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RATIFISERING AV FN KONVENSJON OM RETTIGHETER TIL PERSONER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Vi viser til Brev fra AID datert 16.08.07 hvor departementet ber om UDI sitt syn på de
vurderinger som er gjort knyttet til ratifisering av FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonen er men å ha generell gyldighet i det norske samfunn. UDI har kun vurdert dens
virkning for personer med funksjonshemning innkvartert i eget mottakssystem. UDI legger også til
grunn at departementet ønsker tilbakemelding på de vurderinger som framgår i ovennevnte
korrespondanse og vil derfor ikke foreta en egen helhetlig vurdering knyttet til de aktuelle
problemstillinger. Vurderingene vil også kun knyttes opp i mot endringsbehov i Utlendingsloven
(Utl.) På grunn av kort svarfrist her det ikke vært mulig for UDI å gå i dybden på det forarbeid
som ligger til grunn for utarbeidelsen av konvensjonen og har derfor primært lagt
konvensjonsteksten til grunn i denne tilbakemeldingen.

Konvensjonen er utformet på en måte som gjengir i generelle termer en rekke rettigheter til
forskjellige samfunnsaktører på en måte som åpner for stor nasjonalt tolkningsrom. Derfor vil
mange av konvensjonens artikler kunne ha betydning for asylsøkeres rettigheter under deres
opphold i statlige mottak. UDI mener at formålsbestemmelsen i art 1 og det juridiske
likhetsprinsipp i art. 5 er bestemmelser som i noen grad kan gi en riktig signaleffekt og samtidig
være av innformative nytte knyttet opp til utl.

AID har satt fokus på art. 9 og 28. Vi vil derfor ha fokus på  nevnte bestemmelser.

Ovennevnte bestemmelser setter fokus på tilrettelegging for funksjonshemmede på en måte som
gjør at de skal kunne delta i alle aktiviteter uavhengig av funksjonsmangel. I denne sammenheng
setter man også fokus på muligheten for å kunne oppnå tilfredsstillende livskvalitet og sosial
velferd.

UDI gir primært sin tilslutning til de vurderinger AID legger til grunn i ovennevnte brev. Dette
fordi man anser at de berørte rettigheter under opphold i mottak langt på vei er ivaretatt gjennom

Postadresse:  Besøksadresser.
Postboks 8108 Dep. Torggata 26- 28
N-0032 OSLO 0183 Oslo

Sentralbord:  23 35 15 00  Forværelse:  23 30 94 01/ 23 30 94 06
Telefaks:  23 35 15 80

Intern ett:  www.udi.no
E-postadr.  udi(q)udi.no



sosiallovgivning ,  generelle forvaltningsprinsipper og regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.
Det har vært og er fortsatt en kontinuerlig diskusjon om materiell standard i mottak og hvordan
denne skal forankres.  UDI anser det som hensiktsmessig å forskriftsforankre en del av denne type
bestemmelser. Per i dag har vi hjemmelsgrunnlag i utl. § 41 a,  et forhold som etter vår oppfattning
er tilfredsstillende .  Etter vår oppfattning vil det være hensiktsmessig å vurdere konvensjonens
innhold på nytt når forskriften etter utl. § 41 a 2. ledd skal konsiperes.

Når det gjelder ikke materielle forhold som retten til uavhengighet ,  privatliv ,  informasjon,
kommunikasjon mm er disse rettigheter allerede ivaretatt gjennom annen lovgiving. I
utlendingsforvaltningen vil dette materialiseres i instrukser, veiledere og driftskontrakter.
Servicenivå rettet mot beboerne vil være regulert på samme vis.
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