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VERDRØRENDE INNSPILL TIL NORGES MIDTVEISRAPPORT OM OPPFØLGNING AV 

ANBEFALINGENE FRA FN’S MENNESKERETTIGHETSRÅD UNDER ORDNINGEN 

”UNIVERSAL PERIODIC REVIEW” (UPR) 

  

Viser til åpent møte i Utenriksdepartementet 20. april om Norges midtveisgjennomgang av 

gjennomføringen av de mottatte anbefalinger fra FNs menneskerettighetsråd under ordningen 

Universal Periodic Review, hvor det ble gitt frist til 24. april til å komme med skriftlige innspill.  

 

Juss-Buss er et studentdrevet rettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi arbeider innenfor 

følgende rettsområder: innvandringsrett, fengsel og husleierett, gjeld og familierett og sosial-, arbeids- og 

trygderett. Gjennom vår saksbehandling tilegner vi oss erfaring som vi anvender i vårt rettspolitiske 

arbeid. Gjennom utspill i media, uttalelser i forbindelse med forberedelsen til nye lover og lignende, 

forsøker Juss-Buss å endre rettstilstanden der vi mener at den ikke er tilfredsstillende for våre 

klientgrupper.  

 

Innspill til det foreløpige utkastet til rapport 

 

Juss-Buss mener det er viktig at rapproten gir et fullgodt og realitstisk bilde av oppfølgingen av 

anbefalingene. Dette må innebære at man også fremhever punkter hvor oppfølgingen av UPR-

anbefalingene er for dårlig (ikke har kommet langt nok/er utfordrende/). Slik rapportutkastet er 

utformet, mener vi det er flere viktige enkeltpunkter som er relevante for forståelsen av oppfølgingen 

det ikke redegjøres tilstrekkelig godt for. Våre spesifikke innspill er i hovedsak knytte til slike punkter. 

I tillegg er det en rekke anbefalinger som ikke kommenteres i rapporten. Det er uheldig. Etter vår 

mening er det viktig at myndighetene gjengir  både ytterligere detaljer under de temaene som er tatt 

opp i rapporten og ytterligere temaer som ennå ikke er belyst. Dette er avgjørende for at rapporten ikke 

skal gi et feilaktig bilde av arbeidet som gjenstår før anbefalingene er oppfylt. 

 

Juss-Buss mener rettshjelp er viktig for en god gjennomføring menneskerettigheter, og uavhengig av 

andre spørsmål, mener vi det må settes fokus på dette.  

 

Kommentar knyttet til punkt 6 i utkastet, punkt 35-36 i anbefalingene: Varetekt: 

Utenriksdepartementet ved 

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati 

Pb 8114 Dep 

0032 Oslo 

 

 

 

Oslo,  fredag, 27. 

april 2012 

Vår ref.: 896/MWN 

Må alltid oppgis. 



Side  av 5  2 

«Pre trial attention» gjelder både varetekt og politiarrest. Vi mener det burde forklares hvorfor det ikke  

arbeides mer med blant annet forholdene under politiarrest, og det bør opplyses om at Norge har 

avslått tilbud fra det sivile samfunn om en juristvaktordning i Oslo politiarrest for å overvåke om det 

foregår brudd som ikke kommer med i statistikken.  

 

Dette er punkter hvor Norge over lang tid og i flere prosesser har fått kritikk for utilstrekkelig innsats 

for å sikre grunnleggende rettigheter. En generell henvisning til andre prosesser gjenspeiler etter vår 

mening ikke hvor problematisk Norges praksis på disse feltene er.  

 

Kommentar knyttet til punkt 6 i utkastet, punkt 37 i anbefalingene: Psykisk helse i fengsel 

Juss-Buss mener at tilbudet til innsatte med psykiske problemer er for dårlig. Tilbudet er svært 

varierende fra fengsel til fengsel og har generelt stort forbedringspotensial. Det er ikke tilstrekkelig å 

skrive at innsatte har de samme rettighetene som den øvrige befolkningen, når man vet at dette ikke 

følges opp. Vi etterlyser konkrete tiltak for å forbedre situasjonen til de fangene som bli vurdert til 

ikke å ha behov for å sone i institusjon, men som likevel har behov for behandling for sine psykiske 

lidelser. 

 

Vi ser også at det er store utfordringer knyttet til innsatte med dobbeltdiagnoser, og for innsatte med 

psykiske lidelser kombinert med rusproblematikk. Også her etterlyser vi mer konkrete tiltak for å 

bedre situasjonen overfor de av disse som vurderes til ikke å ha behov for å sone i institusjon.  

 

Det er videre lite informasjon om tilbudet for § 12 soning i institusjon, og vi ser store variasjoner hva 

gjelder helseavdelingenes oppfølgning av hver enkelt innsatt. Dette bidrar til urimelige forskjeller med 

tanke på hvilke innsatte som får tilbud om § 12-soning. Rapporten gir ikke et godt bilde av slike 

problemer. 

 

Til slutt mener vi det er positivt med flere rusmestringsenheter, men at det fortsatt er svært mange som 

sliter med rusproblemer i norske fengsel. Det må derfor i større grad kartlegges hvilke behov innsatte 

har ved innsettelse. Vi oppfordrer myndighetene til å rapportere om sine ambisjoner om dette. 

 

Kommentar knyttet til punkt 6 i utkastet, punkt 38-40 i anbefalingene: mindreårige innsatte 

Juss-Buss mener at Norge bør godta punkt 15 under de anbefalingene om å separere mindreårige 

innsatte fra voksne innsatte. Norge er et land med stort areal og liten befolkning. I tillegg har vi få 

mindreårige i fengsel. Fengsling av barn fører derfor til en dårlig situasjon for barnet, fordi det i svært 

mange tilfeller må barnet derfor sone i ett av følgende situasjoner: 

- sammen med voksne,  

- alene og isolert i et fengsel uten egen avdeling for barn 

- langt borte fra familie og foresatte i en avdeling for barn, 

Vi savner konkrete tiltak for å avhjelpe disse situasjonene. Det bør rapporteres om hvorfor man ikke 

godtar anbefalingen, hvilke tiltak man har iverksatt og vil iverksette, samt virkningen av disse. 

Juss-Buss etterlyser informasjon om den planlagte ungdomsenheten i østlandsområdet. Vi har ved 

flere anledninger forsøkt å få klarhet i hvor langt planene er kommet, uten hell.  

Juss-Buss mener at barn ikke bør sone i fengsel. Vi er på bakgrunn av dette positive til den nye 

straffereaksjonen, ungdomsstraff.  
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Kommentar knyttet til punkt 8 i utkastet, punkt 57 og 58 i anbefalingene: flyktninger og asylsøkere 

 

Vern mot retur: Juss-Buss mener at Norge må ha bedre oppfølgning av dem som tvangsreturneres for 

å sikre at de som returneres ikke utsettes for tortur, nedverdigende eller umenneskelig behandling eller 

forfølges av staten etter hjemsendelse. Særlig der UNHCR har satt spørsmålstegn eller kommet med 

kritikk mot returavtalen bør dette arbeidet gjennomføres på en god måte. Dette vil sikre at returavtaler 

som ikke fungerer og som setter liv i fare vil måtte stoppes og/eller revurderes. Dette må komme i 

tillegg til en grundig og individuell vurdering av vern mot retur.  

 

UNHCR sine anbefalinger: Det er viktig at også departementet som kan fravike UNHCR sine 

anbefalinger vurderer disse nøye. En må komme med en god og grundig vurdering av disse, samt 

bakgrunnen for anbefalingene før en eventuelt fraviker disse. Skal en fravike anbefalingene må en gi 

en tydelig og etterprøvbar forklaring og bakgrunn for hvorfor en fraviker anbefalingene.  

 

Landinfo: for et lite land som Norge er det vanskelig å ha grundig og oppdatert landinformasjon på 

alle land. Vi mener derfor økt samarbeid med resten av Norden er nødvendig for å kunne fordele dette 

arbeidet i større grad og dermed ha større ressurser til å gjennomføre grundigere landinformasjon. 

Landinfo bør også bli tydeligere om sine egne begrensninger og det bør komme klart fram der de ikke 

har sikker informasjon og der informasjonen er gammel og muligens utdatert. I slike tilfeller bør en i 

større grad en nå bruke internasjonal landinformasjon fra for eksempel UNHCR.  

 

Irregulære immigranter: Norske myndigheter må sikre at også papirløse og irregulære immigranter får 

helsehjelpen de trenger. Lov og forskriften på dette området må klargjøres med tanke på ansvar og 

rettigheter. I dag er det stor forvirring blant helsearbeiderne om hvem som har ansvaret og hvor mye 

helsehjelp en har krav på. I dag beror situasjonen i stor grad på frivillig innsats.  

 

Vi mener at de som får den helsehjelpen de trenger, vil ha bedre forutsetninger for å returnere og 

kunne få et verdig liv ved retur. Helsehjelp for papirløse og irregulære kan også motivere til frivillig 

retur, da man unngår å returnere syk og med behov for helsehjelp til et system der det kan være 

kostbart og dermed utenfor rekkevidde for enkelte å få den medisinske behandlingen de har behov for. 

 

Kommentarer knyttet til punktene 30, 31, 52 og 53 om ikke-diskriminerende tiltak på 

arbeidsmarkedet, under utdannelse, rett til bolig for utsatte grupper og helsehjelp.  

 

Norge rapporterer at det er gjort flere tiltak i lovgivingen for å sikre at arbeidstakerne sin rett er 

tilstrekkelig ivaretatt. Arbeidstilsynet er styrket og det er stort fokus på tilsyn med arbeidsgivere som 

har en høy andel utenlandske arbeidstakere.  

 

Anbefalingene kom i september 2009 og ble gjennomgått i desember 2009. Juss-Buss erfarer at 

situasjonen er som følger: 

 

Det er gjennomført allmenngjøring av tariffavtale i renholdsbransjen. Dette er en bransje hvor en høy 

andel av utenlandske arbeidstakere står i fare for å bli usatt for sosial dumping få grunn av manglende 

kunnskaper om sine rettigheter som arbeidstakere, kombinert med useriøse arbeidsgivere. Tiltaket er 
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positivt, men spørsmålet er om det er tilstrekkelig. Det bidrar kun til å løse problemene i én bransje. 

Innen for eksempel restaurant- og hotellbransjen er det også en høy andel av utenlandske 

arbeidstakere, og mange useriøse aktører på arbeidsgiversiden. Denne bransjen har ikke fått 

tilsvarende allmenngjorte tariffavtaler. Juss-Buss mener at dette ville tjent formålet som anbefalingen i 

punktene 30, 31 og 51.  

 

Ressursene til Arbeidstilsynet er styrket. Arbeidstilsynet har imidlertid selv oppgitt at de ikke har 

tilstrekkelige ressurser til å utføre de tilsyn de ønsker. Juss-Buss erfarer at det er et særlig behov for 

flere uanmeldte tilsyn. I møte med Arbeidstilsynet i Oslo ble det opplyst at kun 10 % av tilsynene er 

uanmeldte. Det er også et stort behov for ressurser til å følge opp om påpekte ulovligheter faktisk 

utbedres og at pålegg blir etterfulgt i praksis. Juss-Buss etterlyser at de på enkelte punkter får ytterlige 

påleggskompetanse, særlig for å hjelpe arbeidstakere til å få ut lønnsslipper fra arbeidsgiver. Dette er 

viktig for at arbeidstaker skal kunne ta stilling til om han eller hun har fått riktig utbetalt lønn, om det 

er foretatt skattetrekk og innbetalinger til pensjonsordninger. (Punktene 30, 31 og 51) 

 

Det er fremdeles stor mangel på kommunale boliger i Norge. Det er ikke satt i gang konkrete tiltak 

som vil avhjelpe dette. Norge opplyser at de kontinuerlig arbeider for å skaffe flere boliger til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for dette, men de har 

ingen rettslig plikt til å gjennomføre tiltak for å avhjelpe problemet. Staten har ingen måte å sikre at 

kommunene faktisk sikrer tilstrekkelig med kommunale boliger. Klagemulighetene er også 

begrensede, vedtaket må være «åpenbart urimelig» for at klageorganet skal kunne overprøve 

førsteinstansens diskresjonære skjønn. Staten har heller ikke bevilget tilstrekkelig med midler til å 

gjennomføre tiltak for å øke kapasiteten. Det er imidlertid enkelte kommuner som ikke mangler 

kommunale boliger. (Punkt 51) 

 

Det er fremdeles lange ventelister på kommunale boliger, særlig i Oslo. Man har ikke satt i verk tiltak 

for å avhjelpe dette. Ventelistene er så lange at nye søkere som ikke er prioriterte grupper ikke 

kommer inn på ventelisten, selv om de oppfyller vilkårene for å få tildelt kommunal bolig. (Punkt 51) 

 

Det er kun foretatt en liten økning i størrelsen på den statlige bostøtten, og mange innbyggere i Norge 

kjenner ikke til ordningen. Informasjons- og veiledningsplikten som Norge har pålagt sin offentlige 

forvaltning oppfylles ikke på en tilfredsstillende måte. (Punkt 51) 

 

Personer uten lovlig opphold har i dag et snevert tilbud om helsehjelp. Rettighetene har blitt klargjort, 

og på noen områder utvidet. Klargjøringen har imidlertidogså medført at retten har blitt innsnevret på 

noen områder. Dette er uheldig. Det fremstår som et vanskelig skille mellom nødvendig helsehjelp og 

nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. Skillet legger i stor grad opp til en skjønnsmessig vurdering 

av behandler. Juss-Buss mener det er problematisk at utlendingsrettslige og sosialrettslige aspekter blir 

sammenblandet på en slik måte som vi mener lovgivningen på dette området har ført til.  

 

Personer uten lovlig opphold har som utgangspunkt ikke rett til sosiale rettigheter utover nødhjelp 

etter dagens lovgivning. Dette er etter Juss-Buss sin oppfatning ikke et tilstrekkelig tiltak for å 

avhjelpe personer uten lovlig opphold sitt dårlige livsopphold. Det er også gjennomført en 
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forskriftsendring som muligens kan medføre en innsnevring av retten til sosiale tjenester for personer 

uten lovlig opphold. (Punkt 51) 

 

Å sikre retten til bolig ble behandlet i NOU 2011:15 «Rom for alle». Oppfølgingen av tiltakene er 

fremdeles i planleggingsfasen. Juss-Buss mener at Norge har hatt god til på seg til å sette i verk 

konkrete tiltak.  

  

      *  *  * 

 

 

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende våre innspill, kan jeg nås på telefonnummer 22 84 29 

11, hverdager mellom klokken 10.00 og 15.00, utenom torsdager. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

for Juss-Buss 

 

 

 

____________________ 

Mette Wickstrøm Nagy 

 

 

   


