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Statusrapport om oppfølgning av avsluttende merknader fra FNs
rasediskrimineringskomite —høringsuttalelser mv.

Vi viser til brev 8. mai 2012 om ovennevnte. Justis- og beredskapsdepartementet har
gjennomgått de aktuelle høringsuttalelsene, og ønsker følgende endringer innarbeidet i
statusrapporten:

De artementets navn

Vårt departement heter nå «Justis- og beredskapsdepartementet». Det nye navnet må
innarbeides i rapporten.

Omtalen av anbefalin nr. 7

Teksten tilknyttet anbefalingen skal lyde:

«Komiteen inviterer Norge til å overveie å inkorporere
rasediskrimineringskonvensjonen i menneskerettsloven.

Under forberedelse av lov 19. juni 2009 nr. 80 om inkorporering av
kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettsloven ble spørsmålet om
inkorporering av også andre konvensjoner, herunder
rasediskrimineringskonvensjonen, tatt opp. I Ot.prp. nr. 93 (2008-2009) er det uttalt
blant annet (punkt 6.2.3):

"Høyringahar bekreftaat ei inkorporeringav kvinnediskrimineringskonvensjoneni
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menneskerettslovenreiserspørsmålom inkorporeringav andre konvensjonar.
Departementethar kome til at verkendei konvensjonanesom høyringsinstansanenemner,
ellerandrekonvensjonarbørtakast inn i menneskerettslovenfordi dei andre
konvensjonaneer av meir spesiellkarakter."

Under høringen av utkast til denne rapporten har Norsk senter for
menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Røde Kors
argumentert til støtte for inkorporasjon i menneskerettsloven. Høringsinstansene er
kritiske til departementets henvisning til proposisjonen fra 2009 som begrunnelse for
hvorfor konvensjonen ikke skal inkorporeres. Det pekes blant på annet på at en
manglende inkorporasjon medfører et kunstig og uheldig skille mellom
rasediskrimineringskonvensjonen og konvensjoner inntatt i menneskerettsloven, og at
de argumenter som tilsa at kvinnediskrimineringskonvensjonen skulle inkorporeres,
gjør seg gjeldende også for rasediskrimineringskonvensjonen.

Spørsmålet om hvilke konvensjoner som skal tas inn i menneskerettsloven, beror på en
vurdering av hva som gir en hensiktsmessig nasjonal regulering. Departementet legger
vekt på anbefalingen fra rasediskrimineringskomiteen og de høringsuttalelser som
støtter anbefalingen, men fastholder den vurderingen som det ble gitt uttrykk for i
2009.»

Omtalen av anbefalin nr. 12

I andre avsnitt under punktet om verger er det vist til lovforslaget om
representantordning (Prop. 51 L (2011-2012)). Dette lovforslaget er vedtatt.

Avsnittet bør dermed lyde slik:

«Det er vedtatt endringer i utlendingsloven som skal sikre enslige mindreårige
asylsøkeres særlige behov for representasjon. Representantordningen vil styrke enslige
mindreåriges rettslige stilling, gjennom bla. klargjøring av representantens oppgaver og
en mer enhetlig ordning hva gjelder rekruttering, opplæring, tilsyn mv.
Representantordningen og ny vergemålslov skal etter planen tre i kraft 1. juli 2013.»

Omtalen av anbefalin nr. 13

Vi ber om at følgende tekst settes inn som et nytt punkt i statusrapporten:

«Terskelenfor fengslingogvarighetenav midlertidiginterneringav personersom man
verifisereridentiteten til

Ved lov 6. januar 2012 (i kraft 1. mars 2012) ble det gjort endringer i utlendingsloven
vedrørende adgang til fengsling mv. Departementets lovforslag (Prop. L 138 (2010-
2011)) og lovvedtaket skiller seg på flere punkter fra de forslagene som var på høring i
2010, og som lå til grunn for komiteens bemerkninger om terskelen for fengsling etter
utlendingsloven.
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Det er innført senkede beviskrav ved fengsling på grunn av identitetstvil og
unndragelsesfare. Det er ikke lenger krav om sannsynlighetsovervekt for at det skal
kunne reageres med tvangsmidler overfor personer som oppgir uriktig identitet eller vil
unndra seg gjennomføring av et vedtak, men tilstrekkelig at det er "konkrete
holdepunkter for å anta" at vedkommende oppgir uriktig identitet eller at
vedkommende vil unndra seg iverksettelse. I høringsbrevet fra 2010 var det foreslåtte
kriteriet "grunn til å anta". Fordi flere høringsinstanser tolket formuleringen slik at det
ikke krevdes objektive holdepunkter, valgte departementet altså en annen formulering i
lovforslaget, slik at det tydelig går frem at bevis- og sannsynlighetsvurderingen må
basere seg på konkrete, objektive forhold.

Fengsling etter utlendingsloven kan som hovedregel besluttes for høyst fire uker av
gangen. Samlet fengslingstid kan ikke overstige 12 uker, med mindre det foreligger
særlige grunner. F'engsling for å forberede eller gjennomføre en utsendelse kan bare
overstige 12 uker dersom utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av
utsendelsen eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et
annet lands myndigheter. Fengsling kan ikke overstige 18 måneder, med mindre
utlendingen er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon. I praksis vil de fleste
som fengsles etter utlendingsloven kun være innsatt ved utlendingsinternatet noen få
dager, men noen vil likevel oppholde seg der over lengre tid. Det understrekes for øvrig
at det både ved første fengslingsavgjørelse og ved eventuelle senere forlengelser, må
prøves om fengsling vil være et uforholdsmessig tiltak.»

5. Omtalen av anbefalin nr. 18

Teksten i siste avsnitt på side 27 erstattes med følgende:

«Finnmarkskommisjonen avga i mars 2012 sin første rapport. Rapporten gjaldt et
utredningsfelt som ikke omfatter østsamiske områder (Stjernøya/Seiland).
Kommisjonen har for tiden ytterligere fire felt under utredning. Av disse er det bare ett
felt som omfatter østsamiske områder (Nesseby).»

Med hilsen

Toril Kristiansen Høyland e.f.
avdelingsdirektør
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