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Tillegg til rapporten til FNs menneskerettighetsråds arbeidsgruppe for de periodiske landhøringene 

(UPR)  

Norge  

 
Den norske regjering ønsker anbefalingene som er mottatt under den tredje periodiske landhøringen 

(UPR) av Norge 6. mai 2019 velkommen, og er glad for å kunne gi sine tilbakemeldinger. Norge 

mottok 241 anbefalinger.1 Regjeringen godtar 176 av disse, godtar delvis 22 og  godtar ikke 42. En av 

anbefalingene anses å ligge utenfor UPRs virkeområde. En tabell med samtlige anbefalinger og 

regjeringens tilbakemeldinger er vedlagt dette tillegget. 

1–2 Ikke godtatt. I en melding til Stortinget i 2016 var regjeringens konklusjon at den ikke ville 

fremme forslag om at Norge skulle slutte seg til de valgfrie protokollene om individklageordninger til 

ØSK, BK eller CRPD. I 2017 stilte et bredt flertall i Stortinget seg bak regjeringens syn2.  

3-4 Godtatt, allerede gjennomført. Se 1–2. 

5 Ikke godtatt. Se 1–2. 

6 Godtatt, allerede gjennomført. Se 1–2. 

7–8 Ikke godtatt. Se 1–2. 

9–12 Godtatt, allerede gjennomført. Norge ratifiserte konvensjonen 22. august 2019. 

13–14 Ikke godtatt. I 2002 ble det tatt en beslutning om at Norge ikke  skulle slutte seg til 

konvensjonen av 1990 om vern av rettighetene til alle fremmedarbeidere og medlemmer av deres 

familier, ettersom konvensjons ordlyd ble ansett for å være for vag og upresis. Norges beslutning om 

å avstå fra å underskrive og ratifisere konvensjonen er senere opprettholdt. Norge har ratifisert åtte 

av de internasjonale kjernekonvensjonene om menneskerettigheter samt ILOs kjernekonvensjoner 

om arbeidstakerrettigheter, som også gjelder for utenlandske statsborgere bosatt i Norge.  

15 Ikke godtatt. Se 13–14 (ratifikasjon av ICMW) og 18 (forbehold mot SP).  

16 Ikke godtatt. Se 13–14.  

17 Ikke godtatt. Ratifikasjon vurderes.  

18 Ikke godtatt. Regjeringen har opprettet to ungdomsenheter, og hovedregelen er at barn holdes 

atskilt fra voksne i fengsler. Det forekommer imidlertid tilfeller der det ikke anses å være til beste for 

barnet å bli plassert i en ungdomsenhet, eller å bli plassert i en slik enhet umiddelbart. De nevnte 

forbeholdene vil derfor bli opprettholdt. 

19 Ikke godtatt. Regjeringens syn er at tolkningserklæringene gir en korrekt forståelse av 

konvensjonen.   

20-21 Godtatt.  

22 Ikke godtatt. Regjeringen forplikter seg til å sikre at nasjonale kandidater til valg til FNs 

konvensjonsorganer, er kvalifiserte og uavhengige, og vil foreta en nærmere vurdering av 

anbefalingen.  

                                                           
1 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NOindex.aspx, Third Cycle, Outcome of the review, Report 
of the Working Group (A/HRC/42/3), avsnitt 140. 
2 Norges tredje UPR-rapport, avsnitt 7 (Reports and information, National report).  
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NOindex.aspx
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23 Godtatt. 

24–26 Ikke godtatt. Regjeringen mener at framleggingen av rapporter om menneskerettigheter og 

oppfølgingen og gjennomføringen av anbefalinger bør behandles som en integrert del av 

departementenes daglige arbeid, ikke som en egen sak. 

27–33 Godtatt. 

34 Delvis godtatt. Regjeringen arbeider kontinuerlig for å sikre en enhetlig gjennomføring av 

likestillingslovgivningen3, og vurderer nå samtlige anbefalinger fra institusjonen for 

menneskerettigheter. Regjeringen gjennomfører dessuten handlingsplanen mot antisemittisme 

2016–20204. 

35–36 Godtatt.  

37 Delvis godtatt. Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på 

grunnlag av etnisitet og religion. Straffeloven forbyr hatefulle ytringer på grunnlag av en annen 

persons hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse eller religion eller livssyn. Straffebestemmelsen 

om blasfemi ble imidlertid fjernet fra straffeloven i 2015. Regjeringen har ingen planer om ytterligere 

lovendringer. 

38 Godtatt. 

39 Godtatt, allerede gjennomført. Straffeloven og likestillings- og diskrimineringsloven forbyr 

rasediskriminering.   

40–41 Godtatt.  

42 Ikke godtatt. Et formelt forbud mot rasistiske organisasjoner er blitt vurdert og forkastet flere 

ganger. Spørsmålet ble siste gang vurdert i en rapport fra 2016. 

43 Godtatt. 

44 Delvis godtatt. Norge vil vurdere å innføre et forbud mot deltakelse i kriminelle bander. Et 

strafferettslig forbud mot deltakelse i en kriminell organisasjon kan også, avhengig av ordlyden, ha 

innvirkning på deltakelse i rasistiske organisasjoner som har som eneste formål å begå alvorlige 

lovbrudd. 

45 Godtatt, allerede gjennomført. Grunnlovens artikkel 98 slår fast at intet menneske må utsettes 

for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Grunnloven angir ingen spesifikke grunnlag for 

diskriminering, men diskriminering på grunnlag av rase er allerede forbudt.  

46–48 Godtatt. 

49 Ikke godtatt. Loven forbyr diskriminering på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 

avstamning, hudfarge, språk, religion eller tro. Norske myndigheter har vurdert om termen «rase» 

bør innlemmes i loven, men konkluderte med at dette verken er nødvendig eller ønskelig. 

                                                           
3 Norges tredje UPR-rapport, avsnitt 13–14 (Reports and information, National report). 
4 Norges tredje UPR-rapport, avsnitt 102.  
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Diskriminering på grunnlag av meninger eller oppfatninger om en persons rase regnes klart som 

etnisk diskriminering.  

50 Delvis godtatt. Se 42 og 44. 

51–53 Godtatt.  

54 Ikke godtatt. Etter utlendingsloven kan politiet stanse en person og kreve legitimasjon når det er 

grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og når tid, sted og situasjon gir grunn til 

slik kontroll. At personen tilhører en bestemt etnisk gruppe eller religion, eller at personen har 

utenlandsk utseende, skal ikke alene gi grunn til utlendingskontroll. 

55 Ikke godtatt. En person skal ikke utsettes for stopp og ransaking på grunnlag av etnisitet. Det er 

innført et generelt lovforbud mot diskriminerende atferd. Politiet arbeider systematisk for å sikre at 

diskriminerende atferd ikke skal skje. 

56–63 Godtatt.  

64 Godtatt, allerede gjennomført. Hatefulle og diskriminerende ytringer og oppfordringer til vold – i 

alle sammenhenger – er kriminelle handlinger, forutsatt at retten til ytringsfrihet overholdes.  

65–68 Godtatt.  

69 Delvis godtatt. Regjeringen arbeider nå med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering 

på grunnlag av etnisitet og religion. Når det gjelder oppløsning av rasistiske organisasjoner, se 42.   

70 Ikke godtatt. Spesialgruppen i Oslo politidistrikt gir råd til andre distrikter. 

71–75 Godtatt.  

76 Ikke godtatt. Se 70.  

77 Delvis godtatt. Regjeringens gjennomfører sin strategi mot hatefulle ytringer (2016–2020). 

Mediesektoren er ett av innsatsområdene. Det er ingen spesifikke tiltak rettet mot politikere. Det 

finnes imidlertid en politisk erklæring fra regjeringen mot hatefulle ytringer, fra 2015, og en 

anmodning fra statsministeren om å holde den offentlige debatten på et saklig og konstruktivt nivå. 

Statsministeren har også anbefalt at alle politikere gjennomgår sine respektive Facebook-sider og 

fjerner eventuelle hatefulle ytringer5.  

78–79 Godtatt.   

80 Ikke godtatt. Regjeringen vil vurdere om kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bør inkluderes i 

de aktuelle bestemmelsene om hatefulle ytringer og hatkriminalitet.  

81 Godtatt. 

82 Ikke godtatt. Spesialgruppen i Oslo politidistrikt gir råd til andre distrikter. 

                                                           
5 Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016–2020: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-strategi-mot-hatefulle-ytringer-2016---
2020/id2520975/. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-strategi-mot-hatefulle-ytringer-2016---2020/id2520975/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-strategi-mot-hatefulle-ytringer-2016---2020/id2520975/
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83–88 Godtatt. 

89 Delvis godtatt. Regjeringen vil vurdere hvilke anbefalinger som skal gjennomføres.     

90–95 Godtatt.  

96 Utenfor UPRs virkeområde.  

97 Godtatt.  

98 Ikke godtatt. Norge forventer at alle bedrifter som driver virksomhet i utlandet, retter seg etter 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) for å sikre at 

menneskerettighetene respekteres. 

99 Ikke godtatt. Norske myndigheter er opptatt av eventuelle negative virkninger som norske 

selskapers virksomhet kan ha på menneskerettighetene, særlig i konfliktområder. Myndighetene gir 

informasjon og råd til norske selskaper og har klare forventninger om ansvarlig forretningsførsel, som 

fastsatt i Norges nasjonale handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, samt i UNGP og i 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

100 Godtatt, allerede gjennomført. I de senere årene har Norge gjennomført tiltak for å forbedre 

registreringen av og rapporteringen om beslutninger om tvangsbruk. Vi har grunn til å tro at dataene 

om bruken og omfanget av tvangsbruk innenfor psykisk helsevern er nokså representative. 

101 Godtatt, allerede gjennomført. Urimelig bruk av makt fra rettshåndhevende myndigheters side 

forekommer ekstremt sjelden, og det er innført tiltak som garanterer at alle som utøver slik urimelig 

maktbruk, stilles til ansvar. 

102–115 Godtatt. 

116–122 Ikke godtatt. Straffelovens definisjon av voldtekt tar sikte på å ramme tilfeller av seksuell 

omgang uten samtykke. Definisjonen inneholder ikke ordlyden «uten samtykke», men beskriver 

tilfeller som innebærer manglende samtykke. Regjeringens handlingsplan av 2019 for å bekjempe 

voldtekt slår fast at regjeringen vil vurdere behovet for en ny gjennomgang av kapittelet om 

seksuallovbrudd i straffeloven. Handlingsplanen fastsetter spesifikt at regjeringen vil vurdere om 

lovens definisjon av voldtekt bør endres. 

123–124 Godtatt. Kjønnsbasert vold, herunder voldtekt og annen seksuell vold, blir tatt svært 

alvorlig av domstolene. Alle dommere får tilbud om forskjellige kompetansehevende tiltak, både fra 

Domstoladministrasjonen og de enkelte domstolene. Tiltakene omfatter opplæring i 

prosedyremessige og relevante juridiske spørsmål og generell etikk, samt håndtering av vanskelige 

saker med motstridende bevismateriale. 

125 Godtatt. 

126–127 Godtatt. Se 123 og 124. 

128 Godtatt. 

129 Delvis godtatt. Stortinget utarbeider retningslinjer og mål for domstolene og 

Domstoladministrasjonen samt rammene for deres årsbudsjett. Justisdepartementet har ikke 

myndighet til å instruere Domstoladministrasjonen i spesifikke administrative saker. 
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130 Ikke godtatt. Straffeprosessloven er for tiden under revisjon. I den forbindelse vil regjeringen 

vurdere å foreslå endringer i bestemmelsene om bruk av isolasjon under varetektsfengsling. 

131 Godtatt. Det iverksettes tiltak for å forbedre tilgangen til psykisk helsevern for innsatte i årene 

framover.  

132 Godtatt. 

133 Ikke godtatt. Se 130. 

134 Godtatt. Regjeringen vil redusere bruken av isolasjon og erkjenner at isolasjon kan ha 

skadevirkninger for innsatte. 

135 Godtatt, allerede gjennomført. Retten til fri religionsutøvelse er fastsatt i Grunnlovens 

artikkel 16. Artikkel 16 bør tolkes i lys av EMKs artikkel 9, som er gjennomført i menneskerettsloven. 

136–137 Godtatt.  

138 Godtatt, allerede gjennomført. Menneskerettighetsforsvarere, herunder offentlige 

tjenestemenn, har allerede et effektivt rettslig vern etter norsk lov.   

139–140 Godtatt. 

141–144 Delvis godtatt. Norge vil innføre forbedringer i sitt system for å identifisere ofre for 

menneskehandel.  

145–149 Godtatt. 

150 Godtatt, allerede gjennomført.  

151 Godtatt, allerede gjennomført. De norske helsetjenestene gjelder allment og er utformet for å 

inkludere alle, uten hensyn til bakgrunn. Regjeringen har nylig lagt fram en plan for å trappe opp 

innsatsen for å gi barn og ungdom bedre psykisk helsevern, også barn og ungdom med 

minoritetsbakgrunn. 

152–153 Godtatt. 

154 Delvis godtatt. Alle barn som forventes å bo i Norge i mer enn tre måneder, har rett til 

utdanning. Retten til videregående opplæring gjelder imidlertid ikke for ungdom som ikke har 

oppholdstillatelse i Norge.  

155 Godtatt.  

156 Delvis godtatt. Se 154. 

157-159 Godtatt.  

160 Godtatt, allerede gjennomført. 

161 Delvis godtatt. Regjeringen har allerede iverksatt flere lovgivningstiltak for å forhindre seksuell 

vold mot kvinner og barn. Innføring av flere tiltak vurderes fortløpende. 

162–165 Godtatt. 

166 Ikke godtatt. Se 116. 
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167–171 Godtatt. 

172 Godtatt. Se 123. 

173 Delvis godtatt. Det er ikke innført særlige tiltak for å øke representasjonen av kvinner fra 

minoritetsgrupper i beslutningstakende stillinger. I Norge har det imidlertid vært en betydelig økning 

i antallet kvinnelige ledere i de siste 15 årene, både i offentlig og privat sektor. Kvinnelige ledere er i 

flertall i offentlig sektor. I samarbeid med næringslivsaktører har regjeringen utarbeidet en liste over 

beste praksis for hvordan kjønnsbalanse kan oppnås i toppstillinger i næringslivet6. Listen er 

distribuert til de 500 største norske selskapene. Flere tiltak er iverksatt for å rekruttere innvandrere 

til offentlig sektor. Regjeringen har nylig lansert en forsøksordning med anonymiserte søknader til 

stillinger i statsforvaltningen. Minst én søker med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til jobbintervju 

dersom han eller hun er kvalifisert til stillingen.   

174–182 Godtatt.  

183 Godtatt, allerede gjennomført. I 2019 offentliggjorde Helsetilsynet en rapport etter å ha 

gjennomgått over 100 saker med omsorgsovertakelse av barn. Rapporten viste at i alle disse sakene 

var situasjonen alvorlig før omsorgsovertakelsen, og at det for å beskytte barnet var nødvendig å 

flytte ham eller henne ut fra hjemmet. Det finnes imidlertid rom for forbedring. Det må gis mer 

effektiv bistand for å forhindre at barn må utsettes for omsorgsovertakelse. Et forslag til ny 

barnevernslov har nylig vært på offentlig høring. Barnets rett til samvær med familiemedlemmer 

etter vedtak om omsorgsovertakelse er ett av spørsmålene som er blitt vurdert. Det er foreslått 

enkelte endringer i den gjeldende ordningen for samværsrett. 

184 Godtatt.  

185 Godtatt, allerede gjennomført.   

186 Godtatt, allerede gjennomført. Se 183.   

187 Godtatt, allerede gjennomført. I tillegg til rapporten som er nevnt i 183, har Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet bestilt en rapport fra velferdsforskningsinstituttet NOVA om 

barnevernstjenestens og fylkesnemndenes håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier 

med etnisk minoritetsbakgrunn. Rapporten, som ble offentliggjort i 2018, anbefaler blant annet å 

innføre målrettede tiltak for å styrke barnevernstjenestens kulturkompetanse. Det er innført en 

kompetansestrategi for barnevernet (2018–2024). Den omfatter blant annet nye opplæringstiltak 

som tar sikte på å gi økt forståelse og følsomhet ved oppfølging av barn og familier med 

minoritetsbakgrunn. 

188 Godtatt, allerede gjennomført. Se 183. 

189 Godtatt, allerede gjennomført. Se 187. 

190 Godtatt.  

191 Godtatt, allerede gjennomført. Se 187.   

                                                           
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hvordan-fa-bedre-kjonnsbalanse-i-toppen-av-
naringslivet/id2625076/. 
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192 Godtatt. Regjeringen planlegger ingen nye tiltak rettet mot særlige grupper, for eksempel rom- 

og romanifolk/taterbefolkningen, når det gjelder sysselsetting, boliger eller utdanning. Regjeringens 

politiske plattform slår imidlertid fast at regjeringen vil iverksette tiltak for å motarbeide 

diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og på utesteder. Arbeidet med en handlingsplan mot 

rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion er igangsatt. Planen vil omfatte alle 

etniske minoriteter. Regjeringen vil også legge fram en stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 

2020. 

193 Godtatt. 

194 Godtatt. Se 192. 

195–198 Godtatt.  

199 Godtatt. Se 192. 

200–201 Godtatt.  

202 Ikke godtatt. Fiskerilovgivningen ble endret i 2012 slik at det legges vekt på betydningen av å ta 

hensyn til samisk kultur i alt regelverk for og alle beslutninger om fiske, og at det legges vekt på at 

deltakerloven skal anvendes på urfolk og minoriteter i samsvar med folkeretten. Norske myndigheter 

konsulterer samene i samsvar med artikkel 6 i ILO-konvensjon nr. 169. 

203–208 Godtatt. 

209 Ikke godtatt. Se 202. Regjeringen vurderer komiteens anbefalinger.  

210–213 Godtatt.  

214 Godtatt. Norge har allerede systemer for å støtte beslutningsprosessene for personer med 

nedsatt funksjonsevne, men arbeider kontinuerlig for å forbedre disse systemene.  

215–216 Godtatt. 

217 Delvis godtatt. Alle har rett til nødvendige helsetjenester, med noen begrensninger for personer 

uten oppholdstillatelse. Med hensyn til utdanning, se 154. 

218 Delvis godtatt. Norge fører samtidig en streng og ansvarlig innvandringspolitikk som sikrer 

korrekt saksbehandling innenfor rammen av Norges internasjonale forpliktelser.  

219–220 Godtatt.  

221 Delvis godtatt. Se 218.  

222–223 Godtatt.  

224 Godtatt, allerede gjennomført. Sårbare grupper gis hele tiden spesiell oppmerksomhet. 

225 Delvis godtatt. Se 154. 

226–229 Godtatt, allerede gjennomført. Alle asylsøknader vurderes nøye og individuelt. Asylsøkere 

som trenger internasjonal beskyttelse, vil få innvilget asyl. 

230 Godtatt. Regjeringen tar sikte på å redusere gebyrene. 
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231 Delvis godtatt. Se 230. Fristen for å sende inn søknad om unntak fra underholdskravet anses å 

være i samsvar med våre internasjonale forpliktelser.  

232 Godtatt, allerede gjennomført. Norge arbeider kontinuerlig for å redusere 

saksbehandlingstiden. 

233 Ikke godtatt. Situasjonen for asylsøkere i Norge er i samsvar med våre internasjonale 

forpliktelser. 

234 Godtatt. 

235 Ikke godtatt. Norge anser at omsorgen og botilbudet som tilbys enslige mindreårige asylsøkere, 

både over og under 15 år gamle, er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. 

236 Godtatt. 

237 Ikke godtatt. Se 235. 

238 Godtatt. 

239 Ikke godtatt. Se 233. 

240 Godtatt. 

241 Delvis godtatt. Vi vil vurdere å ta inn en definisjon av statsløshet i norsk lov. Norge vil imidlertid 

ikke vurdere å innføre en prosedyre for fastsettelse av statsløshet. Som hovedregel er statsløshet 

ikke i seg selv grunn nok til å oppnå oppholdstillatelse i Norge, og vi tolker ikke dette som en 

forpliktelse i henhold til overenskomsten av 1954. Opphold kan imidlertid innvilges på visse 

betingelser dersom det foreligger praktiske hindringer for retur på grunn av forhold som den berørte 

personen ikke er herre over.  


