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Forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og 
utlendingsinternatet 

1. Innledning 

Vi viser til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet av 23. september 2019 

med forslag ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet. 

Norges institusjon for menneskerettigheter («NIM») har som hovedoppgave å fremme og 

beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den 

øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig, jf. lov om Norges 

nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 1 annet ledd. NIM skal blant annet gi råd 

til regjeringen og andre offentlige organer om gjennomføringen av 

menneskerettighetene, jf. loven § 3 første ledd bokstav b. I dette ligger det særlig at NIM 

skal komme med innspill i lovgivningsprosesser som berører menneskerettighetene, jf. 

Innst. 2016 L (2014-2015) s. 3. 

NIMs rolle vil primært være å foreta en vurdering av hvordan de foreslåtte lov- og 

forskriftsendringene forholder seg til Norges menneskerettslige forpliktelser. De 

foreslåtte endringene er i utgangspunktet forhold som reguleres av EUs returdirektiv, 

men har likevel sider til menneskerettighetene. Det er i utgangspunktet ikke NIMs 

oppgave å uttale seg om hensiktsmessigheten av forslaget.  

Forslaget legger opp til at Tilsynsrådet for Trandum skal få utvidet mandat til også å føre 

tilsyn med tvangsreturer i medhold av Returdirektivet artikkel 8 nr. 6. Bakgrunnen er at 

Schengen-evalueringene har vist at Norge ikke oppfyller returdirektivets krav om et 

effektivt monitorerings-system for tvangsreturer. 

Overordnet mener NIM at høringsbrevet og forslaget er litt knapt, og vi savner en 

grundigere redegjørelse for og vurdering av hvorvidt den foreslåtte forskriften i 

tilstrekkelig grad ivaretar returdirektivets krav. 

2. Kort om de rettslige rammene 

Returdirektivet fastslår at medlemsstatene «shall provide for an effective forced-return 

monitoring system». Direktivet gir lite føringer for hvordan et nasjonalt tilsyn av 

tvangsreturer skal innrettes, og gir derfor statene en stor skjønnsmargin for innrettelsen 
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av et slikt system. Kommisjonen legger likevel til grunn at det ut fra direktivets ordlyd og 

kontekst kan utledes visse føringer, som særlig knytter seg til tilsynets effektivitet og 

uavhengighet.1 Blant annet har Kommisjonen lagt til grunn at det kan være problematisk 

å legge tilsynsfunksjonen til det myndighetsorgan som er ansvarlig for tvangsreturene 

eller et underordnet organ for dette. Det er også lagt til grunn at “monitoring systems 

should include involvement of organisations/bodies different and independent from the 

authorities enforcing return”. EUs Fundamental Rights Agency (FRA) utgir årlige oversikter 

over hvilke medlemsstater som har et monitoreringssystem som tilfredsstiller krav til 

effektivitet og uavhengighet. 

Returdirektivet fremhever på en rekke steder og på ulike måter at de menneskerettslige 

forpliktelsene ligger til grunn for direktivets bestemmelser.2 Formålet med 

returdirektivets krav om monitorering av tvangsreturprosessen er derfor blant annet å 

sikre at tvangsreturer gjennomføres i tråd med de menneskerettslige forpliktelsene. Det 

er særlig forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff, retten til 

privat- og familieliv, og forbudet mot vilkårlig fengsling som er aktuelle i 

tvangsretursituasjoner.3 Men også hensynet til barnets beste gir viktige føringer for 

gjennomføringen av tvangsreturer.4   

3. Utnevning av medlemmer til Tilsynsrådet 

Returdirektivet oppstiller krav om et effektivt monitoreringssystem, og i dette ligger det 

føringer om at monitoreringsorganet må være tilstrekkelig uavhengig fra de myndigheter 

som er ansvarlige for tvangsreturene.5 En slik uavhengighet kan sikres på flere måter. 

I forslag til ny § 107a i utlendingsloven fremgår det at tilsynsrådet skal være et uavhengig 

organ. Dette er positivt, og vil sikre at tilsynsrådet ikke kan instrueres i sin tilsynsfunksjon. 

Selv om uavhengigheten er godt sikret på det normative plan, kan det imidlertid være 

andre mer indirekte innflytelseskanaler som kan bidra til å svekke uavhengigheten til et 

tilsynsorgan, som for eksempel måten organets medlemmer utnevnes på og 

finansierings- og ressurssituasjonen til tilsynsorganet. 

                                                                                 

1 Annex to the Commission Recommendation establishing a common “Return Handbook” to be used by Member States’ 

competent authorities when carrying out return related tasks, punkt 8.  

2 Returdirektivet preambel punkt 22, artikkel 1, artikkel 5, artikkel 8 nr. 4 og artikkel 10 nr. 1. 

3 Grunnloven §§ 93, 94 og 102, EMK artikkel 3, 5 og 8, FNs barnekonvensjon artikkel 16 og artikkel 37. 

4 Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 3. 

5 Annex to the Commission Recommendation establishing a common “Return Handbook” to be used by Member States’ 

competent authorities when carrying out return related tasks, punkt 8. Se også årsrapport fra Fundamental Rights Agency 

2018 punkt 6.3.2, og Comparative Study for Best Practice in Forced Return Monitoring, 10. November 2011, anbefaling 1. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_annex_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-fundamental-rights-report-2018_en.pdf
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I utkastet til forskrift § 3 er kompetansen til å utnevne medlemmer til tilsynsrådet lagt til 

Justisdepartementet, og departementet har i høringsbrevet signalisert at det bør legges 

til rette for at relevante aktører fra det sivile samfunn kan foreslå kandidater.  

I Norge er det ingen ensartet måte å utnevne medlemmer til ulike tilsynsorganer på. For 

eksempel utnevnes Kommunikasjonskontrollutvalgets medlemmer av Kongen i statsråd 

mens medlemmene av Kontrollkommisjonene utnevnes av Fylkesmannen. Måten 

medlemmer av Tilsynsrådet utnevnes på vil være relevant i en vurdering av om organet 

er tilstrekkelig uavhengig, og det er viktig at utnevnelsene skjer på en åpen og 

tillitsvekkende måte. Høringsbrevet er svært knapt, og det er ingen redegjørelse for eller 

vurdering av hvordan den foreslåtte ordningen for utnevnelse av medlemmer til 

Tilsynsrådet forholder seg til returdirektivets krav. NIM anbefaler derfor at dette 

vurderes, og at de vurderinger som foretas synliggjøres i det videre arbeidet med 

forskriften. 

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om en forslagsordning for sivilt 

samfunn bør forskriftsfestes eller på annen måte settes i system. Etter NIMs syn bør en 

eventuell forslagsordning forskriftsfestes for å sikre forutberegnelighet og transparens 

rundt utnevnelsene.   

4. Kvalifikasjonskrav/tilsynsrådets sammensetning 

Forslaget til ny forskrift § 3 oppstiller et krav om at tilsynsrådets leder bør være eller ha 

vært dommer. Utover dette er det ikke oppstilt noen føringer eller krav om hvilke 

kvalifikasjoner medlemmene i Tilsynsrådet bør ha.  

Det er gjennomgående i returdirektivet at tvangsreturer skal skje i samsvar med 

menneskerettslige forpliktelser. Det er også fremhevet i utkastet til ny forskrift § 10 at 

Tilsynsrådet skal føre tilsyn med om tvangsreturene blir gjennomført i samsvar med 

internasjonale forpliktelser.  

Hvorvidt en tvangsretur gjennomføres i tråd med menneskerettslige krav kan være en 

krevende og sammensatt vurdering. I enkelte tilfeller brukes flere former for tvangsmidler 

for å gjennomføre returen. Selv om bruken av ett tvangsmiddel i seg selv kanskje ikke er 

problematisk i et menneskerettslig perspektiv, kan den kumulative effekten av den 

samlede tvangsmiddelbruken i hele returprosessen i gitte tilfeller utfordre de 

menneskerettslige rammene. Ikke minst kan dette være tilfellet for sårbare grupper, som 

barn og psykisk syke personer.6  

Det fremgår av forskriftsutkastet at Tilsynsrådets medlemmer som utgangspunkt skal 

utnevnes for en periode på to år, men med en mulighet for forlengelse.7 Forskriftsutkastet 

                                                                                 

6 EMD har også lagt til grunn at asylsøkere er en sårbar gruppe, se storkammerdommen M.S.S mot Belgia og Hellas. 

7 Forskriftsutkastet § 3. 
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§ 4 oppstiller også krav om at medlemmene skal ha gjennomført tilstrekkelig opplæring 

etter godkjente europeiske standarder.  

Det er positivt at det stilles krav til slik opplæring. NIM vil likevel peke på at det ofte kreves 

noe erfaring for å foreta gode menneskerettslige vurderinger. Når funksjonstiden i 

utgangspunktet er satt til kun to år, vil det kunne være krevende å opparbeide tilstrekkelig 

erfaring til å foreta effektive tilsyn. Slik NIM ser det vil menneskerettighetene og kravet til 

et effektivt monitorerings-system bli bedre ivaretatt dersom det oppstilles krav om at 

minst ett av medlemmene av Tilsynsrådet har kompetanse på menneskerettigheter. 

Dette fremheves også i rapporten Comparative Study on Best Practices in the Field of 

Forced Return Monitoring, utarbeidet for EU Kommisjonen i 2011, hvor kompetanse på 

menneskerettigheter og medisin fremheves.8 

5. Gjennomføring av tilsyn 

Det fremgår av utkastet til forskrift § 10 at Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at 

tvangsreturer gjennomføres i tråd med nasjonalt regelverk samt internasjonale 

forpliktelser.  

NIM har merket seg at det ikke fremgår av utkastet til forskrift § 9, som regulerer tilsyn 

med utlendingsinternatet, at tilsynet skal påse at forholdene på utlendingsinternatet er i 

tråd med menneskerettslige forpliktelser. Det fremgår imidlertid av utkastet § 1 at 

Tilsynsrådet skal føre tilsyn med om behandlingen av utlendinger som oppholder seg på 

utlendingsinternat skjer i samsvar med utlendingsloven § 107 og 

utlendingsinternatforskriften. Utlendingsloven § 107 nevner heller ikke 

menneskerettslige forpliktelser, men utlendingsloven skal i henhold til § 3 «anvendes i 

samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke 

individets stilling». Ut fra dette antar vi at det også ligger i tilsynsfunksjonen å påse at 

forholdene på utlendingsinternatet er i samsvar med menneskerettslige forpliktelser. 

NIM anbefaler imidlertid at dette fremgår mer eksplisitt også i forskriftsutkastet § 9. 

NIM har merket seg at det hittil har vært lite fokus på menneskerettslige forpliktelser i 

Tilsynsrådets årsrapporter.  For eksempel fremgår det både i årsrapporten for 2016 og 

2017 at Trandum jevnlig har vært kritisert for at barnefamilier har vært internert der, og 

gjerne over lengre tid, men at det lå «utenfor Tilsynsrådets mandat å mene noe om 

praksisen med internering/fengsling av barn/barnefamilier.»9 Det fremgår videre at:  

«Tilsynsrådet finner likevel grunn til å påpeke at familieavdelingen er godt 

organisert og bemannet, den bærer ikke preg av fengsel og uteområdene er 

tilrettelagt for barn. [...] « 

                                                                                 

8 Comparative Study on Best Practices in the Field of Forced Return Monitoring, 10. november 2011, anbefaling 1. 

9 Tilsynsrådets årsmelding for 2016 s. 21 og likelydende i årsmeldingen for 2017 s. 21.  
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Dette står i kontrast til flere dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) 

fra 2015 hvor Frankrike ble dømt for brudd på forbudet mot umenneskelig og 

nedverdigende behandling av flere barn som var internert i franske utlendingsinternater 

under liknende forhold som på Trandum. Borgarting lagmannsrett kom også i en dom fra 

2017 til at internering av en barnefamilie på Trandum i 20 dager var et brudd på både 

Grunnloven, EMK og FNs barnekonvensjon.10 Dette er også forhold som var påpekt av 

flere sivilsamfunnsorganisasjoner, og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet hadde 

også i en rapport fra 2015 påpekt at Trandum ikke var et egnet sted for barn. 

Ut fra høringsbrevet er det noe uklart hva som omfattes av tilsynsfunksjonen for 

tvangsreturer, og hva som omfattes av tilsynsfunksjonen med utlendingsinternatet, og 

om de forhold som er påpekt over etter det nye regelverket ville kunne være omfattet av 

tilsynet med tvangsreturene. 

Under enhver omstendighet bør det etter NIMs oppfatning klargjøres at tilsynet med 

utlendingsinternatet innebærer tilsyn med om forholdene på internatet er innenfor de 

menneskerettslige rammene. 

I forlengelsen av dette vil NIM også fremheve viktigheten av at Tilsynsrådet får 

tilstrekkelige ressurser til å foreta en effektiv monitorering av både tvangsreturene og 

utlendingsinternatet, herunder å foreta gode rapporteringer.  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har dermed ingen signatur. 

                                                                                 

10 LB-2016-8370. 
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