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Høring - endringer i utlendingsloven - fortsatt opphold 
ved mishandling i samlivsforholdet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (heretter Ombudet) viser til 

høringsbrev av 23.05.17 vedrørende endringer i utlendingsloven § 53 første ledd 

bokstav b, om fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet. Forslaget 

innebærer at bestemmelsen utvides til å omfatte mishandling utført av andre 

medlemmer av husstanden enn søkerens ektefelle eller samboer. 

 

Ombudet har som mandat å arbeide for likestilling og mot diskriminering, på 

grunnlag av kjønn, etnisitet, religion mv., alder, seksuell orientering mv., og 

nedsatt funksjonsevne. Ombudet håndhever diskrimineringslovgivningen på 

disse områdene.  

 

Ombudet fører også tilsyn med at norsk rett og forvaltning samsvarer med de 

forpliktelsene Norge har etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, FNs 

rasediskrimineringskonvensjon og FNs konvensjon om rettighetene til personer 

med nedsatt funksjonsevne.  

 

Ombudet støtter departementets forslag om å utvide bestemmelsen i 

utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b til også å omfatte mishandling utført 

av svigerfamilie og andre medlemmer av samme husstand. Endringen er i tråd 

med LDOs tidligere uttalelser om en rekke forhold ved bestemmelsen og 

forvaltningen av den som bidrar til å svekke rettssikkerheten til personer med 

midlertidig oppholdstillatelse som utsettes for vold i nære relasjoner. Se blant 
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annet LDOs høringssvar til regjeringens forslag om å heve botiden for 

selvstendig opphold fra tre til fem år (http://www.ldo.no/nyheiter-og-

fag/Horingsuttalelser/Arkiv/2015/15670-hevet-botid-for-permanent-

oppholdstillatelse/), og ombudets siste rapport til FNs 

kvinnediskrimineringskomité (http://www.ldo.no/globalassets/brosjyrer-

handboker-rapporter/rapporter_analyser/rapporter_diverse/cedaw2017.pdf). 

 

Regjeringen har et uttalt mål om å styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll. I 

den forbindelse anbefaler LDO at departementet utvider bestemmelsen 

ytterligere ved å også inkludere familiemedlemmer utenfor husholdet som 

søkeren har jevnlig kontakt med. LDO mener en slik utvidelse vil bidra positivt 

til regjeringens arbeid mot negativ sosial kontroll. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Guri Hestflått Gabrielsen 

avdelingsleder 

 Taran Knudstad 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 
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