
  

NOAS’ kommentarer til innstramningsforslagene 

Generelle innvendinger 

Innstramningsforslagene er ikke en oppfølging av Stortingets asylforlik 

- Regjeringen framstiller innstramningsforslagene som noe et flertall av partiene allerede har 

blitt enige om. Det stemmer ikke. 

- Mange av de mest vidtgående forslagene gjelder tiltak som ikke har noen forankring i forliket 

(internflukt, EMA, visumkrav, bortvisning, subsidiær beskyttelse, statsborgerskap/statsløse) 

eller tiltak som går veldig mye lengre enn åpne formuleringer i forliket (familiegjenforening). 

- Samtidig er det mange punkter i asylforliket som regjeringen ikke har fulgt opp (som å sikre 

en effektiv ID-avklaring, å innføre insentiver for den enkelte asylsøker til å aktivisere seg i 

mottakssituasjonen og å styrke omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere). 

Regjeringens innstramningspakke og asylforliket har med andre ord svært ulikt innhold. 

 

Tiltakene hindrer integrering 

- Viktig å se hen til konsekvenser for integrering når innstramningstiltak vurderes. 

Stortingsmeldingen om integrering presenteres veldig snart, kan ikke parallelt innføre tiltak 

som slår beina under integreringspolitikken. Kan hevde at integreringstiltak er minst like 

akutt som innstramningstiltak: Få asylsøkere som ankommer Norge nå, mange som sitter i 

mottak og venter, og det store flertallet av dem skal bli i landet. 

- Lytt til innspill fra IMDi, statens fagorgan med ansvar for integrering. De er gjennomgående 

svært kritiske til innstramningsforslagene. Viser til alternativ forskning som underbygger at 

mange av de foreslåtte tiltakene hemmer integrering – i motsetning til det regjeringen hevder. 

- Leger/tortureksperter: Tiltakene er integreringshemmende og helseskadelige. Lang tids 

usikkerhet hindrer resiliens, bryter ned mennesker. Nødvendig med trygghet og 

forutsigbarhet. 

- Tiltak vil særlig svekke barn og unges rettigheter og muligheter – gjennom splittede familier, 

midlertidighet og manglende statsborgerskap. NOAS er kritiske til å innføre tiltak som får 

dramatiske konsekvenser for enkeltpersoner med beskyttelsesbehov for å statuere 

avskrekkende eksempler for andre mennesker på flukt. 

 

Svært dårlig utredet. Bekymret for kunnskapsgrunnlaget. 

- Særlig høringsnotatet, men også proposisjonen framstår som hastverksarbeid med feil og 

sviktende begrunnelser. 

- Sterk kritikk fra mange hold i høringsrunden – både av framstillingen av fakta og av foreslått 

politikk: Treffer dårlig, rammer hardt. Problematisk at faglig begrunnet kritikk avfeies uten å 

kommenteres ordentlig. 

- Jurister i utlendingsforvaltningen advarer (i Juristforbundets medlemsblad, s. 38): 

o «Politikere har utarbeidet innstramningstiltak uten at fagorganene blir involvert på 

forhånd eller for å kvalitetssikre disse. Disse prosessene er etter vår mening 

uforsvarlige og preges av panikk og symbolpolitikk. Det er gode grunner for at 

forvaltningen skal utrede saker grundig i henhold til utredningsinstruksen, slik at 

Stortinget ikke vedtar lover som man ikke vet konsekvensene av og som kan ha store 

negative følger for enkeltpersoner.» 

o «Det er uforsvarlige lovgivningsprosesser i utlendingsforvaltningen i dag. 

Regjeringen tilsidesetter utredningsinstruksen for lovendringer på utlendingsfeltet og 

gjennomfører endringer i rekordfart uten at konsekvensene er utredet på forhånd. 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Endringene-i-utlendingsloven-er-som-a-palegge-de-ansatte-a-royke-i-barnehagene--Sverre-Varvin-og-Nora-Sveaass-8357727.html
http://www.juristkontakt.no/asset/2016/2016-3.pdf
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Endringene på utlendingsfeltet har stor betydning for enkeltpersoner. Dagens 

lovgivningsprosess på utlendingsfeltet svekker demokratiet og svekker ikke minst 

asylsøkernes og flyktningenes rettssikkerhet. I tillegg burde flere av tiltakene vært 

bedret utredet med tanke på Norges internasjonale forpliktelser, særlig etter 

Flyktningkonvensjonen og EMK.» 

- Til sammen svært omfattende. Slår sammen svært mange vidtgående forslag i samme 

proposisjon – i tillegg til mange som er mindre dramatiske. Legger også inn andre forslag 

som tidligere har vært på høring. Mange forslag kan ha svært store konsekvenser, og 

rekkevidden er i mange tilfeller dårlig kartlagt.  

 

Folkerettsbrudd 

- Alle forslagene i opplistingen under, med unntak av permanent opphold og subsidiær 

beskyttelse, gjelder tiltak som er i strid med folkeretten, eller hvor det iallfall er tvilsomt om 

vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser.  

- Oppsiktsvekkende at regjeringen opprettholder forslagene for Stortinget etter at mange tunge 

høringsinstanser har påpekt manglende samsvar med Norges internasjonale forpliktelser.  

- Asylforliket slår fast at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter internasjonale 

konvensjoner. Stortinget må sørge for at det faktisk skjer! 

- Norge er folkerettslig forpliktet til å tolke konvensjoner i «god tro». Dette følger av Wien-

konvensjonen om traktatretten, som gir regler for hvordan konvensjoner skal tolkes. Wien-

konvensjonen er ikke nevnt i det hele tatt i departementets over 200 sider lange proposisjon. 

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er 

adgang til å gjennomføre innstramminger som har som formål å redusere antallet asylsøkere 

til Norge, all den tid vi er forpliktet til å tolke konvensjonene vi er bundet av i «god tro». 

Kravet innebærer i det minste at vi er forpliktet til å bestrebe oss på å tolke 

konvensjonsbestemmelser i lys av konvensjonens formål. 

- UNHCR er gitt en spesiell rolle for å sørge for at flyktningkonvensjonen etterleves, og til og 

med i selve konvensjonen er det stadfestet at høykommissæren skal tilse at konvensjonen blir 

fulgt. UNHCRs uttalelser om tolkingen av konvensjonen må derfor tillegges stor vekt. Dette 

har Norge frivillig forpliktet seg til å respektere, både gjennom å underskrive og ratifisere 

konvensjonen, og ved å vedta utlendingsloven § 98 som sier at «Norske myndigheter skal 

samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger i samsvar med flyktningkonvensjonen 

artikkel 35, og skal herunder legge til rette for at FNs høykommissær for flyktninger kan 

utøve sin plikt til å føre tilsyn med at bestemmelsene i flyktningkonvensjonen overholdes.» 

- UNHCRs veiledende uttalelser er ikke rettslig bindende, men de skal tillegges vekt i en 

juridisk analyse og er selv basert på tolkningsreglene i Wien-konvensjonen. Om et lands 

myndigheter ser bort fra UNHCRs faglige råd, er det derfor grunn til å stille spørsmål ved om 

landet overholder sine internasjonale forpliktelser i «god tro». 

 

Tiltakene NOAS anser som de verste – som det er viktigst at ikke blir vedtatt: 

- Familiegjenforening (treårskrav, underhold, tilknytningskrav) – ikke minst for personer med 

beskyttelsesbehov 

- Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere (EMA) – særlig barn og ungdom 

med beskyttelsesbehov 

- Internflukt, forslag om å fjerne rimelighetskriteriet 

- Bortvisning på grense mot nordisk naboland 

- Visumkrav 

- Strengere vilkår for permanent oppholdstillatelse 

- Statsborgerskap/statsløshet 

- Gjeninnføre subsidiær beskyttelse 
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Vi vil på det sterkeste oppfordre til kritisk gjennomgang av alle forslag, ikke bare luke ut noen av 

de verste forslagene som har fått mest oppmerksomhet og la resten passere. 

Vil sterkt fraråde å støtte forslag som er dårlig utredet, som kan være i strid med folkeretten, som 

rammer mennesker med beskyttelsesbehov svært hardt, som fagorganer og andre har advart mot, 

som svekker integreringen i betydelig grad og har andre utilsiktede negative konsekvenser.  

 

1. Internflukt 

Kanskje det klareste eksemplet på forslag i strid med folkeretten.  

- Mange tunge aktører, som UNHCR, samtlige flyktningrettseksperter og fagorganet 

Utlendingsnemnda, mener at det er en folkerettslig forpliktelse å vurdere rimeligheten dersom 

internfluktalternativet skal benyttes. 

- Også i forarbeidene til utlendingsloven ble det forutsatt at dette er en folkerettslig forpliktelse. 

- Departementet hevder det motsatte, men mangler kilder som kan underbygge deres syn. I 

høringsnotatet hadde de to kilder, som begge måtte fjernes: Plenumsdommen i Høyesterett 

var sitert feil, og flyktningrettseksperten Zimmermanns syn var ikke riktig presentert. Han 

gikk ut og protesterte på departementets framstilling av hva han skriver i sitt standardverk om 

flyktningretten. 

- Flyktningrettsekspert Terje Einarsen har karakterisert departementets kildebruk på dette 

punktet som så tendensiøs at det er grunn til å spørre om formålet har vært å villede Stortinget 

for å få gjennom en lovendring man ellers ikke ville fått Stortinget med på. 

- Departementets eneste argument er at statspraksis for hvordan rimelighetsvilkåret praktiseres 

varierer. De mener at det viser at det ikke finnes noen klar folkerettslig forpliktelse.  

o Feil! Alle vestlige land opererer med et rimelighetsvilkår. Krav i EUs statusdirektiv.  

o Norges internfluktpraksis er blant de strengeste i Europa, kanskje den aller strengeste. 

At det varierer hvor mye mindre strenge enn oss de andre er, er ikke noe argument for 

at vi kan bli enda strengere og la være å gjøre noen rimelighetsvurdering i det hele 

tatt. 

  

Norge er allerede blant de strengeste i Europa 

- Harmonisering tilsier at vi liberaliserer i stedet for å stramme inn.  

- UNEs høringsuttalelse viser at alle andre land benytter et rimelighetsvilkår. EUs 

statusdirektiv inneholder et rimelighetskriterium. 

 

Vil utelukkende ramme de mest sårbare 

- Dersom rimelighetsvilkåret fjernes, vil resultatet bli at flere barnefamilier, enslige kvinner og 

svært syke personer henvises til internflukt. I dag er det bare disse som ikke henvises til 

internflukt fordi det ikke anses rimelig. 

- Internflukt brukes særlig i Afghanistan-saker, men også overfor asylsøkere fra Irak og DR 

Kongo. Det er altså i praksis snakk om å gi beskyttelse til svært sårbare personer fra 

krigsherjede land med en svært dårlig menneskerettighetssituasjon. 

- Terskelen er allerede i dag høy. Norge er ett av svært få land som henviser barnefamilier til 

internflukt i Kabul. Det skjer i dag i ganske få tilfeller, men det kan bli en langt vanligere 

praksis dersom dette forslaget vedtas. 

 

Ikke tilstrekkelig å henvise til § 38 (opphold på humanitært grunnlag), selv om utlendingsforskriften 

i dag sier at terskelen for hva som anses som en urimelig henvisning til internflukt skal være den 

samme som for å gi opphold etter § 38. Vesentlige forskjeller: 

http://www.klassekampen.no/article/20160216/PLUSS/160219821
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- Snakk om personer som etter folkeretten har krav på beskyttelse, ikke tilstrekkelig å gi dem 

opphold på humanitært grunnlag. Fjerne rimelighetsvilkår vil innebære systematisk 

folkerettsbrudd. De vil få en rekke svakere rettigheter dersom de i stedet får en tillatelse på 

humanitært grunnlag, f.eks. rett til familiegjenforening. 

- Og ikke minst er det en vesentlig forskjell at forvaltningen kan legge vekt på 

innvandringsregulerende hensyn etter § 38 (for eksempel at det kommer mange fra en bestemt 

gruppe) + at departementet kan instruere om praksis. 

 

Utenfor rammen av asylforliket 

- Internflukt er ikke nevnt i tidligere avtaler. 

 

2. Familiegjenforening 

Treårskrav og underhold 

Et av de klareste eksemplene på forslag i strid med folkerettslige forpliktelser – også dersom 

treårskravet fjernes.  

- Reglene vil ifølge UNHCR være de strengeste i verden om de blir vedtatt. Ingen andre land 

har denne typen vilkår for familiegjenforening for flyktninger, dvs. mennesker med 

beskyttelsesbehov, som har familie, og som ikke kan utøve familieliv i hjemlandet. 

- Mye er sagt om hvor inngripende et tre-/fireårskrav er. Viktig å være klar over at 

underholdskravet slik det nå er foreslått, vil være omtrent like dramatisk.  

- Underholdskravet vil uthule retten til familiegjenforening for flyktninger, vil i praksis være 

svært vanskelig å oppfylle – mange vil aldri klare det. Ifølge Stortingets utredningsseksjon vil 

bare to av ti flyktninger som har vært fire år i landet oppfylle underholdskravet, og bare 

halvparten av dem som har vært i Norge i 16 år. 

 

Går mye lengre enn Stortingets asylforlik: 

- Forlik: Regjeringen skal presentere forslag om innstramning av regler om familieinnvandring. 

Forslag: Europas eller verdens strengeste regler. 

- Innstramninger i familiegjenforeningssaker er verre enn innstramninger i 

familieetableringssaker. Innstramninger overfor flyktninger er langt verre enn overfor grupper 

med andre oppholdsgrunnlag. 

- Innstramninger overfor flyktninger er særskilt dramatisk, og går langt utover enigheten i 

forliket. 

 

Svært negativt for integreringen:  

- IMDis høringsuttalelse gir en god oversikt over norsk og internasjonal forskning som 

underbygger at innstramninger som dette svekker integreringen. 

- Regjeringen mener også selv at familier integreres lettere, jf. nye integreringskriterier de har 

innført for kvoteflyktninger. 

- Regjeringen har vist til Frisch-senteret som kilde for sin påstand om at strengere krav til 

forsørgerevnen bidrar til økt sysselsetting og bedre integrering. Frisch-senteret har imidlertid 

gitt uttrykk for at deres forskning er misvisende/unyansert gjengitt. 

  

Folkerettslige forpliktelser – retten til familieliv (EMK 8) 

- Alle andre aktører mener at de folkerettslige forpliktelsene går lengre enn det departementet 

framstiller det som. Sterke advarsler fra UNHCR og en rekke andre høringsinstanser. 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Kun-et-fatall-flyktninger-vil-fa-familien-til-Norge-8410822.html
https://www.facebook.com/notes/magnus-takvam-nrk/strengest-i-europa/1123428301015321
https://www.facebook.com/notes/magnus-takvam-nrk/strengest-i-europa/1123428301015321


 

Side 5 av 15 

- Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har uttalt at land som gir 

flyktningstatus har et spesielt ansvar for at flyktningens rett til familieliv (EMK 8) blir 

oppfylt: Positiv forpliktelse til å tillate familieinnvandring. 

- Mange av momentene EMD har lagt mest vekt på i sin praksis, vil gjelde i disse sakene: 

o beskyttelse av eksisterende familieliv (familiegjenforening, ikke -etablering) 

o gjelder personer med beskyttelsesbehov, ikke mulig å utøve familieliv i hjemlandet 

o å nekte dem gjenforening her vil i mange tilfeller bety varig familiesplittelse 

o gjelder flyktninger, dvs. personer som vertsland har spesielt ansvar for 

- Vanskelig å se for seg at EMD ikke mener staten vil ha en forpliktelse til å gi 

familiegjenforening i disse tilfellene.  

- Departementets argumenter: 

o Det finnes ikke EMD-praksis som omtaler disse tilfellene og som klart fastslår at det 

er i strid med EMK. Case law fra EMD om retten til familiegjenforening for 

flyktninger gjelder bare prosedyrekrav.  

 Svar: Ingen land har like strenge regler som det de foreslår her, så det finnes 

naturlig nok ingen EMD-praksis om saker som dette. Har ikke vært mulig å 

prøve disse spørsmålene i domstolen. Ser dessuten ut til at dommene som 

finnes også angir materielle krav i tillegg til prosessuelle. 

o Situasjonen med økte ankomster i 2015 vil gi statene en så vid skjønnsmargin at det 

er anledning til å innføre så strenge vilkår at det i praksis blir umulig for mange å 

praktisere retten til familieliv.  

 Tynt! Ingen grunn til å tro at et forhold som EMD aldri har vurdert skal 

trumfe alle andre momenter som EMD har oppstilt som de aller viktigste i 

vurderingen av hva retten til familieliv omfatter. Neppe grunn til å fravike 

tidligere standarder fullstendig. Menneskerettighetsforpliktelser er ikke ment 

bare for solskinnsdager. 

 

Folkerettslige forpliktelser - diskriminering 

Sårbare grupper vil ha vanskeligst for å oppfylle underholdskravet, vil i praksis være dem som oftest 

nektes å utøve retten til familieliv.  

- Eneforsørgere, syke, eldre etc. vil ha dårligere forutsetninger for å oppfylle underholdskravet. 

Resultatet blir at disse gruppene vil ha vanskeligere for å kunne utøve retten til familieliv. 

- Viktig punkt som departementet heller ikke behandler ordentlig. Grundigere omtalt i 

UNHCRs høringsuttalelse. 

 

EU-regelverk 

- Familiegjenforeningsdirektivet: Flyktninger skal ha en frist på minimum tre måneder for å 

kunne søke om familiegjenforening med nærmeste familiemedlemmer uten vilkår. Alle 

europeiske land gir flyktninger mulighet til gjenforening med nærmeste familie, uten å stille 

økonomiske vilkår. Dramatisk å foreslå å avskjære denne muligheten. 

- EU-regelverket sier også at det ikke kan oppstilles noen fast grense for underholdskrav, 

nødvendig å vurdere i hvert enkelt tilfelle. Familier lever på ulike måter, ikke alle trenger like 

mye midler for å leve, kan derfor ikke operere med en fast sum. 

- Kolleger i Flyktninggrupparnas Riksråd (FARR) i Sverige opplyser følgende om 

underholdskrav etter svensk rett: «Försörjningskrav finns, men det är så många undantag för 

svenska medborgare, skyddsbehövande och barn att få drabbas av det.» 

 

Dersom det innføres en redusert tidsfrist for å søke om familiegjenforening med flyktning i Norge (slik 

Arbeiderpartiet har foreslått), må regelverket tilpasses på flere punkter. For at det skal være praktisk 

mulig å søke familiegjenforening innen fristen, er det helt nødvendig å presisere følgende: 
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 Det skal være adgang til å registrere søknad på nett (ikke krav om at den leveres på 

ambassade i et land søkeren har hatt oppholdstillatelse i min. seks måneder, som i dag) 

 Det ikke er krav om at alle vedlegg/dokumentasjon må være levert innen fristen (tar ofte tid å 

skaffe)  

 Reglene for gebyr må endres. I dag er gebyret på 5900, og asylsøkere i mottak mottar 2 340 

kr. i måneden som skal dekke mat, klær, transport, telefon, medisiner, hygieneartikler etc. 

NB: Innskjerpingen bør i alle tilfeller gjøres midlertidig, slik reglene er i Sverige. Der er det også så 

mange unntak for underholdskravet for flyktninger, barn etc., at det i praksis ikke er til hinder for 

familiegjenforening. 

En tremånedersfrist med samme regler som i dag vil innebære at svært mange flyktninger i praksis 

avskjæres fra å utøve sin rett til familieliv. 

 

Tilknytningskrav 

Forslag: Flyktning som har fått beskyttelse i Norge kan nektes å få familiemedlemmer hit dersom det 

er mulig å utøve familieliv i et land familien samlet sett har sterkere tilknytning til. 

 

Alvorlig inngrep i flyktningers rettsstilling og rettssikkerhet: 

- Flyktninger som ikke har permanent opphold vil da ikke ha rettskrav på familiegjenforening. 

Skjønnsmessig adgang til å avslå selv om alle andre vilkår er oppfylt.  

- Innebærer også at domstolenes mulighet til å overprøve forvaltningens vurdering begrenses.  

- Dessuten kompliserte vurderinger for forvaltningen, som må se på forholdene for familien i 

tredjelandet. Må nærmest gjøre en asylvurdering i familieinnvandringssaker. Kan på ingen 

måte karakteriseres som en forenkling av regelverket. Resultatet blir nok heller at 

saksbehandlingstiden, som i dag er 18-20 måneder, øker ytterligere. 

 

Uklare vilkår for når det kan være aktuelt å bruke regelen. Veldig vagt framstilt. 

- Slik forslaget om tilknytningskrav nå er utformet, er det ikke oppstilt bestemte krav til 

familiemedlemmenes oppholdsstatus i landet de henvises til.  

- Departementet skriver i propen at hovedregelen i praksis vil være en forutsetning om at alle 

familiemedlemmer kan oppnå formell oppholdstillatelse i landet de henvises til, men det er 

ikke et vilkår, og det «kan tenkes å være tilstrekkelig at familien faktisk kan utøve familieliv i 

landet uten formell oppholdstillatelse».  

- Forslaget oppstiller ingen krav til hvilken tillatelse familiemedlemmer har, deres utsikter til å 

bli værende i landet, eller hvilke rettigheter som følger med oppholdstillatelsen. 

- Ingen begrensninger knyttet til menneskerettighetssituasjonen i landet familiene henvises 

til. 

 

Forslaget er dårlig utredet, og kan potensielt få et svært vidt anvendelsesområde. 

- Tyrkia aktuelt land. Mange flyktninger i Norge som har familiemedlemmer i Tyrkia, ikke 

minst syrere – typisk fedre med kone og barn som er igjen der. 

- En slik bruk av bestemmelsen speiles ikke i høringsforslaget i det hele tatt. Var utenkelig for 

de fleste, men Kallmyr bekreftet til Aftenposten tidligere i vinter: - Vi tenkte spesielt på 

Tyrkia og returavtalen da vi foreslo dette. 

 

Informasjon i fersk NOAS-rapport om asylsystemet i Tyrkia gir grunn til stor bekymring: 

- Syrere i Tyrkia bare får midlertidig beskyttelse: «Temporary protection regime» (TPR). 

Form for oppholdstillatelse, men ordningen er ment å være midlertidig.  

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flyktet-via-Tyrkia---na-blir-de-returnert-8344155.html
http://www.noas.no/eu-trikser-med-folkeretten/
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- Også andre beskyttelsesformer har en midlertidig karakter. Tyrkia har reservasjoner fra 

flyktningkonvensjonen, og gir bare flyktningstatus til asylsøkere fra Europa (i praksis nesten 

ingen). 

- Elendige humanitære forhold for flyktninger. 90 prosent av syrerne bor utenfor 

flyktningleirene, og må selv skaffe sted å bo og mat å spise. Et mindretall av barna går på 

skole. 

 

Svært viktig at bestemmelsen ikke vedtas i dagens form.  

Må i det minste tas inn klare vilkår som sikrer at bestemmelsen bare kan benyttes i tilfeller hvor:  

- familien har sterkere tilknytning til et tredjeland hvor familiemedlemmer har 

avklart oppholdsstatus med utsikter til varig opphold 

- det følger grunnleggende rettigheter med tillatelsen (arbeidstillatelse, bolig, rett til skolegang, 

helsehjelp etc.) 

- det er snakk om et land som respekterer asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter. 

Bør avgrenses til Dublin/Schengen-land. 

- familien faktisk vil kunne utøve familieliv i landet 

Svært viktig at alle disse kriteriene tas med, slik at reglene ikke åpner for å henvise flyktninger til å 

utøve familieliv i land som Tyrkia, hvor flyktninger bare får midlertidig beskyttelse og ikke er sikret 

grunnleggende rettigheter. 

Dessuten bør det tas inn at det bare er aktuelt å bruke regelen i tilfeller hvor det er klart at kriteriene er 

oppfylt, og at det ikke legges opp til en omfattende vurdering av forholdene for familiemedlemmer i 

tredjelandet i alle saker – som nærmest er en asylvurdering på toppen av 

familieinnvandringsvurderingen. Saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker er allerede 18-20 

måneder, viktig at det ikke innføres nye vilkår som forutsetter kompliserte og arbeidskrevende 

vurderinger i alle saker.  

Så vidt vi vet ingen andre land som har en slik regel. Hvis formålet er å legge seg på et nivå som er 

sammenlignbart med naboland, bør denne regelen droppes, eller i det minste gjøres midlertidig. 

 

3. Midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere 

Ingen høringsinstanser som støtter! Sterk kritikk fra mange ulike hold. Problematisk at departementet 

fullstendig overser massive innvendinger. 

 

Mange mener at forslaget kan være i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser, inkl. UNHCR, 

Juristforbundet, Advokatforeningen. Også UDI framhever at forholdet til internasjonale konvensjoner 

ikke er godt nok utredet. 

IMDi og Bufdir støtter heller ikke forslaget: Vil ramme barn som allerede er i Norge eller som uansett 

vil komme + vil ha negative konsekvenser for integreringen. 

 

Vil gjelde svært mange flere enn dem som i dag kan få en midlertidig tillatelse. 

- I dag: Kan-regel som kan brukes overfor EMA mellom 16 og 18 som ikke har 

beskyttelsesbehov, men hvor de ikke kan sendes hjem fordi de ikke har kjente 

omsorgspersoner i hjemlandet. En liten andel av disse har fått midlertidig tillatelse (i overkant 

av 200 personer til sammen siden 2009, da regelen ble innført). 

- Foreslått: Skal-regel. Ingen aldersgrense. Gjelder for alle EMA som får opphold på 

humanitært grunnlag + mange av dem som får beskyttelsesbehov (se nærmere forklaring 

under).  

- En voldsom utvidelse av anvendelsesområdet, ikke bare en videreføring av tidligere politikk. 
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Innstramningene overfor EMA med beskyttelsesbehov er aller verst: 

- Ikke noe annet land gir midlertidig tillatelse til EMA med beskyttelsesbehov. 

- UNHCR: Kan være snakk om diskriminering. Vurderingen av barns asylsøknader skal 

behandles på en måte som sikrer barnets rettigheter etter bl.a. flyktningkonvensjonen og 

barnekonvensjonen. Selv om de får beskyttelse etter standarder som er lavere enn for voksne, 

oppfyller de faktisk kriteriene for flyktningstatus, og skal da gis en ordinær tillatelse på lik 

linje med voksne flyktninger. Noe annet kan være folkerettsstridig diskriminering. 

- Ikke alle EMA vil få midlertidig tillatelse. Syrere og eritreere vil ha grunnlag for beskyttelse 

også som voksne, og vil fortsatt få en ordinær tillatelse. Men de barna som får beskyttelse, og 

hvor det avgjørende for beskyttelsesvurderingen var at de ikke har forsvarlig omsorg i 

hjemlandet, kan gis midlertidig tillatelse. Det kan være aktuelt i mange Afghanistan-saker, 

dvs. den klart største gruppen. Det er snakk om ungdommer som risikerer forfølgelse på 

hjemstedet, og ikke kan returneres dit, og som i dag heller ikke kan henvises til en annen del 

av landet fordi de ikke får forsvarlig omsorg der:  

o 65 prosent av EMA som kom i 2015 var fra Afghanistan. 92 prosent av afghanske 

EMA fikk beskyttelse i 2015. Den nye regelen ser ut til å kunne anvendes i mange av 

disse sakene: Gi midlertidig tillatelse fram til de er 18 og det ikke er et krav om at de 

må ha forsvarlig omsorg i hjemlandet, da henvise dem til andre deler av landet som 

anses trygge.  

- Midlertidig tillatelse kan også gis til alle EMA som i dag får opphold på humanitært grunnlag 

(4 prosent). 

 

Departementet bruker barnekonvensjonen feil. 

- Konvensjonen forplikter Norge til å sikre rettighetene til barn som befinner seg under norsk 

jurisdiksjon, dvs. barn som er i Norge. 

- Departementets hovedbegrunnelse for forslaget, som er at det muligvis fører til at færre barn 

legger ut på flukt alene, er ikke på samme måte relevant etter barnekonvensjonen. 

- Barnekonvensjonen art. 3: Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Også flere andre 

artikler i konvensjonen er aktuelle (6,9,10, 22). Barns rettigheter også tatt inn i Grunnloven § 

104. 

o Barnekonvensjonen forplikter norske myndigheter til å avveie skadevirkninger og 

fordeler. Departementet går ikke inn på skadevirkningene av midlertidige tillatelser, 

og fordelene ved en innstramming er høyst usikre (se under). Kan ikke anses som en 

forsvarlig vurdering av barnets beste, slik departementet er forpliktet etter 

barnekonvensjonen til å gjøre. 

o FNs barnekomité har i sine General Comments kritisert midlertidige tillatelser til 

mindreårige flyktninger. 

o Bekymringsfullt at det er en «skal»-regel, ikke anledning til å vurdere konsekvenser i 

det konkrete tilfellet. 

 

Uforholdsmessig: Tiltaket treffer dårlig, men rammer svært hardt.  

- Høyst usikkert om tiltaket vil ha noen effekt, om det er egnet til å nå målsettingen om at færre 

barn og ungdommer skal legge ut på flukt alene. Ingen kilder på at det vil påvirke ankomster. 

o FAFO, psykologisk institutt ved UiO, UNHCR, UNICEF har alle påpekt at 

forskningen deres er misvisende framstilt og ikke gir grunnlag for konklusjonene 

departementet trekker. Tvert imot viser flere av rapportene at den viktigste grunnen 

til at barna flykter, er at de trenger beskyttelse. Dette speiles også i praksis overfor 

EMA: Over 90 prosent får beskyttelse. 

o UDI sier eksplisitt at innføringen av tidsbegrensede tillatelser for EMA i 2009 hadde 

liten betydning for nedgang i ankomster. 



 

Side 9 av 15 

o Departementets språkbruk viser hvor usikkert det er om tiltaket vil ha noen effekt: 

Gjeldende regler «kan være et incitament», foreslåtte tiltak «kan ha en innvirkning på 

ankomstene» etc. 

o Alle er enige i at det bør gjøres mer for å hindre at barn legger ut på en farlig flukt 

alene. Men klart at dette tiltaket er dårlig egnet til å nå målsettingen. 

- Departementet går ikke gjennom de ulike negative konsekvensene tiltaket vil ha for barna 

som omfattes. Mye dokumentasjon på hvor hardt midlertidige tillatelser rammer ungdom. 

Mange utvikler psykiske helseproblemer. Læringsvansker. Rusproblemer. Risiko for 

menneskehandel og utnyttelse.  

 

Barns tilknytning og folkerettslige forpliktelser om barns rett til privatliv som grunnlag for 

oppholdstillatelse: 

- EMK 8: Beskytter barns privatliv, kan gi grunnlag for oppholdstillatelse når de har hatt lovlig 

opphold i landet i formative år.  

- Norsk rett: Barn kan gis oppholdstillatelse pga sterk tilknytning til riket.  

o Fire og et halvt års botid og ett års skolegang gir en tilknytning som i utgangspunktet 

er tilstrekkelig til å få tillatelse.  

o Her er det imidlertid snakk om ungdommer med lovlig opphold + ungdommer som 

lettere opparbeider seg tilknytning enn små barn, og da kreves kortere oppholdstid. 

Hva skjer i praksis? 

Situasjonen for ungdommer som er 14 eller mer når de kommer vil nok i få tilfeller kunne få 

oppholdstillatelse på grunn av sin tilknytning til Norge før de fyller 18.  

- Erfaring fra dem som tidligere har fått midlertidige tillatelser: Mange blir allikevel i landet, 

mange lever i skjul som papirløse, sårbare for utnytting. 

Ungdommer som kommer før de er 14 vil i mange tilfeller ha grunnlag for oppholdstillatelse før de 

blir 18. 

- Men store rettssikkerhetsproblemer!  

o Departementet legger opp til håpløst system hvor tilknytningen ikke blir vurdert 

automatisk, men hvor ungdommene selv har ansvar for å be myndighetene om å få en 

ny vurdering av saken. Risikerer også å bli over 18 før saken er behandlet, vil da ikke 

lenger ha grunnlag for tillatelse. 

o UDI og Fylkesmannen i Oslo og Akershus etterlyser nedre aldersgrense for 

ordningen. 

- Alvorlige konsekvenser for integrering 

o Negativt for alle hvis ungdommer skal leve i minst fire-fem år i usikkerhet før det 

avklares at de får bli i landet. Svært belastende for ungdommene, som ofte får 

psykiske helseproblemer pga usikkerheten + dårlig integreringspolitikk. 

o UNE påpeker at det kan ta åtte år før de får permanent opphold. 

o IMDi om bosetting: Stor usikkerhet knyttet til tilskudd vil påvirke kommunenes vilje 

til å bosette. Økte utgifter knyttet til lengre tid i mottak. + Usikkerhet og belastning 

for barna har negative konsekvenser for integrering. 

 

4. Bortvisning på grense mot nordisk naboland 

Hvis det skal innføres spesialordninger i situasjoner med særlig store ankomster, er det viktig å sikre 

at (1) reglene bare brukes i eksepsjonelle situasjoner og at (2) praksisen er i tråd med Norges 

internasjonale forpliktelser. Det er ikke tilfelle slik forslaget i dag er utformet. 

 

Internasjonale forpliktelser – non refoulement og kollektiv utvisning.  
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- Norge er absolutt forpliktet til å overholde non refoulement-prinsippet, dvs. sikre at vi ikke 

sender personer til et sted hvor de risikerer forfølgelse, eller risikerer å sendes videre til et 

område hvor de risikerer slike overgrep. Forbudet mot tortur er absolutt, gjelder også i 

unntakssituasjoner.  

- Flyktningrettsekspert Terje Einarsen: Ifølge flyktningkonvensjonen kan ikke asylsøkere under 

statens jurisdiksjon avvises eller returneres til et annet land uten realitetsbehandling av 

asylsøknaden. Unntaket er hvis flere stater går sammen om å etablere et felles og rettssikkert 

system, som Dublin-samarbeidet. Det er altså ikke adgang til å avvise asylsøkere på grensen 

uten å gjøre en individuell vurdering av om personen risikerer forfølgelse. 

- UNHCR: Også ved henvisning til trygt tredjeland stilles krav om klar avtale, tilsvarende krav 

som i EUs statusdirektiv + rettssikkerhetsgarantier. 

- Regelen skal gjelde i krisesituasjoner, kan ikke uten videre legge til grunn at naboland er 

trygge, at det ikke er risiko for å sendes videre derfra – såkalt kjede-refoulement. Også UNE 

bemerker i sin høringsuttalelse: «Kan ikke på generelt grunnlag se bort fra at bortvisning til et 

nordisk naboland kan være i strid med returvernet/non refoulement-prinsippet.»  

- EMD har uttrykkelig sagt at det ikke er tilstrekkelig at et land formelt er tilsluttet 

internasjonale konvensjoner som skal beskytte asylsøkeren. Stater er forpliktet til å foreta en 

vurdering av forholdene der asylsøkeren sendes til. Krav om effektivt rettsmiddel, mulighet 

til å få overprøvd en beslutning. (M.S.S. vs. Belgia). Norge kan altså ikke uten videre legge til 

grunn at nordiske naboland er trygge fordi de har ratifisert menneskerettighetskonvensjoner, 

særlig ikke i ekstraordinære situasjoner. 

- Ordningen vil kunne anses som «kollektiv utvisning», som er forbudt i henhold til artikkel 4 i 

fjerde tilleggsprotokoll til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I dommen Hirsi 

Jama v. Italy har EMD uttalt at kollektiv utvisning skal forstås som «any measure compelling 

aliens as a group, to leave a country, except where such a measure is taken on the basis of a 

reasonable and objective examination of the particular case of each individual alien of the 

group.» Storkammeret uttalte i samme sak at bestemmelsen om kollektiv utvisning også får 

anvendelse på situasjoner hvor migranter blir stoppet før de reiser inn på statens territorium.  

o Det er vanskelig å se at ikke dette er relevant også for ordningen departementet 

foreslår. 

o Departementets argument om at forbudet mot kollektiv utvisning ikke kan «begrense 

statens rett til på grensen å håndheve reglene om tillatelser for innreise», er ikke 

juridisk holdbar.  

o Krever en langt grundigere redegjørelse – ser ut til at en slik praksis vil være i strid 

med forbudet med kollektiv utvisning. 

 

Rettssikkerheten på ingen måte ivaretatt. Asylsøkere får verken skriftlig vedtak, rett til å klage, utsatt 

iverksettelse, eller rettshjelp.  

- UDI påpeker at EUs grenseforordning stiller krav til skriftlig begrunnelse og klagemuligheter. 

+ EUs returdirektiv: Krav om skriftlig begrunnet vedtak og klagemulighet. (Norge er bundet 

av begge.) 

- UNE: Skriftlig vedtak og klagemulighet er grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. 

- Flere organer i politiet har gitt uttrykk for betenkeligheter knyttet til at det er politimenn som 

skal fatte beslutninger. Komplekse asylfaglige vurderinger, mener at UDI er bedre egnet. 

Også kritiske til at det ikke skal fattes skriftlige vedtak. 

- UNE påpeker at andre utlendinger som bortvises ved grensen får skriftlig avslag og mulighet 

til å klage, og at det ikke er grunn til å gi asylsøkere dårligere rettigheter enn andre. (Tvert 

imot!) 
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Altså: Krav etter Norges internasjonale forpliktelser å vurdere anførslene i den enkelte asylsaken + 

gi et skriftlig begrunnet vedtak og klagemulighet. Adgang til å innføre hurtigprosedyrer og 

spesialordninger, men må altså vurdere hver sak, kan ikke innføre en regel som baserer seg på at de 

som kommer fra nordiske naboland per definisjon er trygge. Må gi et skriftlig begrunnet vedtak og 

klagemulighet, dvs. nødvendig å involvere UDI. 

 

Også andre forpliktelser etter internasjonal rett står i veien for å bortvise på grensen: 

- UNE, UDI og UNHCR viser til flere bestemmelser i internasjonalt regelverk som innebærer 

at politimenn ikke uten videre kan bortvise på grensen + at vi er forpliktet til å gi skriftlig 

begrunnet vedtak og klageadgang.  

- Forpliktet til å vurdere barnets beste. UNE mener at saker som berører barn bør unntas, jf. 

barnekonvensjonen og Grunnloven.  

- Dublin: Forpliktet til å vurdere asylsaken dersom søkeren er EMA, har nære 

familiemedlemmer i Norge eller er særlig sårbar. Ikke anledning til å fjerne bestemmelsen 

som sier at asylsøkeres tilknytning til Norge skal vurderes 

- FN-regelverk om grenseoverskridende organisert kriminalitet + Palermoprotokollen om 

menneskehandel: Forpliktet til å gjennomføre identifiseringsprosedyre og påse bistand til ofre 

for menneskehandel. 

- UNHCR: Vilkårlig og diskriminerende å bruke i situasjoner med særlig stor tilstrømming. 

 

Dublin-regelverket har regler for disse situasjonene: 

- Som blant annet UNHCR har påpekt: Dublin-regelverket gjelder, Norge er forpliktet til å 

avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for å behandle asylsøknaden.  

- Det regjeringen foreslår, er at Norge helt ensidig skal kunne definere når vi kan slutte å følge 

Dublin-regelverket, fordi vi mener det «i praksis har opphørt å fungere». Finnes imidlertid 

regler i Dublin-regelverket for hva som skal skje når systemet opphører å fungere. 

- Forslaget er teknisk og vanskelig å forstå rekkevidden av – men mediedekning i andre land 

gir en pekepinn på hvor ytterliggående dette tiltaket er: 

- Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg (som har innført smykkelov og kraftige 

innstramninger) sier at den norske regjeringens forslag om å kunne avvise asylsøkere på 

grensen til nordisk naboland går for langt. Påpeker at det allerede finnes regler for disse 

situasjonene i Dublin-regelverket (les dansk dekning i Politiken her og i Berlingske her). 

- Også UNE stiller spørsmål ved om Norge kan fravike Dublin III uten nærmere avtale med 

avtalepartnerne. 

 

Utilsiktet negativ konsekvens (blant annet politiet påpeker): Vil føre til mer smugling og kriminalitet. 

- De som kommer seg forbi grensa, får saken sin vurdert her. 

 

Bestemmelsen må uansett kvalifiseres, ta inn vilkår som sikrer at ordningen bare tas i bruk i helt 

eksepsjonelle situasjoner.  

- Forslaget er dårlig utredet og uklar framstilt. UDI skriver at det er «vanskelig å få klarhet i 

hvor langt endringsforslagene går og hvilke situasjoner som dekkes av de foreslåtte 

hjemlene.» UNE: Rekkevidden er noe uklar. Omfattes asylsøkere som har vært i transitt i 

nordisk naboland? 

- Forslaget gir regjeringen svært vide fullmakter, de står fritt til å vurdere når ordningen 

skal tas i bruk. Departementet skriver at ordningen skal brukes i en krisesituasjon, med 

tilstrømming vi ikke kan håndtere – men ikke tatt inn noen slike vilkår i bestemmelsen. 

Departementet begrunner det bare med at det er «nødvendig med en viss fleksibilitet». Kreves 

ikke forhåndsvarsling eller innhenting av uttalelser før ordningen tas i bruk.  

file:///C:/-%09http/::politiken.dk:udland:ECE3150842:stoejberg-afviser-norsk-forslag-om-stramning:
file:///C:/-%09http/::www.b.dk:nationalt:norge-vil-bryde-folkeretten-og-afvise-flygtninge-i-krisetilfaelde
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- Nødvendig med en kvalifisering, kan ikke overlates til regjeringens skjønn. Må sikre at 

ordningen faktisk bare tas i bruk i helt eksepsjonelle situasjoner. 

- Erna Solberg har i flere sammenhenger sagt at det skal være en ordning som gjelder i force 

majeure-situasjoner. Det er en ekstremt høy terskel – kan være grunn til å ta inn som et vilkår 

i bestemmelsen. 

 

Urovekkende at de legger til et forslag om tvangsmidler etter høringsrunden: Vil innføre hjemmel til å 

pågripe og fengsle asylsøkere som kan bortvises på grensen. Skriver at det neppe blir behov, men at 

det ikke kan utelukkes at et slikt behov vil oppstå. Svært inngripende å fengsle mennesker bare fordi 

de søker asyl, nødvendig å utrede behov og konsekvenser bedre enn de få linjene hvor det nå er 

omtalt. 

 

5. Visumkrav 

Departementet foreslår å fjerne regelen som sier at asylsøkere har rett til visumfri innreise i Norge. 

Forslaget åpner for at asylsøknader skal kunne håndteres på grensen, og at de som får avslag eller som 

nektes realitetsbehandling av asylsøknaden, kan nektes innreise til Norge. Departementet mener at 

retten til å søke asyl ikke innebærer en rett til grensepassering i saker hvor norske myndigheter mener 

at landet asylsøkeren reiser inn fra er å anse som et trygt tredjeland. 

 

Forslaget innebærer altså å innføre visumkrav for asylsøkere som befinner seg på norsk grense, under 

norsk jurisdiksjon. Bestemmelsen sier at asylsøkere kan gis innreisetillatelse. Politiet fatter 

avgjørelsen, som ikke er skriftlig og ikke kan påklages. 

 

Departementet skriver at visumreglene ikke skal begrense retten til å søke internasjonal beskyttelse, 

men at det ikke er noe folkerettslig til hinder for å håndtere søknadene på grensen og at de som får 

avslag på asylsøknaden eller nektes realitetsbehandling, kan nektes innreise. 

- Det vil da i praksis være snakk om hurtigbehandling av asylsøknader på grensen. Det er ikke 

sagt noe nærmere om når det kan være aktuelt å ta i bruk et slikt virkemiddel, eller hva som er 

de praktiske rammene for prosessen. 

- I teorien er det adgang til å holde asylsøkere på grensen og vurdere asylsaken der. Det er 

imidlertid store praktiske vanskeligheter knyttet til å få gjort dette på en forsvarlig måte. 

Departementet gir ingen nærmere beskrivelse av hvordan ordningen er ment å fungere i 

praksis.  

- Det er fortsatt UDI som skal vurdere asylsøknaden - politiet har bare myndighet til å avgjøre 

spørsmålet om innreise. (Men NB: Departementet foreslår også en hjemmel for å kunne gi 

polititjenestemann på nordisk grense myndighet til å nekte realitetsbehandling og å bortvise. I 

disse tilfellene vil ikke UDI vurdere saken.) 

- Forutsetningen for å kunne nekte asylsøkere innreise til Norge, er altså at UDI har gjort en 

vurdering av asylsaken. Det må være en reell vurdering som oppfyller de ordinære 

rettssikkerhetsstandardene for vurdering av asylsøknader. 

- Hvis UDI skal kunne gjøre en forsvarlig vurdering av asylsøknaden, må asylsøkere intervjues 

om bakgrunnen for at de søker asyl. UDI er forpliktet til å fatte et skriftlig vedtak hvor 

anførslene vurderes. Det er vanskelig å se for seg at dette skal kunne gjøres i grenseområdet, 

hvor det ikke finnes fasiliteter for saksbehandling eller for å huse asylsøkere som venter på 

svar på søknaden. 

- Stort rettssikkerhetsproblem at politimann muntlig kan nekte innreise, uten at det skal 

registreres noe sted. Innebærer at det er vanskelig å være trygg på at asylsøkere faktisk får 

adgang til å registrere asylsøknaden sin på grensen og å få den vurdert.  
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- Uansett vil det være en alvorlig svekkelse av rettssikkerheten dersom asylsøkere sendes ut av 

landet i forbindelse med avslag fra UDI. For å få en reell toinstansbehandling, bør personen få 

være i Norge mens klagen vurderes, eller i det minste få vurdert om det skal gis utsatt 

iverksettelse (tillatelse til å bli i landet fram til endelig svar på søknaden). 

 

 

6. Permanent opphold 

Strengere vilkår for permanent opphold vil skape lang tids usikkerhet og hemme integreringen av 

dem som har oppholdstillatelse i Norge.  

- UNHCR er tydelige på at høyere terskel for permanent opphold vanskeliggjør integrasjon.  

 

Summen av innstramningsforslagene som gjelder permanent opphold innebærer at terskelen vil heves 

betydelig. 

- NOAS er særlig kritisk til forslaget om å heve botidskravet fra tre til fem år, ikke minst i 

kombinasjon med departementets ferske instruks til UDI om å vurdere flyktningers 

beskyttelsesbehov på nytt dersom situasjonen endrer seg. 

- Vi er positive til et krav om å bestå test i norsk og samfunnsfag, forutsatt at det finnes 

unntakshjemler som sikrer at de som har dårlige forutsetninger for å bestå testen, likevel kan 

få permanent opphold. 

- Vi er negative til et krav om selvforsørgelse, som i praksis vil bety at mange må vente svært 

lenge på å få permanent opphold, eller ikke oppnå det i det hele tatt. Et slikt vilkår vil altså 

medføre lang tids midlertidighet og dårlige rammer for integrering. Et bedre alternativ kan 

være å oppstille krav knyttet til aktivitetsplikt.  

- Vi er også skeptiske til å innføre en adgang til å avslå søknader dersom personer anses aktivt 

å ha motarbeidet avklaring av egen identitet. UNE har i mange saker som gjelder 

lengeværende barn tolket uttrykket «aktiv motarbeidelse» urimelig strengt. Passivitet regnes 

som aktiv motarbeidelse, og UNE har blant annet uttalt at «Det å unnlate å legge frem 

dokumentasjon på identitet anses som en aktiv motarbeidelse av retur.» (Se NOAS’ 

gjennomgang av UNEs praksis i disse sakene.) Vi frykter at et slikt vilkår leder til at mange 

personer med oppholdstillatelse nektes permanent opphold. 

 

7. Statsborgerskap/statsløshet 

Forslaget om endringer i statsborgerloven var på høring vinteren 2015. I stedet for å fremme en egen 

proposisjon om temaet, er forslagene inkludert i den store innstramningspakken. 

 

NOAS er særlig opptatt av regelendringene som gjelder statsløse i Norge. Departementets forslag på 

dette området er ikke i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser om å bekjempe statsløshet. 

 

Bakgrunn: 

- Norge er bundet av to FN-konvensjoner om statsløshet og en Europarådskonvensjon som har 

betydning for statsløses stilling. Til tross for klare internasjonale forpliktelser har mange land 

unnlatt å følge opp disse nasjonalt. Norge er blant landene i Europa som har gjort minst for å 

tilpasse nasjonal lovgivning til konvensjonene. 

- UNHCR er gjennom resolusjoner fra FNs generalforsamling gitt et bredt mandat til å jobbe 

for å begrense statsløshet. I 2014 lanserte UNHCR en kampanje som tar sikte på å utrydde 

statsløshet som fenomen i løpet av 10 år.  

http://www.noas.no/wp-content/uploads/2016/01/NOAS-praksisgjennomgang-jan-2016.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2016/01/NOAS-praksisgjennomgang-jan-2016.pdf
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- UNHCR kartla i fjor Norges oppfyllelse av forpliktelsene etter konvensjonene, og skrev en 

rapport som konkluderte med at norsk lovgivning og praksis på flere områder er i strid med 

konvensjonene.  

- FN-konvensjonen om statsløshet fra 1954 inneholder en definisjon av statsløshet. 

Definisjonen er ikke nedfelt i norsk lovgivning. Norge har heller ikke en egen prosedyre for å 

avgjøre om en person er statsløs etter denne definisjonen. En slik prosedyre er en forutsetning 

for at den statsløse skal nyte godt av rettighetene i konvensjonen. Statsløshet vil, etter 

omstendighetene i den enkelte sak, kunne danne et selvstendig rettslig grunnlag for opphold. 

Disse rettighetene får ikke statsløse tilgang til i Norge i dag.  

- FN-konvensjonen om statsløshet fra 1961 har blant annet regler som skal sikre statsløse barn 

født i Norge statsborgerskap på nærmere angitte vilkår. FNs barnekonvensjonen og FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter sikrer også en rett til statsborgerskap. De ulike 

konvensjonene må tolkes og ses i sammenheng. Konvensjonene gir barn født til statsløshet i 

Norge en rett til å erverve norsk statsborgerskap enten automatisk ved fødselen eller etter 

søknad og senest etter fem års botid i riket, uavhengig av oppholdsstatus.  

- En helt fersk komparativ rapport fra European Network for Statelessness viser at Norge er 

versting på feltet: Norge er et av fire europeiske land (sammen med Kypros, Romania og 

Sveits) som har «no/minimum safeguards» for å sikre statsborgerskap til statsløse barn født i 

riket. 20 land, inkl. Sverige og Danmark, har «partial safeguards», mens 21 land, inkl. 

Finland, Belgia og Storbritannia har «full safeguards» (se oversikt på s. 19 i rapporten). 17 

land i Europa, inkludert Finland, har innført systemer for automatisk innvilgelse av 

statsborgerskap ved fødselen for barn som ellers ville bli statsløse.  

 

Departementets forslag er i strid med folkeretten: 

- Statsløshet er viet lite plass i proposisjonen, og de internasjonale forpliktelsene er misvisende 

fremstilt. Departementets forslag innebærer at barn født til statsløshet i Norge forblir 

statsløse. Forslaget er i strid med folkeretten.  

- Departementet foreslår «lovlig opphold» som et vilkår for norsk statsborgerskap. Det er det 

ifølge FN-konvensjonen fra 1961 ikke adgang til. Når det gjelder statsløse barn født i Norge, 

kan staten ikke stille andre krav for å oppnå statsborgerskap enn det som er listet opp i 

konvensjonens artikkel 1. Bestemmelsen tillater ikke et krav om lovlig opphold. Den åpner 

for blant annet et krav om «habitual residence» eller vanlig bopel, dvs. et stabilt faktisk 

opphold, men dette er en vesentlig lavere terskel enn krav om lovlig opphold, som forutsetter 

oppholdstillatelse. 

- På side 145 i proposisjonen heter det at «Departementet er enig med UNHCR og NOAS i at 

det ikke kan kreves lovlig opphold for statsløse som omfattes av 1961-konvensjonen om 

begrensning av statsløshet.» Departementet foreslår likevel at selve statsborgerloven fortsatt 

skal kreve lovlig opphold. Unntak fra kravet om lovlig opphold for barn født til statsløshet i 

Norge skal reguleres senere gjennom forskrift – altså utenfor Stortingets kontroll. Dette er 

ikke en framgangsmåte som sikrer en praksis i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. 

- Den europeiske konvensjonen om statsborgerskap (EKS) tillater at stater setter vilkår om 

lovlig opphold for rett til statsborgerskap for statsløse barn som er født på statens territorium. 

Norge har ratifisert konvensjonen, men dette fritar oss ikke fra forpliktelsene etter FN-

konvensjonen om begrensning av statsløshet. Dette følger bl.a. direkte av EKS artikkel 26 

som forbyr stater å anvende EKS på en måte som ville hindre anvendelsen av bestemmelser i 

andre konvensjoner «som gir eller ville gi enkeltindivider gunstigere rettigheter med hensyn 

til statsborgerskap». 

 

Regjeringen foreslår at statsløse barn født i Norge skal kunne søke om statsborgerskap først når de er 

myndige: 

http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/file_attach/ENS_1961_Safeguards_Stateless_children.pdf
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- Det mest urovekkende ved forslaget er at departementet mener at barn født til statsløshet i 

Norge uten lovlig opphold skal kunne pålegges å vente med å kunne søke om statsborgerskap 

til de blir 18 år gamle. Departementet skriver bl.a. at «Søkere som omfattes av konvensjonen 

skal kunne søke statsborgerskap på de vilkårene som fremgår der over en periode hvor de er 

myndige» og viser til artikkel 1(2)(a) i konvensjonen, som tillater stater å avgrense 

søknadstidspunktet for statsborgerskap til perioden hvor søkeren er mellom 18 og 21. 

- Alvorlige konsekvenser: Departementet legger altså opp til at barn fratas en opplevelse av 

tilhørighet i Norge, og forhindrer dem i å ta del i de muligheter andre barn som vokser opp 

her nyter godt av. Et statsløst barn blir nektet tilgang til rettigheter, tjenester og muligheter. 

Statsløse barn vil blant annet kunne nektes videregående skolegang. 

- Selv om FN-konvensjon om begrensning av statsløshet av 1961 tillater stater å pålegge et 

slikt krav, må Norge også se hen til FNs barnekonvensjon. Artikkel 7 i konvensjonen 

forplikter stater til å realisere barns rett til statsborgerskap. Barnekonvensjonen slår fast at alle 

barn har rett til å erverve et statsborgerskap, og kravet om å ta hensyn til barnets beste tilsier 

at perioden for tildeling av statsborgerskap til statsløse barn må være så kort som mulig etter 

fødselen. 

- I tillegg til å være et brudd på FNs barnekonvensjon, vil en slik behandling stride med 

UNHCRs retningslinjer (se avsnitt 11 og 40), som slår fast at perioden før statsløse barn født i 

riket erverver statsborgerskap ikke kan overstige fem år.   

- Ikke å kunne søke statsborgerskap før en er myndig vil dessuten kunne være nedverdigende 

behandling i strid med EMK artikkel 3 og i lys av saken Genovese mot Malta også inngrep til 

privatliv i strid med EMK artikkel 8. 

 

Stortingets forpliktelse: 

- Norge er forpliktet til å oppfylle internasjonale forpliktelser i god tro. Dette ansvaret påligger 

i praksis stortinget som lovgiver og den enkelte stortingsrepresentant. Norge kan pådra seg 

folkerettslig ansvar, og ikke minst har det betydning hvilket signal Norge sender til resten av 

verden hvis vi ikke tar menneskerettighetene på alvor. 

- Den beste løsningen på problemet er å innføre et system for automatisk innvilgelse av 

statsborgerskap ved fødselen for barn som ellers ville bli statsløse. Det er allerede gjort i 17 

europeiske land, og erfaringen fra disse landene er at innføring av et slikt tiltak har svært lave 

samfunnsøkonomiske konsekvenser. Et alternativ kan være at statsborgerskap kan erverves 

etter søknad kort tid etter fødselen og senest etter fem år.  

- Forslaget, slik det nå er formulert, må avvises. Stortinget bør kreve at regjeringen foreslår en 

lovbestemmelse som sikrer statsløse barn født i Norge erverver norsk statsborgerskap enten 

automatisk ved fødselen eller etter søknad og senest etter fem års botid i riket. 

 

 

NOAS, 

9. mai 2016 

http://www.institutesi.org/CRC_nationality_factsheet.pdf
http://www.refworld.org/docid/50d460c72.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106785

