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Bostedsløse EØS-migranters rett til husly  

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. Vi skal bidra til å 

styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å gi råd og fremme 

anbefalinger til Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre.1 

På bakgrunn av dialog med Kirkens Bymisjon i Oslo har NIM kartlagt hvilke plikter norske 

myndigheter har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse EØS-migranter som 

befinner seg på territoriet. Vi viser til vedlagte utredning. Vår utredning er også sendt til 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Utredningen inneholder en beskrivelse av akuttovernattingstilbudene i Oslo. Denne er 

utarbeidet på bakgrunn av dialog med ideelle organisasjoner som driver 

akuttovernatting. 

Bostedsløse EØS-migranter uten fast bopel har ikke noen alminnelig rett til husly etter 

sosialtjenesteloven og tilhørende forskrift. Det heter imidlertid i rundskrivet fra NAV at 

«[k]ommunen har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den 

lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp». 

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) gir etter omstendighetene en rett til husly i 

særlige tilfeller. Den reviderte europeiske sosialpakt har bestemmelser om 

grunnleggende medisinsk assistanse og rett til bolig. NIM tolker Den reviderte 

europeiske sosialpakt slik at den gir visse minimumsrettigheter til husly. Vi antar at EØS-

migranter som er her på 3 måneders opphold etter en konkret vurdering vil ha 

rettigheter etter pakten.  

På bakgrunn av gjennomgangen av disse kildene reiser vi noen spørsmål til videre 

vurdering for å sikre betryggende oppfyllelse av menneskerettighetene. Vi ber om å bli 

orientert om myndighetenes videre oppfølging. 

 
1 Se NIM-loven §§ 1 og 3 første ledd. 
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