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Høringsuttalelse - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal 
beskyttelse av voksne 

Vi viser til høringsbrevet 2.februar 2015. 

Forslaget til § 98 1. ledd i kap 12 i vergemålsloven lyder: 

§ 98. Når vergemålssak kan behandles i Norge 

En vergemålssak kan behandles i Norge: 
1) når den saken gjelder har sitt vanlige bosted her; 
2) når den saken gjelder er flyktning eller internasjonalt fordrevet på grunn av uroligheter i eget 
land og oppholder seg her; 
3) når det ikke er mulig å fastslå hvor den saken gjelder har sitt vanlige bosted og 
vedkommende oppholder seg her; 
4) når den gjelder formue i Norge som tilhører en mindreårig eller en som er under vergemål i 
en annen stat; 
5) når en verge oppnevnt i en annen stat skal handle her på vegne av en som er under 
vergemål i den andre stat; og 
6) når det haster med å bistå en person som oppholder seg i Norge, eller å beskytte formue 
som vedkommende har her og særlige omstendigheter tilsier det. 

Den foreslåtte ordlyden i nr. 1) og 2) tilsvarer art. 5 og 6 Haag-konvensjonen. Forholdet til 
dagens utlendingslov er ikke berørt i høringsnotatet. 

Formuleringen «har sitt vanlige bosted her» er ment å favne videre enn begrepet bosetting 
(domisil) i andre sammenhenger. Bestemmelsen kan bli vanskelig å praktisere for blant annet 
personer som har ulovlig opphold i Norge, eller personer som venter på behandlingen av en 
søknad om oppholdstillatelse. Regelen blir derimot enklere å praktisere hvis det er en kobling til 
regelverket for utlendinger og/eller registrering i folkeregisteret. UNE gjør oppmerksom på at 
ordinære oppholdstillatelser i dag som regel er på 1 eller 3 år og kan fornyes, se 
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utlendingsloven §§ 60 og 61 og tilhørende forskriftsbestemmelser(§§ 10-13 flg). Enkelte 
tillatelser kan imidlertid ikke fornyes, og noen kan også ha kortere varighet, se for eksempel 
utlendingsforskriften § 15-2. 

Formuleringen «er flyktning» i nr. 2) i lovforslaget tyder på at bare personer som har fått en 
formalisert tillatelse omfattes. Dette bør klargjøres. I dagens regelverk anses alle som har fått 
en tillatelse etter utlendingsloven § 28 første ledd som «flyktning» selv om dette ikke følger av 
FNs flyktningkonvensjon. Hvis departementets forslag til innstramninger i regelverket 
(Innstramninger li) blir vedtatt, vil personer som i dag har et vern mot retur etter§ 28 første ledd 
bokstav b), tilsynelatende falle utenfor. De vil nemlig omfattes av ny§ 28 a «Oppholdstillatelse 
for utlendinger som har rett til subsidiær beskyttelse». 

Begrepet «internasjonalt fordrevet på grunn av uroligheter i eget land» er ikke koplet til en 
tilsvarende formulering i utlendingsloven. Personer som kommer fra urolige land er en 
uensartet gruppe. Noen kan for eksempel nylig være fordrevet fra hjemlandet, mens andre har 
langvarige lovlige eller ulovlige opphold i tredjeland før ankomsten til Norge. Noen kan ha fått 
beskyttelse her etter lovens§ 28 første ledd, noen kan ha fått en tillatelse på annet grunnlag, 
mens andre kan ha fått avslag av ulike årsaker. 

UNE mener at departementet bør klargjøre nærmere innholdet i lovforslaget 

Med hilsen 

Live Rike Fossum 
fungerende seksjonssjef 

Camilla Wohl Sem 
nemndleder 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Utlendingsnemnda og har derfor ingen signatur. 
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