aktualiserer menneskerettslige temaer. Det ble tilføyd at mye talte for at 
det samme måtte gjelde andre vedtak i utlendingssaker.

De øvrige to dommerne kom til samme resultat, men med annen be-
grunnelse. Disse begrunnet resultatet med at domstolsprøving av for-
valtningsvedtak generelt må skje på grunnlag av det faktum som fore-
ligger på det tidspunktet saken tas opp til doms, med mindre det 
foreligger særlig hjemmel for noe annet. En siste dommer kom til et 
annet resultat enn flertallet.

Høyesterett kom, med fire mot én stemme, til at lagmannsrettens dom 
måtte oppheves.

8.5		 Høyesterettsdom	om	avslag	på	opphold	for	en		
	 	 iransk	familie	med	lengeværende	barn	

Høyesterett i plenum avsa den 21. desember 2012 dom i sak som gjaldt 
gyldigheten av et avslag på søknad om asyl og opphold i Norge for en 
iransk familie med barn som på vedtakstidspunktet hadde bodd lenge i 
Norge uten lovlig opphold.317 Saken reiste spørsmål om domstolene ved 
prøvingen skulle bygge på de faktiske forholdene på vedtaks- eller 
domstidspunktet. Videre reiste den spørsmål om forståelsen av det sær-

316 Blant annet saken Nunez mot Norge, application no. 55597/09, inntatt i Årbok 2011 
s. 115, og Antwi mot Norge, application no. 26940/10, se del III, 9. Vernet om privatliv 
og familieliv. 

317 HR-2012-2398, pr. 31. desember 2012 var avgjørelsen ikke publisert i Norsk Retstidende. 
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lige vernet for barn i utlendingsloven § 38 tredje ledd, herunder dom-
stolenes kompetanse ved prøvingen.

Ektefellene D og E var iranske statsborgere. De fikk sønnen F i 2003. 
E og sønnen søkte asyl i Norge i 2004. Asylgrunnen var at familien ble 
forfulgt i Iran på grunn av sin tro. D søkte asyl i Norge i 2005. Familiens 
asylsøknader ble avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2005, og det 
ble heller ikke innvilget opphold på humanitært grunnlag.

Fra februar 2006 fikk familien utsatt utreisefrist og senere også innvil-
get en midlertidig oppholdstillatelse fordi F var under behandling for 
tuberkulose. Datteren G ble født i 2007. Familien søkte etter dette om 
omgjøring av avslagene fire ganger, men alle søknadene ble avslått av 
UNE. Den midlertidige tillatelsen grunnet den medisinske behandlin-
gen av F utløp i oktober 2007, og fra dette tidspunktet hadde familien 
plikt til å forlate Norge. Familien hadde ikke samarbeidet ved å skaffe 
reisedokumenter og var dermed ureturnerbare. F gikk i norsk barne-
hage og skole, hadde venner og var godt integrert i lokalsamfunnet.

I 2010 reiste familien søksmål med påstand om at vedtaket om ikke å 
gi dem asyl eller opphold på humanitært grunnlag var ugyldig. Etter 
varselet om søksmål vurderte UNE igjen om det var grunnlag for om-
gjøring, men avslo dette 29. november 2010. Familien tapte både i ting-
retten og lagmannsretten. For Høyesterett anførte familien at det hadde 
oppstått en ny asylgrunn, og at domstolene ved vurderingen måtte byg-
ge på de faktiske forholdene på domstidspunktet, og ikke på vedtaks-
tidspunktet. Staten imøtegikk familiens anførsler.

Førstvoterende, på vegne av et flertall bestående av 14 dommere, kom 
til at anken måtte forkastes.

Høyesterett så først på spørsmålet om hvilket faktum som skulle legges 
til grunn for prøvingen. Problemstillingen var om domstolene ved prø-
vingen av vedtakets gyldighet hadde rett og plikt til å ta i betraktning 
faktum som hadde kommet til etter at forvaltningen hadde fattet sitt 
vedtak.

Retten pekte i denne forbindelse på at tiden går mens saken behandles, 
og at særlig barna i denne tiden ville knytte enda sterkere bånd til Nor-
ge. Den sterkere tilknytningen ville kunne medføre at interesseavvei-
ningen ville slå ut forskjellig avhengig av hvilket tidspunkt man la til 
grunn for vurderingen. Videre ble det pekt på at D hadde anført at det 
i februar 2012 hadde blitt vedtatt en lovendring i Iran om obligatorisk 
dødsstraff for frafalne fra den offisielle religionen. Dersom dette påbe-
ropte grunnlaget var riktig, ville det kunne gi rett til asyl etter utlen-
dingsloven § 28.
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I vurderingen viste Høyesterett til at spørsmålet nylig hadde vært oppe 
i dommen inntatt i Rt. 2012 s. 667,318 der retten hadde delt seg i tre 
fraksjoner når det gjaldt hvilket tidspunkt som skulle legges til grunn 
ved vurderingen av et vedtak i utlendingsforvaltningen. Denne dom-
men var bakgrunnen for at den aktuelle saken ble besluttet tatt opp til 
behandling i plenum. Høyesterett presiserte at det måtte foretas en for-
nyet vurdering av problemstillingen uavhengig av den nylig avsagte 
dommen.

Høyesterett viste til at domstolenes prøvingsrett hadde konstitusjonelt 
grunnlag, men at de nærmere grensene for prøvingsadgangen hadde 
verken konstitusjonelle eller folkerettslige skranker, og at svaret måtte 
bero på en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Prøvingen av for-
valtningens vedtak bygget på ulovfestet rett, og rettspraksis måtte der-
for stå sentralt ved vurderingen.

Etter en gjennomgang av rettspraksis fant Høyesterett at det generelle 
utgangspunktet frem til dommen i Rt. 2012 s. 667 hadde vært at ved-
takstidspunktets faktum ble lagt til grunn for domstolenes prøving av 
vedtakets gyldighet, men at det som utgangspunkt var adgang til å 
fremlegge nye bevis som kaster lys over situasjonen på vedtakstids-
punktet. Ifølge førstvoterende var det klart at det generelle utgangs-
punktet fra før dommen i Rt. 2012 s. 667 fortsatt var gjeldende.

Spørsmålet var så om Norges menneskerettslige problemstillinger tilsa 
at domstolene på visse områder likevel måtte bygge på de faktiske for-
holdene på domstidspunktet.

Førstvoterende understreket innledningsvis at verken FNs barnekon-
vensjon eller EMK krevde at domstolene måtte foreta en nåtidsvurde-
ring ved prøvingen av forvaltningsvedtak. Når det gjaldt EMK artik-
kel 13 om retten til et effektiv prøvingsrett ved en nasjonal myndighet, 
viste Høyesterett til flere avgjørelser fra EMD319 og konkluderte med at 
selv om nye påberopte omstendigheter må prøves før en person sendes 
ut av landet, kreves det ikke at det er domstolene som må foreta prø-
vingen.

Ifølge Høyesterett var det ikke omstridt at UNEs behandling oppfylte 
kravene til en effektiv prøvingsrett, slik disse kravene var oppstilt i 
EMDs praksis. UNE var å anse som en domstol etter EMK artikkel 13, 
nemnda hadde en plikt til å behandle omgjøringsbegjæringer, og en slik 
behandling ville basere seg på en nåtidsvurdering. Dermed ble det lagt 

318 Se omtale av Rt. 2012 s. 667 ovenfor. 
319 Kudla mot Polen, application no. 30210/96, Kuric med flere mot Slovenia, application 

no. 26828/06 og Maslov mot Østerrike, application no. 1638/03.
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til grunn at konvensjonsforpliktelsen om en effektiv prøvingsrett var 
ivaretatt.

Spørsmålet var så om reelle hensyn tilsa at man ved saker som berører 
menneskerettigheter, likevel burde fravike den tradisjonelle linjen om 
at det er faktum på vedtakstidspunktets som skal prøves.

Høyesterett viste til anførselen om at EMD foretar en nåtidsvurdering, 
og at norske domstoler ikke burde ha dårligere mulighet enn EMD til 
å forhindre menneskerettsbrudd. Videre ble det vist til anførselen om 
subsidiaritetsprinsippet. Til dette bemerket Høyesterett at det var de 
samme hensynene som begrunnet hovedregelen om at domstolskon-
trollen skulle baseres på faktum på vedtakstidspunktet, som også gjor-
de seg gjeldende når det gjaldt spørsmål om et vedtak krenket våre 
menneskerettslige forpliktelser. Det må alltid vurderes om nytt påstått 
faktum er riktig og relevant, og hvilken vekt de nye forholdene i tilfelle 
skal ha. Dette er oppgaver som i utgangspunktet er av forvaltningsmes-
sig karakter. Hensynet til betryggende saksbehandling tilsa derfor at 
forvaltningen først skulle behandle nytt faktum, og at domstolenes kon-
troll skulle være etterfølgende.

Høyesterett pekte også på at det var tvilsomt hvor mye som kunne vin-
nes på at en nåtidsvurdering ble lagt i grunn, siden domstolene som 
hovedregel nøyer seg med å avsi ugyldighet, og at saken deretter vises 
til ny behandling i forvaltningen. Når dette ble sett i sammenheng med 
at UNE uansett hadde en plikt til å vurdere omgjøring, var det vanske-
lig å se hvilken ytterligere rettsikkerhet som ville oppnås ved at dom-
stolene først skulle fastslå at de nye omstendighetene kunne være rele-
vante, og deretter kjenne vedtaket ugyldig.

I lys av det ovennevnte fant retten at det ikke var grunnlag for å gjøre 
unntak i menneskerettighetssaker. Konklusjonen var at domstolenes 
prøving av et forvaltningsvedtaks gyldighet også i saker som berører 
menneskerettigheter, herunder utlendingssakene, måtte knyttes til fak-
tum på vedtakstidspunktet.

Høyesterett foretok så en vurdering av om familien kunne få bli i Nor-
ge, på bakgrunn av de faktiske forholdene på vedtakstidspunktet. Etter 
utlendingsloven § 38 om opphold på humanitært grunnlag skal hensy-
net til barns beste tillegges vekt som et «grunnleggende hensyn», mens 
innvandringsregulerende hensyn også kan vektlegges. Etter utlendings-
forskriften § 8-5 skal hensyn til barns beste og deres tilknytning til riket 
tillegges særlig vekt. Det ble videre vist til FNs barnekonvensjon artik-
kel 3 nr. 1 om barnets beste.



220 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

Høyesterett viste til at det innenfor rammene av Norges internasjonale 
forpliktelser i utgangspunktet var et politisk spørsmål hvor mange som 
skal gis opphold på humanitært grunnlag. Generelt var rettsområdet 
preget av vanskelige avveininger av utpreget politisk karakter. Dette 
gjaldt ikke minst for avveining mellom de to sentrale motstående hen-
synene i den aktuelle saken, nemlig hensynet til barnets beste og inn-
vandringsregulerende hensyn. Høyesterett foretok så en gjennomgang 
av de sentrale forarbeidene og forutsetningene som var lagt til grunn for 
denne avveiningen.

Samlet sett viste lovens for- og etterarbeider at hensynet til barnets 
beste skulle veie tungt, og at det skulle legges vekt på tilknytning som 
er opparbeidet også mens barnet har hatt ulovlig opphold i landet. 
Hensynet til barnets beste kunne imidlertid avveies mot motstridende 
hensyn. Innvandringsregulerende hensyn kunne være så tungtveiende 
at de måtte gå foran hensynet til barnets beste. Høyesterett fremhevet 
videre at jo tyngre hensynet til barnet er, desto mindre rom ville det 
være for andre hensyn, og at hensynet til barnet etter omstendighetene 
kunne være så tungtveiende at det måtte slå gjennom uansett hvilke 
mothensyn som gjør seg gjeldende. Høyesterett fastslo videre at barne-
konvensjonen artikkel 3 nr. 1 ikke stiller krav som går utover det som 
kan utledes av utlendingsloven § 38, utlendingsforskriften § 8-5 og 
disse bestemmelsenes forarbeider.

Høyesterett vurderte så domstolenes prøvingskompetanse, og la til 
grunn at domstolene fullt ut kunne prøve om forvaltningen hadde tol-
ket loven riktig. At hensynet til barnets beste måtte være forsvarlig vur-
dert og avveid mot eventuelle motstående hensyn, innebar at det måtte 
fremgå av vedtaket at hensynet til barnets beste var tillagt vekt som et 
grunnleggende hensyn. Domstolene kunne ikke prøve den konkrete 
interesseavveiningen.

Med dette som utgangspunkt vurderte Høyesterett gyldigheten av 
UNEs omgjøringsnektelse av 29. november 2010. Retten gjennomgikk 
nemndas behandling av omgjøringsbegjæringen, og fant at den hadde 
tolket utlendingsloven § 38 riktig.

Høyesterett konstaterte at UNE hadde foretatt en forsvarlig og korrekt 
behandling av saken da den fant at datteren G ikke hadde slik tilknyt-
ning til Norge at det ga grunnlag for oppholdstillatelse.

For sønnen F hadde UNE lagt til grunn at han hadde tilknytning som 
kunne gi grunnlag for opphold. Høyesterett vurderte så UNEs behand-
ling av de innvandringsregulerende hensynene. UNE hadde ikke brukt 
noen gal karakteristikk om familiens handlemåte da nemnda la til 
grunn at det var et «grovt tillitsbrudd» at familien ikke forlot Norge 
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 etter utløpet av den midlertidige oppholdstillatelsen, selv om karak teri-
stikken etter Høyesteretts mening var noe streng. Samlet hadde UNE 
lagt vekt på sentrale innvandringspolitiske hensyn som hadde en saklig 
forankring i sakens fakta. Det var også foretatt en forsvarlighets kontroll 
av å sende barna til Iran.

På denne bakgrunn kom Høyesterett til at det ikke var mangler ved 
skjønnet som kunne føre til ugyldighet. Avgjørelsen bygde heller ikke 
på en uriktig fortolkning av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Vedta-
kets begrunnelse viste ifølge Høyesterett at hensynet til F var forsvarlig 
vurdert innenfor rammene av loven og Norges internasjonale forplik-
telser.

Ved voteringen kom Høyesterett med 14 mot fem stemmer til at dom-
stolene ved prøvingen av gyldigheten av forvaltningsvedtak må legge til 
grunn det faktum som forelå da vedtaket ble fattet. Tre av dommerne 
mente man måtte legge en nåtidsvurdering til grunn for så vidt gjelder 
utlendingssaker, mens to dommere mente at en nåtidsvurdering måtte 
være utgangspunktet for domstolsprøving av alle typer vedtak.

Et annet flertall på 14 dommere mente at det ikke var feil ved vedtaket 
som medførte at det var ugyldig. Et mindretall på fem dommere mente 
at vedtaket var ugyldig som stridende mot barnekonvensjonen artik-
kel 3.

8.6		 Høyesterettsdom	om	avslag	på	opphold	for	en	bosnisk		
	 	 familie	og	et	lengeværende	barn	

Høyesterett i plenum avsa 21. desember 2012 dom i sak om gyldig-
heten av en nektelse av å omgjøre et avslag på opphold på humanitært 
grunnlag for en familie fra Bosnia-Hercegovina, som hadde fått barn i 
Norge.320 Saken ble behandlet i sammenheng med HR-2012-2398-P.321

A og B ble født i republikken Bosnia, nå Bosnia-Hercegovina. De an-
kom Norge i 2003 uten gyldige reisedokumenter og søkte asyl samme 
dag. De ble boende på asylmottak og fikk datteren C senere samme år. 
I 2012, mens de fortsatt bodde på asylmottaket, fikk de en datter til.

Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo deres søknader om asyl i 2003 og 
fant heller ikke grunn til å innvilge opphold på humanitært grunnlag 
etter utlendingsloven § 38. Utlendingsnemnda (UNE) avslo den etter-
følgende klagen i 2005. Familien etterkom ikke sin plikt til å forlate 

320 HR-2012-2399-P, pr. 31. desember 2012 var avgjørelsen ikke publisert i Norsk 
Retstidende. 

321 Se omtale i sak ovenfor. 
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Norge, og søkte flere ganger om omgjøring av UNEs vedtak. I 2007 tok 
UNE saken opp til ny behandling, og avslo igjen søknadene. Etter at 
familien 15. mai 2010 fikk avslag på en omgjøringsbegjæring, reiste 
ektefellene søksmål om gyldigheten av omgjøringsnektelsen. Som følge 
av søksmålet foretok UNE en fornyet vurdering av om vedtaket skulle 
omgjøres. I vedtak av 15. desember 2010 avslo UNE på ny å omgjøre 
vedtaket. Familien nådde ikke frem i verken tingretten eller lagmanns-
retten. I mars 2012 ble familien uttransportert til Bosnia-Hercegovina 
av Politiets utlendingsenhet.

For Høyesterett anførte familien blant annet at begrunnelsen ikke inne-
holdt noen tilfredsstillende vurdering av datteren Cs tilknytning til 
Norge. En utsendelse ville også innebære et brudd på Cs rett til privat-
liv etter EMK artikkel 8 og hennes rettigheter etter barnekonvensjonen 
(BK) artikkel 3. Staten imøtegikk familiens anførsler.

I sin vurdering viste Høyesterett til plenumsdommen som ble avsagt 
samme dag, og fastslo at vedtaket skulle prøves på grunnlag av faktum 
på vedtakstidspunktet, og ikke på domstidspunktet. Dette innebar at 
man ved vurderingen av vedtakets gyldighet måtte se bort fra den økte 
tilknytningen for C etter 15. desember 2010.

Spørsmålet var så om UNEs vedtak var ugyldig. Høyesterett fant at det 
var klart at nemnda hadde lagt til grunn at det ville være til Cs beste om 
hun fikk bli i landet, og at hun hadde opparbeidet en slik tilknytning til 
riket, at tilknytningen kunne være utslagsgivende for avgjørelsen. 
Nemnda hadde videre veid hensynet til Cs beste mot innvandringsregu-
lerende hensyn. Høyesterett fant at nemndas vurderinger hadde visse 
svakheter, men at det ikke var tvilsomt at den hadde lagt en riktig for-
ståelse av utlendingsloven § 38 til grunn for vurderingen av om det 
skulle gis oppholdstillatelse. Det var også foretatt en slik forsvarlighets-
vurdering som barnekonvensjonen gir anvisning på. Ifølge Høyesterett 
fremgikk det klart av vedtaket at hensynet til barnets beste var forsvar-
lig vurdert og avveid mot motstående hensyn, og at hensynet var tillagt 
vekt som et grunnleggende hensyn. På bakgrunn av dette fant Høyeste-
rett det klart at vedtaket av 15. desember var gyldig.

Det neste spørsmålet var om utsendelsen av C krenket EMK artikkel 8 
om «rett til respekt for sitt privatliv».

Høyesterett påpekte at begrepet «privatliv» måtte forstås vidt, og at 
utvisning var dekket av begrepet. Høyesterett viste så til EMDs avgjø-
relse i Butt mot Norge,322 der EMD fastslo at det ville innebære en 
krenkelse av EMK artikkel 8 dersom Norge returnerte to søsken til 

322 Application no. 47017/09, se del III, 9. Vernet om privatliv og familieliv.
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Pakistan. Butt-søsknene var født i Pakistan, men hadde tilbrakt meste-
parten av sine 26 og 27 år i Norge, og de hadde sterke bånd til landet. 
Avgjørelsen viste at også personer uten lovlig opphold i landet etter 
omstendighetene kunne etablere «private life» som beskyttes av 
EMK artikkel 8, selv om statene i utgangspunktet hadde rett til å kon-
trollere vilkårene for adgangen til riket.

EMDs praksis viste videre at det for beskyttelse etter artikkel 8 var av 
stor betydning om den aktuelle personen var en «settled migrant». Et 
sammenhengende ulovlig opphold i Norge på nærmere 17 år kvalifi-
serte ikke for at de to søsknene i Butt mot Norge kunne anses som 
«settled migrants».323 En utsendelse kunne derfor bare medføre kon-
vensjonskrenkelse «in exceptional circumstances». I Butt mot Norge 
forelå det slike eksepsjonelle omstendigheter.

Høyesterett viste også til at EMDs avgjørelse i Dragan med flere mot 
Tyskland, som innebar at det skal svært mye til for at en utsendelse av 
immigranter som ikke er «settled migrants», krenker artikkel 8.324

Høyesterett understreket at det ikke var påvist noen avgjørelse før 
Butt-saken hvor EMD hadde lagt til grunn at personer som ikke er 
«settled migrants», likevel hadde etablert «private life» i konvensjo-
nens forstand. Cs opphold i Norge var langt kortere enn oppholdet til 
søskenparet Butt, og det var ikke gitt at hun hadde etablert «private 
life» i Norge. Høyesterett valgte å la dette spørsmålet stå åpent, etter-
som det i alle tilfeller ikke forelå «exceptional circumstances» i Cs sak.

I begrunnelsen for at det ikke forelå slike eksepsjonelle omstendighe-
ter, viste Høyesterett til at Cs opphold var betydelig kortere enn for 
barna i Dragan-saken, og at flere av årene gjaldt år der hennes følelses-
messige og sosiale bånd primært var knyttet til foreldrene. C ble også 
returnert sammen med foreldrene, og til et land der hun hadde to halv-
søsken. Foreldrene hadde hele tiden vært klar over sin plikt til å retur-
nere til Bosnia-Hercegovina, og hadde hele tiden misligholdt sin plikt 
til å forlate Norge. I motsetning til i Butt-saken måtte barna identifise-
res med foreldrene, siden omstendighetene i den foreliggende saken på 
ingen måte var atypiske. Det forelå altså ikke «exceptional circumstan-
ces» i saken, og utsendelsen av familien krenket dermed ikke Cs ret-
tigheter etter EMK artikkel 8.

Avslutningsvis drøftet Høyesterett om det kunne gis fastsettelsesdom 
for at utsendelsen av C krenket barnekonvensjonen artikkel 3. Høyes-
terett kom til at det ikke kunne utledes noe krav om slik fastsettelses-

323 Se Butt mot Norge avsnitt 78 flg.
324 Application no. 33743/03.
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dom av våre internasjonale forpliktelser. Høyesterett fant etter en gjen-
nomgang av tvistelovens forarbeider og rettspraksis at det var retten til 
et effektivt rettsmiddel og hensynet til subsidiaritetsprinsippet som 
hadde begrunnet adgangen til å kreve særskilt fastsettelsesdom for 
brudd på EMK og SP. Gjennomgangen av rettskildene ga ingen holde-
punkter for at det kunne kreves særskilt fastsettelsesdom for brudd på 
barnekonvensjonen.

Spørsmålet om fastsettelsesdom for konvensjonskrenkelse måtte derfor 
vurderes etter det generelle utgangspunktet i norsk rett, jamfør tvistelo-
ven § 1-3. Dette innebar at spørsmålet om brudd på barnekonvensjo-
nen måtte prøves i tråd med hovedregelen om at rettslige spørsmål 
vurderes i dommens premisser som ledd i prøvingen av tvistegjenstan-
den i saken. Høyesterett bemerket også at de ikke kunne se at en ren 
konstatering av om en bestemt løsning er til barnets beste, var et «retts-
krav», og at det heller ikke var noe «reelt behov» for å få avgjort dette 
spørsmålet. Begrunnelsen var at hensynet til barnets beste var sentralt, 
men ikke avgjørende i vurderingen etter BK artikkel 3. Det forelå altså 
heller ikke grunnlag i nasjonal tvistelovgivning for å kreve fastsettelses-
dom for at utsendingen av C var i strid med BK artikkel 3.

På denne bakgrunnen konkluderte et flertall på elleve dommere med at 
kravet om fastsettelsesdom for brudd på BK artikkel 3 nr. 1 måtte av-
vises, at staten måtte frifinnes for påstanden om brudd på EMK artik-
kel 8, og at anken for øvrig måtte forkastes.

Et mindretall på fem dommere kom til et annet resultat enn flertallet og 
la til grunn at vedtaket av 15. desember 2010 var ugyldig, samt at det 
forelå brudd på BK artikkel 3 nr. 1 og EMK artikkel 8. Et mindretall på 
tre dommere var enig med førstvoterende, unntatt når det gjaldt spørs-
målet om adgangen til å kreve fastsettelsesdom for brudd på BK artik-
kel 3.

8.7		 Stortingsmelding	om	barn	på	flukt
Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, la 8. juni 2012 
frem stortingsmeldingen Meld. St. 27 (2011–2012) Barn på flukt.325

Bakgrunnen for meldingen var at regjeringen ønsket å få en bred og 
samlet gjennomgang av de sentrale problemstillingene knyttet til barn 
på flukt, for å kunne få en helhetlig diskusjon omkring temaet. Formå-
let med meldingen var først og fremst å gi en oversikt over regelverket, 

325 Alle dokumentene i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/?p=54031  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54031
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54031
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praksis og den politikken som føres, og å fremheve særskilte utfordrin-
ger og dilemmaer.

Meldingen gjennomgikk både det internasjonale bildet, det juridiske 
rammeverket, vurderinger og praksis i asylsaker som involverer barn, 
menneskehandel med barn, tilbudet og rettighetene mens barna er i 
Norge, og retur av barn. Innenfor de ulike områdene presenterte mel-
dingen analyser, forslag til tiltak og anbefalinger.

Forholdet mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn 
var et av temaene som var omtalt i meldingen. Når det gjaldt regelver-
ket om oppholdstillatelse på grunn av barnets tilknytning til riket, men-
te regjeringen at det i den senere tids praksis fra Utlendingsnemnda 
(UNE) var blitt tatt mer hensyn til innvandringsregulerende hensyn 
enn hva som var forutsatt da regelverket ble vedtatt, og regjeringen 
foreslo derfor at dette skulle klargjøres i loven. Regjeringen mente 
imidlertid at barnekonvensjonen «ikke gir noe absolutt direktiv om 
hvordan den enkelte sak skal avgjøres», og at motstående hensyn, som 
innvandringsregulerende hensyn, kan tillegges like mye eller mer vekt 
enn prinsippet om barnets beste.

Meldingen ble oversendt Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 
11. juni. Komiteen avholdt åpen høring i saken den 13. september, hvor 
en rekke organisasjoner deltok.

Norsk senter for menneskerettigheter var kritiske til regjeringens for-
ståelse av begrepet «barnets beste», og pekte på at meldingen var pre-
get av vage og til dels motstridende utsagn om denne vurderingen, som 
etter senterets oppfatning burde vært viet mer plass. Senteret anbefalte 
at det skulle utarbeides en forskrift som klargjør hvordan barnets beste-
vurderingene skal foretas, og som gir veiledning om vektingen av bar-
nets beste i forhold til andre momenter. Senteret påpekte også at det 
etter ordlyden i den engelske versjonen av barnekonvensjonen, kon-
vensjonens forarbeider og generelle kommentarer fra FNs barnekomité 
var klart at hensynet til barnets beste er et grunnleggende hensyn som 
ikke kan vike for innvandringsregulerende hensyn.

I en felles høringsuttalelse tok Redd Barna, Røde Kors, UNICEF Nor-
ge, Advokatforeningen, Juss-Buss og NOAS også opp begrepet barnets 
beste, og kritiserte regjeringens forståelse av innholdet i og vektleggin-
gen av prinsippet. Uttalelsen inneholdt flere konkrete forslag til Stor-
tinget, blant annet at Stortinget skulle anmode regjeringen om å foreta 
en juridisk gjennomgang av praktiseringen av bestemmelsene i utlen-
dingsloven opp mot FNs barnekonvensjon.
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Når det gjaldt enslige mindreårige asylsøkere, viste regjeringen til øk-
ningen i antallet barn i denne gruppen som har kommet til Norge. Det 
ble videre vist til innstramminger som er foretatt overfor denne grup-
pen, blant annet bruken av begrensede oppholdstillatelser, som er an-
tatt å ha medvirket til at tallet på ankomster de siste par årene er redu-
sert.

Flere høringsinstanser, blant andre Redd Barna, var kritiske til bruken 
av slike begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, og ba 
regjeringen om å oppheve bestemmelsen som ga hjemmel for slike til-
latelser. Mange høringsuttalelser uttrykte generell bekymring for situa-
sjonen til enslige barn, og pekte blant annet på den manglende retten 
til videregående opplæring, utfordringene knyttet til barn som forsvin-
ner fra asylmottak og omsorgssentre, og var videre kritiske til at de 
enslige asylbarna over 15 år ikke er underlagt barnevernets omsorg slik 
norske barn uten omsorgspersoner er.

Barneombudet uttrykte i sin uttalelse overfor Stortinget at de var skuf-
fet over at meldingen var lite konkret, og at det var uklart om den ville 
bety noen endring i praksis ved vurderingen av barns tilknytning til ri-
ket. Barneombudet var blant annet bekymret over den høye terskelen 
for å få opphold i Norge av helsemessige årsaker, og mente at det ikke 
ble gjort grundige og individuelle vurderinger i disse sakene.

Komiteen avga 8. november innstilling om å vedlegge meldingen proto-
kollen. Dette ble enstemmig bifalt i Stortinget.

8.8		 Instruks	om	endring	av	praksis	–	forfølgelse		
	 	 på	grunn	av	seksuell	orientering	og	kjønnsidentitet

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 22. juni 2012 en instruks til 
Utlendingsdirektoratet (UDI) om endring av praksis i saker om forføl-
gelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.326

Instruksen hadde bakgrunn i en anmodning fra UDI om praksisend-
ring i saker vedrørende lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 
(LHBT-søkere). UDI mente at den gjeldende praksis, der LHBT-søkere 
ble forventet å tilpasse seg sosiale, kulturelle og lovnedfelte normer ved 
retur til hjemlandet, i noen tilfeller kunne være i strid med 
flyktningkonvensjonen. I tillegg til UDIs anmodning hadde Høyesterett 
i Rt. 2012 s. 494 avsagt en dom om en homofil asylsøker fra Irak.327 
Dommen la føringer for hvordan utlendingsmyndighetene skulle vur-

326 Instruksen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/
g042012-ikrafttredelse-av-endringer-i--2.html?id=686817 

327 HR-2012-667-A. Se omtale av dommen ovenfor i samme kapittel.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/g042012-ikrafttredelse-av-endringer-i--2.html?id=686817
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/g042012-ikrafttredelse-av-endringer-i--2.html?id=686817
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dere asylsaker hvor søkeren påberoper seg frykt for forfølgelse på grunn 
av seksuell identitet. Dommen utgjorde, sammen med anmodningen 
fra UDI, bakgrunnen for den nye instruksen.

Departementet redegjorde for hvordan uttrykket «velbegrunnet frykt 
for forfølgelse» skulle forstås i vurderingen av asylsøknader fra lesbis-
ke, homofile, bifile, transpersoner og intersexpersoner (LHBTI-søkere). 
Departementet presiserte at utgangspunktet, som i andre asylsaker, 
skulle være en konkret og individuell vurdering. Ifølge instruksen kun-
ne UDI ikke lenger forvente, kreve eller legge til grunn at LHBTI-søke-
re vil tilpasse seg sosiale, kulturelle og lovnedfelte normer i det offent-
lige rom eller skjule sin seksuelle identitet etter retur for å unngå 
forfølgelse.

Videre ble det slått fast at Høyesteretts tilnærming i dommen inntatt i 
Rt. 2012 s. 494 skal anvendes ved behandlingen av asylsøknader fra 
LHBTI-søkere. Konkret gjaldt dommen vurdering av beskyttelsesbeho-
vet til en homofil asylsøker, men departementet presiserte at metoden 
også skal anvendes ved behandlingen av søknader fra lesbiske, homo-
file, bifile, transpersoner og intersexpersoner.

I sammenheng med den nye instruksen kom også departementet med 
nye retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse, som tok for seg en del 
begrepsavklaringer, samt veiledning til saksbehandlingen.328

8.9		 Instruks	om	unntak	fra	dublinprosedyre	for		
	 	 kriminelle	asylsøkere

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 5. juni 2012 en instruks til 
Utlendingsdirektoratet med anmodning om en praksisendring overfor 
asylsøkere som har begått kriminelle handlinger.329

Norge er tilsluttet Dublin II-forordningen, som innebærer at dersom en 
asylsøker tidligere har søkt asyl i et annet Schengen-land, skal vedkom-
mende returneres til det landet uten at søknaden er realitetsbehandlet i 
Norge. Etter utlendingsforskriften kan det gjøres unntak fra denne pro-
sedyren ved å åpne for realitetsbehandling i Norge i visse situasjoner 
eller ved «særlige grunner».

Instruksen gikk ut på at UDI skal realitetsbehandle asylsøknader fra 
kriminelle asylsøkere som ellers ville blitt returnert til andre Schengen-
land etter dublinsamarbeidet. Vilkårene for dette var at asylsøkeren 

328 Instruksen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/
retningslinjer-om-kjonnsrelatert-forfolg.html?id=696289 

329 Instruksen er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/
gi-042012-instruks-om-unntak-fra-dublinp.html?id=684278 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/retningslinjer-om-kjonnsrelatert-forfolg.html?id=696289
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/retningslinjer-om-kjonnsrelatert-forfolg.html?id=696289
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/gi-042012-instruks-om-unntak-fra-dublinp.html?id=684278
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2012/gi-042012-instruks-om-unntak-fra-dublinp.html?id=684278


228 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012

hadde begått kriminelle handlinger, at det var meget stor sannsynlighet 
for at søknad om beskyttelse ville bli avslått, og at politiet enkelt kunne 
returnere utlendingen til hjemlandet.

Bakgrunnen for forslaget var en henvendelse fra UDI om at mange 
kriminelle asylsøkerne som ble returnert til ansvarlige Schengen-land 
etter dublinsamarbeidet, raskt kom tilbake til Norge. Departementet 
anså at retur til hjemlandet ville ramme utlendingen hardere og gjøre 
Norge mindre attraktivt for asylsøkere som har begått kriminalitet.
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Av aktuelle saker i 2012 omtales et forslag om endringer i regnskapslo-
ven (1.1), samt en sak om utelukkelse av selskaper fra Statens pen-
sjonsfond utland (1.2).

Innledning
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 iva-
reta menneskerettighetene og respektere viktige samfunnshensyn. Ret-
ningslinjene 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 menneske-
rettighetsbrudd.

1.1		 Forslag	om	endringer	i	regnskapsloven
Regjeringen fremmet 7. desember 2012 et forslag til Stortinget om end-
ringer i regnskapsloven og andre lover.330 Forslaget gikk ut på at det 
skal settes krav om at store foretak skal rapportere om hvordan de 
følger opp sitt samfunnsansvar.

Bakgrunnen for lovforslaget var en arbeidsgrupperapport som var ute 
på høring i 2011.331 Lovforslaget innebærer at store foretak etter regn-
skapsloven skal gi en årlig redegjørelse for hva de gjør for å integrere 
hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale for-
hold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretnings-
strategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foreta-

330 Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på http://www.stortinget.no/no/Saker-og- 
publikasjoner/Saker/Sak/?p=55785 

331 Se Årbok 2011 s. 225.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55785
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=55785
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kene skal etter forslaget som et minimum gi opplysninger om sin policy 
for samfunnsansvar, om hvordan denne er fulgt opp i året som er gått, 
og om forventningene til arbeidet fremover. Foretak som ikke har en 
slik policy, skal i henhold til forslaget opplyse om dette. Regjeringen 
foreslo unntak fra rapporteringskravet for datterselskaper når mor-
selskapet har gitt en redegjørelse for konsernet, som dekker datter-
selskapet.

Regjeringen foreslo også at redegjørelsen skal gis av styret, og at den 
skal offentliggjøres i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig 
dokument som det er henvist til i årsberetningen. I tillegg foreslås det at 
revisorer skal gi en uttalelse om redegjørelsen for samfunnsansvar på 
lik linje med uttalelsen som gis om årsberetningen etter gjeldende 
 regler.

1.2		 Utelukkelse	av	selskaper	fra	Statens	pensjonsfond	utland
Finansdepartementet fatter beslutning om utelukkelse av selskaper fra 
Statens pensjonsfond utland (SPU) etter tilråding fra fondets Etikkråd.332

Ifølge pressemelding av 16. juni 2012 besluttet Finansdepartementet å 
utelukke det israelske selskapet Shikun & Binui Ltd fra Statens pen-
sjonsfond utland. Bakgrunnen var at selskapet er involvert i bygging av 
israelske bosettinger i de okkuperte områdene på Vestbredden og i Øst-
Jerusalem.

Etikkrådets tilråding om utelukkelse ble blant annet begrunnet i føl-
gende: 

«Når det gjelder spørsmålet om lovmessigheten av bosettingene, viser 
Etikkrådet til uttalelser fra Folkerettsdomstolen i Haag (ICJ), FNs sik-
kerhetsråd og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), som 
alle fastslår at byggingen av israelske bosettinger på Vestbredden er i 
strid med IV Genève-konvensjon. (…)

Det er bred internasjonal enighet om at Israels bygging av bosettinger 
på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er ulovlig. (…)
Etikkrådet anser at SPUs investering i selskapet er i strid med fondets 
etiske retningslinjer da selskapets virksomhet innebærer en uaksepta-
bel risiko for at det medvirker til alvorlige krenkelser av individers ret-
tigheter i krig eller konfliktsituasjoner.»

332 Pressemeldingene om utelukkelse og Etikkrådets tilrådinger er tilgjengelige på http://
www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/
selskaper-som-er-utelukket-fra-fondets-i.html?id=447122 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/selskaper-som-er-utelukket-fra-fondets-i.html?id=447122
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/selskaper-som-er-utelukket-fra-fondets-i.html?id=447122
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/selskaper-som-er-utelukket-fra-fondets-i.html?id=447122


231VEDLEGG

VEDLEGG

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 
 aspekter.

I stortingsmeldingen St.meld. nr. 21 (1999–2000) Menneskeverd i sen-
trum. Handlingsplan for menneskerettigheter står det følgende: «Regje-
ringen vil stille ressurser til rådighet slik at institutt for menneskeret-
tigheter 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 forsk-
ning 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-



233VEDLEGG

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 menneskerettighe-
ter, herunder til skoleverk, media og organisasjoner.

Nasjonal institusjon skal samarbeide med andre fagmiljøer og med re-
levante 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 foregikk høsten 2012. Norges neste gjennomgang finner 
sted under rådets 14. sesjon i mai 2014. Statsrapporten skal leveres tolv 
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 sjuende 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-
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tigheter hvert femte år. Norges femte rapport ble levert 30. juni 2010. 
Dialogen med Norge er berammet til november 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 Nor-
ge fant sted under komiteens 51. sesjon fra 13. februar til 2. mars 2012. 
FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW) avsluttende merknader i 
form av konklusjoner om og anbefalinger til Norge etter eksaminering 
ble vedtatt 3. mars 2012. Neste statsrapport skal leveres i februar 2016.

TK: Den norske regjeringen skal i henhold til TK artikkel 19 levere 
statsrapporter til FNs torturkomité hvert fjerde år. Norges leverte sin 
sjuende rapport i juli 2011. Dialogen med Norge fant sted under komi-
teens 49. sesjon i fra 29. oktober til 23. november 2012. Frist for neste 
statsrapport ble satt til 23. november 2016.

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 tredje år, og ellers etter forespørsel fra komiteen. Norges 
foreløpig siste rapport ble levert i september 2012.

ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og beskyttelsen av organi-
sasjonsretten: Den norske regjeringen rapporterer hvert tredje år, og 
ellers etter forespørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble 
levert i september 2010.
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ILO-konvensjon nr. 98 om gjennomføringen av prinsippene for or-
ganisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger: Den 
norske regjeringen rapporterer hvert tredje 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 ar-
beidere av lik verdi: Den norske regjeringen rapporterer hvert tredje 
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 tredje år, og ellers etter forespørsel fra 
komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i september 2012.

ILO-konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke: 
Den norske regjeringen rapporterer hvert tredje 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 nor-
ske 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 tredje år, og ellers etter forespørsel fra komiteen. 
 Norges foreløpig siste rapport ble levert i september 2012.

ILO-konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting: 
Den norske regjeringen rapporterer hvert tredje år, og ellers etter fore-
spørsel fra komiteen. Norges foreløpig siste rapport ble levert i septem-
ber 2012.

Europarådet

RESP: Den norske regjeringen skal i henhold til RESP del IV artik-
kel C levere rapporter til Den europeiske sosialrettskomiteen hvert år. 
Bestemmelsene i RESP deles inn etter fire tematiske områder, og nor-
ske myndigheter har årlig rapporteringsplikt på ett av områdene. Nor-
ges niende statsrapport (for artiklene 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 og 25) ble 
levert 23. januar 2012, og Norges tiende rapport (for artiklene 3, 12, 13, 
14, 23 og 30) ble levert 26. november 2012.

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 minis-
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ter komiteen. Hittil er tre rapporter levert. Norges tredje rapport ble 
 levert 3. juli 2010. 

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, og den foreløpig siste ble publisert 24. febru-
ar 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	SOM	STATSPART	I	DEN		
	 	 EUROPEISKE	MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN		
	 	 1990–2012

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
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Sakstittel Referanser Artikler
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

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

Krenkelse av artikkel 10

16. A. AND E. RIIS v. NORWAY Dom 31/05/2007
Saksnr. 9042/04

Krenkelse av artikkel 6 nr. 1

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 CORPORA-
TION v. NORWAY

Dom 24/09/2009
Saksnr. 3338/05

Ingen krenkelse av artikkel 6 
nr.1
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Sakstittel Referanser Artikler
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

30. ANTWI AND OTHERS 
v.  NORWAY 

Dom 14/02/2012 
Saksnr. 26940/10

Ingen krenkelse av artikkel 8

31. LINDHEIM AND OTHERS 
v. NORWAY

Dom 12/06/2012 
Saksnr. 13221/08, 
2139/10

Krenkelse av første protokoll 
artikkel 1

32. BUTT v. NORWAY Dom 04/12/2012 
Saksnr. 47017/09

Krenkelse av artikkel 8

4.		 INTERNETTADRESSER

Her følger et utvalg av internettsider med informasjon om menneske-
rettigheter. SMR er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.

FN
•	Oversikt	over	status	for	Norges	rapporteringsplikt	under	FN-kon-
vensjoner og komiteenes konkluderende observasjoner:
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/NOIndex.aspx 
•	Lenke	til	alle	FNs	overvåkingsorganer	for	de	sentrale	menneskeret-
tighetskonvensjonene:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.
aspx 
•	Lenke	til	hovedsiden	for	menneskerettighetsrådets	Universal	Perio-
dic Review:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

•	FNs	traktatbase:
http://treaties.un.org/ 

ILO
•	Anbefalinger	fra	ILO:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID,P11110_
CONTEXT:102785,SC
•	Oversikt	over	norske	ratifikasjoner:
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/Appl-
byCtry.cfm?hdroff=1&CTYCHOICE=0450&Lang=EN 

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/Pages/HumanRightsBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://treaties.un.org/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID,P11110_CONTEXT:102785,SC
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID,P11110_CONTEXT:102785,SC
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID,P11110_CONTEXT:102785,SC
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/Appl-byCtry.cfm?hdroff=1&CTYCHOICE=0450&Lang=EN
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/Appl-byCtry.cfm?hdroff=1&CTYCHOICE=0450&Lang=EN
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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:
http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc 
•	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/  
•	Den	europeiske	pakten	om	regions-	og	minoritetsspråk:
www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/
Regional_or_Minority_languages 

Nasjonale	internettsider
•	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.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
http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc
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/
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.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Menneskerettigheter.html?id=1160
http://www.humanrights.uio.no/
http://www.lovdata.no
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