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Oppdatert tekstinnspill til statusrapport FNs rasediskrimineringskomité 

 

Det vises til brev av 09.05. der KRD anmodes om å oppdatere relevant tekst i rapporten, 

revidere tidligere gitte tekstinnspill og vurdere LDO og MIRAs merknader til 

statusrapporten ”Oppfølging av avsluttende merknader fra FNs rasediskriminerings-

komité”.   

 

KRD spiller med dette inn følgende forslag til revidert tekst til artikkel 20 s. 28: 

 

”Kommunal- og regionaldepartementet fikk i 2011 gjennomført en juridisk 

utredning om forholdet mellom nasjonal og internasjonal rett på boligområdet 

for rom. Rapporten konkluderer med at folkeretten på dette området er 

dynamisk og i stadig utvikling, men at internasjonale regler fortsatt ikke går 

lengre enn å anbefale at statene forholder seg aktivt til roms nomadiske eller 

seminomadiske livsstil. Rapporten viste videre at det er behov for mer kunnskap 

om gruppens boligsituasjon. På bakgrunn av rapporten vil KRD sammen med 

FAD og Oslo kommune, blant annet forberede et samråd med representanter for 

rom.” 

 

LDO og MIRA har gitt merknader til statusrapporten knyttet til tiltak for å sikre kvinner 

egnede boliger etter endt opphold på krisesentre. Vi viser til at framskaffing av egnede 

og varige boliger til personer som har hatt opphold i ulike typer midlertidige botilbud, 

er en oppgave det jobbes aktivt med i kommunene. Husbanken bistår kommunene i 

dette arbeidet gjennom informasjonstiltak og økonomiske virkemidler (boligtilskudd til 

etablering og startlån). Innspillene/merknader om styrket/økt finansiering betraktes 

som budsjettinnspill i forhold til finansiering av krisesentre og kommenteres ikke her.     



  

 

Med hilsen 

 

 

Harald Assev (e.f.) 

avdelingsdirektør    Agnes Aall Ritland 

 seniorrådgiver 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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