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Forfatterens kommentarer 

 

Dette dokumentet er utarbeidet etter mandat fra direktøren ved SMR og overleveres til ham. 

Dokumentet vil likevel være åpent, og i den forbindelse ønsker jeg å knytte noen 

kommentarer til utarbeidelsen.  

 

Mandatet for arbeidet er gitt av direktøren ved SMR for å gi direktøren, styret og ny NI-leder 

veiledning i den videre gjennomgangen av den nasjonal institusjon. Dokumentet er ikke ment 

å gi et fullstendig bilde av historie og problemstillinger. Den nasjonale institusjonen ved 

SMR har en kompleks historie, organisering og rolle innenfor det nasjonale og internasjonale 

menneskerettighetsfeltet. Dokumentet gir ingen full beskrivelse av dette bildet, og er i 

utgangspunktet skrevet for intern bruk og forutsetter derfor en del bakgrunnskunnskap og 

forståelse av dagens situasjon. 

 

Dokumentet bygger dels på ulike dokumenter og diskusjoner samt andres og egne erfaringer:  

 fastsatte retningslinjer 

 andre rammebetingelser 

 analyse av utviklingen av økte krav til nasjonale institusjoner 

 forholdet til andre institusjoner for overvåking av menneskerettigheter i Norge 

 diskusjoner internt på SMR opp gjennom årene 

 diskusjoner i arbeidsgruppa for NI fra høsten 2009 

 de erfaringer jeg selv har gjort som rådgiver på NI og leder av NI. 

 

Fremstillingen og anbefalingene i dokumentet står for forfatterens regning. Jeg håper mine 

innspill vil bli lest som et åpent og velment innlegg for å bidrag til mest mulig effektiv 

gjennomføring av menneskerettighetene i Norge. 

 

Dokumentet er utarbeidet under tidspress. Jeg har forsøkt å ta hensyn til all informasjon jeg 

har lest og hørt gjennom min tid ved SMR. Jeg kan likevel ikke garantere at alle hensyn er 

ivaretatt. Jeg kan bare beklage i den grad dokumentet har feil eller mangler, eventuelt for den 

enkelte leser kan føre til misforståelser. 

 

Jeg håper dokumentet kan være til nytte i det viktige arbeidet med utvikling av den nasjonale 

institusjonen for menneskerettigheter som skal foregå i det kommende året, og ønsker styret, 

direktøren, alle ansatte, eksterne partnere og ikke minst den nye lederen for NI lykke til i 

arbeidet.  

 

Jeg vil også legge til at det finnes erfaringer internasjonalt som kan være nyttige å se hen til i 

det videre arbeidet. Danmark har lang erfaring med sin modell, både Sverige, Finland og 

Nederland har nylig utredet muligheten for opprettelse av en nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter og Skottland har nylig etablert en modell det kan være verdt å se på. 

Disse modellene er dessverre ikke omtalt nærmere i gjennomgangen da det ikke har vært 

kapasitet til å omfatte dette. 

 

 

Elin Saga Kjørholt, Norsk senter for menneskerettigheter 31. januar 2010
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1. Sammendrag  

 Rapporten søker å gi et overordnet bilde av nasjonal institusjon og viser at både Paris 

prinsippene og mandatet gir brede og generelle føringer for hva den nasjonale institusjonen 

skal gjøre. Derimot har skjerpede krav til akkreditering og økt fokus på menneskerettigheter i 

samfunnet som sådan, og i forvaltningen, ført til høyere krav og større forventninger til rollen 

som nasjonal institusjon. Norges høye profil på feltet internasjonalt er også med å skape 

forventninger til hva den norske institusjonen kan bidra med i internasjonale nettverk. I det 

norske overvåkingssystemet er den nasjonale institusjonen del av et større bilde. Det er 

spesielt ombudene som har overlappende mandater med NI innenfor sine særlige fagfelt. Det 

vil være hensiktsmessig om de ulike institusjonene i Norge samarbeidet og koordinerte sin 

innsats i større grad. 

  

 Den nasjonale institusjonen er finansiert med i underkant av 6,3 mill. NOK. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om dette er tilstrekkelig til å fylle et svært bredt mandat med mange ulike 

roller og stadig økte forventninger. Det er behov for at det foretas en gjennomgang av rollen 

som nasjonal institusjon i Norge, inkludert hvilke ressurser som kreves, i forhold til de 

kravene vi ser i dag. Arbeidet må involvere alle aktuelle parter; norske myndigheter, andre 

overvåkingsorganer, NGO’er, NIs rådgivende utvalg, UiO og naturligvis SMR. 

  

 Rapporten viser at nasjonal institusjon møter utfordringer i sin tilknytning til Universitetet i 

Oslo. Strukturene på UiO passer dårlig for den nasjonale institusjonen, og det ligger et 

spenningsforhold i at man utarbeider institusjonelle meninger. For at rollen som nasjonale 

institusjonen fortsatt skal ligge på SMR må det avklares om SMR som nasjonal institusjon 

kan være et verktøy i UiOs uttalte mål om å være en samfunnsaktør, i motsetning til å være et 

institusjonelt problem. Rapporten gir et bilde av hvordan det internt på SMR over flere år har 

vært vanskelig å få den eksisterende modellen til å fungere. For at SMR skal fungere som NI 

er det noen hovedforutsetninger som må på plass. SMR må utvikle en felles strategi med 

prioriterte tematiske områder, SMR må få tilbake et sterkere nasjonalt fokus og rekruttere 

flere vitenskapelige ansatte med rettsvitenskapelig kompetanse knyttet til Norge. I tillegg må 

det gjøres helt nødvendige organisatoriske og ressursermessige endringer. 

  

Rapporten foreslår fem ulike modeller for hvordan rollen som nasjonal institusjon i Norge 

kan løses. Den eksisterende modellen er ikke blant disse, da den anses tilstrekkelig utprøvd 

og har vist seg ikke å fungere. Den første modellen foreslår å beholde nasjonal institusjon 

innenfor SMR, gitt at NI får styrket autonomi og styring med ressurser. Den andre modellen 

foreslår en helt selvstendig nasjonal institusjon. Den tredje modellen er også løsrevet fra 

SMR, men her organiseres den nasjonale institusjonen som en kommisjon med særlig 

oppnevnte kommissærer som får knyttet til seg et sekretariat. 

 

De to siste modellene foreslår å kombinere den nasjonale institusjonen med de andre 

overvåkingsinstitusjonene enten ved at nasjonal institusjon legges til et av ombudene, eller 

ved at det opprettes en overordnet kommisjon for menneskerettigheter i Norge. Begge disse 

modellene fordrer at norske myndigheter blir eier av prosessen. 

 

 Rapporten angir ingen anbefalt modell. Dette overlates til den videre prosessen.  
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2. Nasjonal institusjon sett i en større sammenheng  

  

2.1 Internasjonale føringer 

 FN anbefaler i sine Paris-prinsipper fra 1993 at alle stater etablerer en uavhengig nasjonal 

institusjon for menneskerettigheter som skal bidra til å styrke implementeringen av 

menneskerettigheter i landet. Retningslinjene for nasjonale institusjoner er vide, og statene 

har valgt svært forskjellige modeller for sine nasjonale institusjoner (se 

bakgrunnsdokumentet til Jagland). Standard virkemidler er informasjon, opplæring og 

overvåking av menneskerettighetene. Det er utviklet et internasjonalt nettverk for nasjonale 

institusjoner for menneskerettigheter hvor ledelse av nettverket og de regionale gruppene går 

på omgang, mens det er en fast koordinator for nettverket basert i Genève. Nettverket har et 

system for akkreditering, hvor institusjonene vurderes opp mot FNs Paris-prinsipper og 

retningslinjer basert på disse, utarbeidet av nettverkets egen underkomité for akkreditering. 

Institusjonene vurderes etter lovgrunnlag, faktisk uavhengighet fra staten, mandat, rolle, 

virksomhet, metoder, ressurser (økonomi, personell og kompetanse) m.m. Systemet er sterkt 

utviklet de siste årene. 

 

2.2 Etablering i Norge 

 Etableringen av en nasjonal institusjon i Norge ble diskutert av Regjeringen og Stortinget 

gjennom utvikling og vedtak av Handlingsplan for menneskerettigheter i 1999. Rollen som 

nasjonal institusjon (NI) i Norge ble lagt til Institutt for menneskerettigheter (nå SMR). 

Mandat som NI ble gitt gjennom kongelig resolusjon i 2001. Mandatet er svært bredt, men 

fokuserer på oppgaver som informasjon, rådgiving og overvåking. Oppgaven er nedfelt i 

vedtektene til Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), hvor en finner en liknende 

generell formulering. Bakgrunnen for å legge rollen som nasjonal institusjon til SMR var å 

hente ut synergieffekter ved et styrket menneskerettighetsmiljø i Norge. Mandatet er ikke 

revidert siden det ble gitt i 2001. Det er heller ikke gjort noen evaluering av hvordan 

ordningen fungerer i praksis. Det overføres i dag 6.287 mill. NOK til SMR for å ivareta 

rollen som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Bevillingen er ikke 

nevneverdig justert de siste årene. 

 

2.3 Forholdet til andre nasjonale overvåkingsorganer 

 Norge har fulgt den skandinaviske modellen med etablering av ombud som 

overvåkingsinstanser i forhold til norske myndigheter. De største institusjonene er 

Sivilombudsmannen, Likestillings- og diskrimineringsombudet (samt nemda) og 

Barneombudet. Alle disse har menneskerettigheter som del av sitt mandat, direkte og 

indirekte. I tillegg kommer pasientombudene, eldreombudene og andre særlige ordninger, 

slik som Stortingets ombudsmann for forsvaret, regionale etiske komiteer og Riksrevisjonen. 

Disse ordningene arbeider parallelt med internkontroll og lovfestet rett til å klage på alle 

vedtak fattet av forvaltningen. Institusjonene har klart avgrensede og definerte mandater, i 

motsetning til den nasjonale institusjonens svært brede og generelle mandat. Ved å tildele 

SMR rollen som nasjonal institusjon har myndighetene etablert en tilleggskontrollmekanisme 

når det gjelder menneskerettigheter, og valgt å legge denne til et fagmiljø av akademisk art.  
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 NI har et rådgivende utvalg for sin virksomhet, hvor enkelte av de andre aktørene samt 

NGO’er og andre er representert og hvor det foregår en uformell informasjonsutveksling og 

etablering av samarbeid fra sak til sak. Norske myndigheter har imidlertid ikke gitt føringer 

for koordinering og samarbeid mellom de ulike institusjonene, og det er heller ikke etablert 

noen praksis for dette.  

 

 Arbeidet med gjennomføring av menneskerettigheter i Norge ville kunne ha stor nytte av 

større grad av samarbeid mellom de ulike nasjonale overvåkingsmekanismene. 

  

2.4 Utviklingen de siste tiår 

 Både menneskerettighetsfeltet og forventningene til rollen som nasjonal institusjon har endret 

seg mye i senere år. Både FN, det sivile samfunn og statene selv har spilt en viktig rolle i 

dette. Menneskerettigheter har en helt sentral plass i samfunnet og i den offentlige debatten 

på en helt annen måte enn for bare 10 år siden. OHCHR og ICC har lagt grunnlaget for, både 

formelt og i praksis, at nasjonale institusjoner i dag har en sentral rolle i forhold til FN-

systemet – spesielt i forhold til rapportering og overvåking av situasjonen for 

menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt. Nasjonale institusjoner har for eksempel en 

egen rolle, ved siden av NGO’ene, både i FNs menneskerettighetsråd og i 

overvåkingsorganene for de ulike FN-konvensjonene. På samme måte har de nasjonale 

institusjonene utviklet et særlig forhold til menneskerettighetsovervåkingen innenfor 

Europarådet, med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i spissen.  

 

 Utviklingen innenfor menneskerettighetsfeltet og de nasjonale institusjonenes rolle setter helt 

andre krav til de nasjonale institusjonene enn for 10 år siden. De internasjonale nettverkene 

foretar omfattende sammenliknende studier av situasjonen i ulike stater og deltar i store 

internasjonale prosesser som omfatter alt fra reformdiskusjonene for Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen til innspill til FNs arbeid med utvikling av policy og 

utnevnelse av mandater. Det er også forventet at de nasjonale institusjonene har høy grad av 

deltakelse i rapporteringsprosessene til FNs overvåkingsorganer. Parallelt med denne 

utviklingen har det skjedd en styrking internt i norsk forvaltning når det gjelder 

menneskerettighetskompetanse. Noe knyttes til økte innslag av menneskerettigheter i 

utdanningen, annet til prioriteringer som etablering og styrking av UDs seksjon for 

menneskerettigheter og demokrati, styrking av Rettsavdelingen i UD og Lovavdelingen i 

JPD, styrking av Regjeringsadvokaten etc. Dette innebærer på den ene siden grundigere 

menneskerettighetsarbeid i forvaltningen, og dermed presumptivt færre krenkelser, men på 

den andre siden at det også stilles høyere faglige krav til NI. 

 

2.5 Konklusjon 

 Vi ser at de internasjonale føringene for nasjonale institusjoner gir vide fullmakter for 

statene, men at kravene er innskjerpet de siste årene i tråd med en styrket posisjon for 

nasjonale institusjoner. I tillegg er det liten tvil om at Norges høye internasjonale profil når 

det gjelder menneskerettigheter – sist ved at Norge nå er medlem av FNs 

menneskerettighetsråd – skaper forventninger om at den nasjonale institusjonen skal være en 
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sterk aktør både nasjonalt og som bidragsyter i det internasjonale samarbeidet. Norge har et 

fragmentert overvåkingssystem der NI kun er en del av et større bilde. Den nasjonale 

institusjonen i seg selv er finansiert med i underkant av 6,3 mill. Det kan stilles 

spørsmålstegn ved om dette er tilstrekkelig til å fylle et svært bredt mandat med mange ulike 

roller og stadig økte forventninger. 

 

 Dette viser at det er behov for at det foretas en gjennomgang av rollen som nasjonal 

institusjon i Norge samt hvilke ressurser som kreves jamfør de kravene vi ser i dag. Dette 

arbeidet må involvere alle aktuelle parter; norske myndigheter, andre overvåkingsorganer, 

NGO’er, NIs rådgivende utvalg, UiO og naturligvis SMR. 

 

3. Organisering av nasjonal institusjon innenfor SMR og UiO 

 

3.1 Nasjonal institusjon som en del av Universitetet i Oslo og Juridisk fakultet 

Et universitet og en nasjonal institusjon ivaretar i utgangspunktet ulike funksjoner. Det har 

vært stilt spørsmålstegn ved om rollen som nasjonal institusjon passer inn under universitetet. 

Enkelte målsettinger og aktiviteter vil være de samme, for eksempel forskning, undervisning 

og spredning av kunnskap. En aktiv overvåkingsfunksjon er mer problematisk. Det er uvanlig 

at SMR som nasjonal institusjon, og samtidig en del av UiO, har institusjonelle meninger om 

faglige spørsmål. Enkelte vil hevde at dette ikke er mer kontroversielt enn fri, kritisk 

forskning, mens andre vil si at dette er uheldig fordi det legger føringer – bevisst og ubevisst 

– for forskerne og forskningen.  

  

UiO har en organisering som er tilpasset sine hovedfunksjoner. Et eksempel er inndelingen 

mellom vitenskapelig og administrativt ansatte. Dette er et problematisk skille for 

organiseringen av nasjonal institusjon (se under). En annen stor utfordring er UiOs regler om 

60% dekningsbidrag for stillinger knyttet til ekstern finansiering, og de administrative krav 

som følger et enkeltprosjekt. En nasjonal institusjon er avhengig av å kunne påta seg mindre 

utredningsoppdrag og andre prosjekter, og burde ideelt sett hatt en rimelig bred 

prosjektportefølje av mindre prosjekter. Det administrative systemet gjør prosjektfinansiering 

og administrasjon krevende for en liten enhet.   

 

3.2 Faglig bredde og tyngde er en forutsetning  

Som beskrevet i kapittel 2 har SMR et svært bredt mandat og en krevende rolle som nasjonal 

institusjon for menneskerettigheter. Sterk faglig kompetanse var en særskilt begrunnelse for å 

legge rollen til SMR. Det tildelte mandatet kan kun ivaretas dersom bredden av senterets 

faglige tyngde og ressurser benyttes i arbeidet. 

 

Det er SMR som institusjon som innehar rollen som nasjonal institusjon. Strategi for NI er 

vedtatt i styret. Organiseringen med stillingsressurser fordelt på NI-leder og rådgiver, 

bibliotek, informasjonsmedarbeider, etterutdanningskonsulent og forskere legger i 

utgangspunktet til rette for samhandling og synergi. Likevel er det store utfordringer med å få 

dette til å fungere i praksis, noe som skaper store vanskeligheter med å fylle den faglige 
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bredde og tyngde som kreves i rollen som nasjonal institusjon. Enkelte ting peker seg ut som 

sentrale her: 

 

 SMR har ingen felles strategi med prioriterte tematiske områder 

 SMR har mistet det nasjonale fokuset man fikk i perioden etter at senteret ble 

tildelt rollen som NI, og har i dag en sterkt internasjonalt dominert profil  

 SMR er tverrfaglig, men har for lite rettsvitenskapelig kompetanse – noe som er 

viktig grunnkompetanse for en nasjonal institusjon 

 

3.3 Organisering og ressursfordeling innenfor SMR 

Organisering og ressursfordeling for nasjonal institusjon er gjort etter prinsippet om at hele 

SMR er nasjonal institusjon. Prioritering av personer og ressurser er således ikke 

nødvendigvis styrt av NIs strategi og behov. I tillegg har NI-leder kun kontroll over en liten 

del av NI-bevillingen, da de fleste personalressursene er styrt av andre ledere. Dette gjør 

situasjonen uoversiktlig og gjør ledelse svært utfordrende både på mellomledernivå og for 

direktøren. Problemstillingene i forhold til organisering og ressurser har nøye sammenheng 

med de tre kulepunktene over; mangel på felles strategi, manglende nasjonalt fokus og for 

lite rettsvitenskapelig kompetanse.  

 

Tabellen under er et forsøk på en skjematisk fremstilling av situasjonen. 

 

 

Avsatte ressurser 

  

NI-aktivitet Organisering Ledelse Linje ved UiO 

3 forskere (7 stk med 

22,5% arbeidsplikt) 

 

Lite forskning med 

nasjonalt fokus 

Fast ansatte forskere Direktør/ 

forskningsleder 

Vitenskapelig 

1 bibliotekar 

 

Omfang usikkert Tilknyttet bibl./adm. Stabssjef  Admin 

0,5 info-leder 

 

Omfang usikkert Tilknyttet adm. Stabssjef   

 

Admin 

0,5 EVU-konsulent Omfang avhengig 

av forskere 

Under NI, ustabil 

grunnet annen 50% 

 

Faglig NI leder/ 

stabssjef  

Admin 

1 juridisk rådgiver Fullt NI fokus Under NI Faglig NI leder/  

stabssjef  

 

Admin 

1 NI-leder Fullt NI fokus Faglig leder av NI, 

deltar i ledergruppa 

 

Faglig direktør/ 

stabssjef  

Admin (pt) 

 

SMRs utfordringer med organisering og ressursfordeling har vært gjenstand for gjentatte 

diskusjoner med ulikt fokus og på forskjellig nivå i organisasjonen i flere år. Diskusjonene 

vil ikke bli gjentatt her, her gis kun en kort oversikt: 

 

2004: Egen strategikonferanse med SMRs ansatte om rolle og organisering av NI 

2006: Organisering og arbeidsplikt for forskerne diskutert i styret 

2008: Offensiv strategi for NI vedtatt av direktør og styret 
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2008: Organisering og finansiering diskutert i styret. Fokus på finansiering gjennom hele 

året. Egen arbeidsgruppe nedsatt sammen med Rådgivende utvalg. Initiativ mot 

Stortinget ved Jagland. 

2009: Diskusjon om utvikling av NI-modellen pågår gjennom hele året. Behovet for en 

evaluering flagges i SMRs rapport i forbindelse med UPR (april). Det opprettes en 

rådgivende arbeidsgruppe for direktøren direkte knyttet til utvikling av NI høsten 

2009. I desember tas et formelt initiativ overfor UD for en gjennomgang. 

 

3.4 Særlig om arbeidsplikt for NI 

Historisk er det særlig koblingen til forskerne som har vært problematisert. Ordningen 

innebærer at 7 fast ansatte forskere er fritatt fra undervisningsplikten mot at de har 

arbeidsplikt for NI med 22,5 % av sin arbeidstid. NI er avhengig av faglig relevans og derfor 

av at det innenfor NI-plikten utføres aktiviteter som er relevante for resten av driften ved NI. 

Den gjentatte problematiseringen av dette viser at dette ikke har fungert.  

 

Problemstillingen er igjen knyttet til de tre punktene som er nevnt over; mangel på felles 

strategi, manglende nasjonalt fokus og for lite rettsvitenskapelig kompetanse. Dette er 

nødvendig for at forskerne skal føle at NI er relevant for dem og omvendt. Per i dag har 

problemstillingen alvorlige konsekvenser for i hvilken grad man kan si at SMR fungerer 

tilfredsstillende som nasjonal institusjon. For det første fører dette til sterkt redusert kapasitet 

på NI. For det andre innebærer det at SMR som nasjonal institusjon ikke har evnen til å være 

en faginstans som fremlegger solid, faglig og relevant forskning og utredning om 

menneskerettighetssituasjonen i Norge. Som vist i innledningen av notatet var dette hele 

forutsetningen for at rollen som nasjonal institusjon ble lagt til SMR. 

 

3.5 Oppsummering av spørreundersøkelse blant ansatte på SMR 

Høsten 2009 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan de ansatte 

vurderer SMRs rolle som NI. Deltakerne ble bedt om å vurdere hva som kreves for å fylle 

rollen som NI i Norge, og i hvilken grad SMR anses for å oppfylle dette mandatet. Et sentralt 

spørsmål var i hvilken grad de ansatte ønsker at SMR fortsatt skal være NI. 

Spørreundersøkelsen tok sikte på å belyse prinsipielle syn på dette spørsmålet, men også 

hvordan dette i praksis ønskes gjennomført i fremtiden. I tilknytning til disse spørsmålene ble 

deltakerne oppfordret til å dele tanker om sitt syn på organisasjonsmodell og ressurssituasjon, 

herunder hvorvidt visse aktiviteter bør prioriteres opp eller ned. Dessuten ble deltakerne bedt 

om å vurdere hvilke alternative modeller for NI man eventuelt kunne se for seg.  

 

Resultatene viser at majoriteten av de ansatte anser det som verdifullt at SMR innehar rollen 

som NI. Flere påpeker at rollen gir økt status og synlighet til SMR som institusjon. Imidlertid 

avslører undersøkelsen en klar enighet om at den nåværende modellen ikke fungerer godt 

nok. Særlig ordningen der 7 vitenskapelige ansatte skal levere 22,5 % av sin arbeidstid til NI-

arbeid blir vurdert som problematisk. 

 

Tiltakene som foreslås for å oppfylle NI-mandatet er særlig konsentrert omkring økt tilførsel 

av ressurser, både i form av nyansettelser og finansiell støtte. Et mindretall argumenterer her 
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for at det er tilstrekkelige midler, men at disse bør omfordeles og at NI i større grad bør få 

kontroll over egne midler.  

 

Besvarelsene er ikke offentlige, men et mer utførlig sammendrag av spørreundersøkelsen 

finnes blant bakgrunnsdokumentene til denne rapporten.     

 

3.6 Konklusjon 

SMR har ikke fått den eksisterende modellen for nasjonal institusjon til å fungere 

tilfredsstillende. Dette vises både i gjennomgangen ovenfor, de gjentatte diskusjonene og 

gjennom de hyppige personalendringene i NIs kjernestab. Det er behov for en reell 

restrukturering i forhold til hvordan rollen som nasjonal institusjon skal ivaretas, der det 

viktigste hensynet må være oppfyllelse av mandatet og Paris-prinsippene, mens 

ressurshensyn og eksisterende organisering av SMR må komme i annen rekke. 

 

4. Skjematisk oppstilling av hovedproblemstillingene 

 

I dette kapitlet skisseres problemstillingene mer skjematisk, delt i seks 

hovedproblemstillinger med underpunkter. Det vises til hvilke parter som har et felles 

oppfølgingsansvar og som derfor bør involveres i videre diskusjoner. 

 

Utfordringene har tidvis nær sammenheng med hverandre og kan ikke sees adskilt.  

 

4.1 Bredt mandat 

 

a. Mandatet dekker svært mange områder, noe som gjøre det krevende å 

prioritere i forhold til forventninger. 

b. Det tematiske fokus er så bredt at det gjør det krevende å sikre stab med 

tilstrekkelig faglig tyngde innenfor hvert enkelt temaområde. 

c. Mandatet fordrer mange funksjoner som krever ulike roller og metoder 

(informasjon, utdanning, rådgiving, overvåking), noe som er krevende og et 

problem gitt begrensede ressurser. 

 

→ Ansvar: Norske myndigheter, SMR, Rådgivende utvalg 

 

4.2 Forholdet mellom uavhengige institusjoner for menneskerettigheter i Norge 

 

a. Det norske systemet for overvåking av menneskerettigheter er fragmentert. 

Rollen er delt særlig mellom Sivilombudsmannen, Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, Barneombudet og SMR. Systemet har mangel på 

helhet, rollefordeling og samarbeid. 

b. Uklar posisjon og tyngde for den formelt utnevnte nasjonale institusjonen – 

i Norge og internasjonalt (det norske systemet lar seg vanskelig forklare). 
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c. Overvåkingsorganenes uavhengighet fra staten er essensiell, likevel må det 

være en strategisk tenkning rundt et helhetlig system. Manglende ”eierskap” 

til denne problemstillingen hos norske myndigheter har ført til at utviklingen 

på feltet de siste tiårene – hvor menneskerettigheter har fått en sentral plass i 

samfunnsdebatten nasjonalt og internasjonalt – ikke er ivaretatt. 

 

→ Ansvar: Norske myndigheter, initiativ fra SMR og andre overvåkingsorganer, interesse 

fra sivilt samfunn. 

 

4.3 Ressurser 

 

a. Ressursene til NI-aktivitet tilsvarer ikke mandatet og de forventninger som 

stilles til en nasjonal institusjon per i dag. 

b. Feltet menneskerettigheter har utviklet seg mye i de årene SMR har hatt 

mandat som nasjonal institusjon, jfr dagsorden i norsk og internasjonal 

samfunnsdebatt samt aktivitet i internasjonale nettverk (EU, FN, Europarådet 

og det globale og regionale ICC, nettverket for nasjonale institusjoner). 

c. Norge er en av de minste NI’ene når en ser på antall ansatte dedikert til NI-

relaterte oppgaver (jfr ICC), men er stor når en ser på SMR som et hele. 

d. Budsjettet for 2010 på 6.287 mill. NOK dekker 7 stillinger, jfr tabellen under 

punkt 3.3. Dette er kun mulig med en lavere sats for overhead 

(dekningsbidrag) enn de 60 % UiO i krever for alle stillinger. Budsjettet er da 

dessuten helt uten midler til reiser og andre aktiviteter, utover ren lønn. 

 

→ Ansvar: SMR, norske myndigheter. 

 

4.4 Tilknytning til Universitetet i Oslo og Juridisk fakultet 

 

a. Uortodoks virksomhet innenfor UiO, som vanskelig passer med UiOs 

hovedoppgaver. 

b. Administrativ oppbygging er ikke tilpasset drift av en nasjonal institusjon; 

vitenskapelig virksomhet er ikke integrert med programvirksomhet. 

c. UiO synes ikke å drive organisasjonsutvikling i samarbeid med 

virksomhetene, men virker toppstyrt både i vektlagte behov og 

gjennomføring. 

d. Ekstern finansiering er en utfordring innenfor UiO, særlig knyttet til kravet 

om 60 % overhead (dekningsbidrag). 

e. Institusjonelle meninger kontra fri forskning. Kontroversielt med mulig 

”aktivisme” innenfor Juridisk fakultet. Det er stilt spørsmål ved ordningen, 

blant annet tidligere styreleder ved SMR, nåværende dekan H.P. Graver. 

f. Manglende rom for samhandling. Det er vanskelig å få tilgang på faglig 

kompetanse, for eksempel benytte kompetanse på Institutt for offentlig rett 

uten å måtte tilby økonomisk kompensasjon på linje med eksterne. 
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→ Ansvar: Universitetet i Oslo, ledelsen ved SMR. 

 

4.5 Mangel på nødvendig ledelse over tid 

 

a. Manglende evne til å utvikle NI-modellen til tross for stadige og 

tilbakevendende diskusjoner de siste fem-seks årene. De bekymringer som er 

presentert er godt dokumentert i diverse grunnlagsdokumenter (jfr oversikt 

over), men har ikke blitt fulgt opp med beslutninger.  

b. Manglende evne til å iverksette nødvendige tiltak, for eksempel 

gjennomføring av arbeidsplikt for NI. 

c. Som en følge av dette: Dårlig ivaretakelse av ansatte og svært stor ”turn over” 

av ansatte knyttet til NIs kjernevirksomhet. 

d. Uklar rolle for NI-leder, som både har vært underlagt faglig ledelse (direktør 

og forskningsleder) og administrativ ledelse (stabssjef). Alle disse sitter 

sammen i SMRs ledergruppe. 

e. Manglende myndighet for NI-leder:  

Administrativt sett ift. budsjett, dvs fordeling av ressurser og mulighet til å 

lede personressurser innenfor NIs budsjett.  

Faglig sett ift. manglende myndighet til å disponere ressurser og 

vitenskapelige ansatte med arbeidsplikt for NI. 

 

→ Ansvar: Primært direktør(er) og annen ledelse, sekundært SMRs styre og 

fakultetsledelse. 

 

4.6 Nødvendig faglig bredde og tyngde 

 

a. Faglig tyngde er en forutsetning for at SMR skal være NI, jfr. at dette var et 

kriterium for at UiO og SMR ble tildelt rollen som NI. 

b. Samarbeidsmodellen med forskningen har over lang tid ikke fungert 

tilfresstillende, det er lite tilgang på vitenskapelige ansatte fra SMR (og UiO) 

for nasjonal institusjon. 

c. Synergi som kan oppnås gjennom tematisk samarbeid internt på SMR 

fungerer ikke for nasjonal institusjon (eks. tematiske grupper på tvers i 

organisasjonen). 

d. Nasjonal institusjon lider under mangel på en helhetlig strategi som fastsetter 

prioriterte faglige områder for SMR. 

e. Rollen som nasjonal institusjon fordrer et nasjonalt fokus. SMR har de siste 

årene hatt et sterkt internasjonalt fokus, med delvis geografisk preferanse. 

f. Dersom nasjonal institusjon skal ligge til SMR er det viktig at man i større 

grad utvikler tematiske fokusområder som kan virke på tvers i organisasjonen. 

g. Manglende rekruttering av vitenskapelig ansatte som kan styrke NI (særlig 

rettsvitenskapelige ansatte med kunnskap om forhold i Norge). 

h. Det faglige forskningsmiljøet med best kompetanse innenfor 

menneskerettigheter i Norge sitter i dag ved Institutt for offentlig rett, og det 



14 
 

er sterke juridiske miljøer ved Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen og 

i Tromsø. NI har ikke tilgang til denne kompetansen uten å tilby økonomisk 

kompensasjon på linje med eksterne. 

i. Press på et fåtall NI-ansatte med stor ”turn over” fører til utilfredsstillende 

mulighet til faglig kompetanseheving innenfor prioriterte felt 

 

→ Ansvar: Primært direktør(er) og annen ledelse, sekundært SMRs styre og 

fakultetsledelse. 

 

5. Forhold som bør avklares 

 

5.1 Norske myndigheter 

 

 Norske myndigheter og sivilt samfunn bør opp mot den kommende prosessen for 

re-akkreditering av den nasjonale institusjonen i Norge delta aktiv og ha en 

mening om hva slags nasjonal institusjon man bør ha i Norge. 

 Mandatet som nasjonal institusjon i Norge kan sies å fylles av mange ulike 

institusjoner; SMR (med offisielt mandat), Sivilombudsmannen, Likestillings- og 

diskrimineringsombudet, Barneombudet, Pasientombudene m.fl. Norske 

myndigheter må ha et avklart forhold til hvilke institusjoner som fyller hvilke 

funksjoner innenfor Paris-prinsippene. Dette er viktig både for de involverte 

parter, for aktører på feltet i Norge og i forhold til det internasjonale systemet. 

 I den grad et slik fragmentert system skal forsette bør norske myndigheter bidra 

til å få på plass et mer formelt system for samarbeid mellom institusjonene. 

 Ressurser: Det må vurderes i hvilken grad det faktisk er mulig å oppfylle kravene 

i mandatet fra den kongelige resolusjonen og Paris-prinsippene med den 

nåværende bevillingen på 6.287 mill. NOK i året. 

 

5.2 Universitetet i Oslo 

 

 Man bør avklare spenningsforholdet mellom SMRs rolle som uavhengig nasjonal 

institusjon med (faglige) institusjonelle meninger og Universitetet i Oslo og 

Juridisk fakultet med sin akademiske frihet. Her er det særlig viktig å trekke inn 

fakultetsledelsen. 

 Man bør avklare i hvilken grad modellen for dekningsbidrag vanskeliggjør 

driften av eksternt finansierte prosjekter hvis man skal kunne drifte nasjonal 

institusjon under UiO. Den nasjonale institusjonen har en uttalt rolle som faglig 

rådgiver for norske myndigheter på menneskerettighetsfeltet, og må ha rom for å 

påta seg små utredningsoppdrag uten at dette krever for mye ressurser til 

administrasjon.  
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5.3 SMR 

 

 Styret og ledelsen ved SMR må ta diskusjonene om nasjonal institusjon på alvor 

og vise evne og vilje til å beslutte og iverksette de endringer som er nødvendige 

for at SMR på en forsvarlig måte skal ivareta sitt mandat som nasjonal 

institusjon.  

 NI vil være avhengig av at SMR utvikler en felles strategi med prioriterting av 

felles tematiske områder innefor menneskerettighetsfeltet for å skape faglig 

synergi i organisasjonen. 

 Organiseringen av NI må løsrives fra den eksisterende modellen og de føringer 

som ligger i budsjettet pt. En diskusjon om fremtidig organisering av NI innenfor 

SMR må gjøres uavhengig av de strukturer man tidligere har valgt, for eksempel 

de tre faste forskerstillingene som dekkes av NI-bevillingen. 

 Fremtidig organisering av NI bør diskuteres ut fra hvilke roller og oppgaver en 

NI bør ha i Norge, og ikke ut fra dagens budsjett. 

 Det må avklares hvilken rolle styret og rådgivende utvalg skal ha i 

gjennomgangen av NI. 

 NI-leder må få en mer definert rolle. 

 Det må ses på i hvilken grad UiOs skille mellom administrativ og vitenskapelig 

stab kan tilpasses slik at man får en praktisk løsning hvor ansatte som lønnes over 

NI-bevillingen faktisk er underlagt NI-leder. 

 Det bør vurderes hvilke muligheter som finnes for en løsere tilknytningsmodell 

for NI innenfor SMR, alternativt for SMR innenfor UiO. 

 

6. Forslag til mulige fremtidige modeller 

 

6.1 Oversikt over de fem modellene 

I det videre fremstilles fem hovedmodeller for hvordan den nasjonale institusjonen for 

menneskerettigheter i Norge kan organiseres i fremtiden. Disse er utarbeidet på bakgrunn av 

situasjonsbeskrivelsen over. Modellene er kun skisser som må drøftes nærmere i den 

kommende gjennomgangen. Alle kan i prinsippet tilpasses til at direkte NI-relaterte 

aktiviteter holder dagens ressursnivå på 6.287 mill. NOK, men det anbefales at bevillingen 

søkes justert. 

 

Den første modellen foreslår å beholde nasjonal institusjon innenfor SMR, forutsatt 

omdisponering av midler slik at NI får full råderett over NI-bevillingen. Det følger også 

andre klare forutsetninger for å få til dette, blant annet endring i ledelsesstrukturen og 

utvikling av en felles strategi med tematiske fokusområder for SMR. SMRs naturlige rolle 

innenfor undervisning og rådgivning oppjusteres. 

 

Den andre modellen foreslår en helt selvstendig nasjonal institusjon som kan bygges på den 

modellen som er foreslått innenfor NI, med unntak av biblioteksfunksjonen og et særlig 

fokus på undervisning og rådgivning som anses spesielt for UiO.  
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Den tredje modellen er også løsrevet fra SMR, men der den nasjonale institusjonen 

organiseres som en kommisjon med særlig oppnevnte kommissærer som får knyttet til seg et 

sekretariat. Sekretariatet kan plasseres ved SMR, enten i en ny organisatorisk modell eller 

løsrevet slik at det kun vil bli snakk om samlokalisering. Norske myndigheter må i stor grad 

involveres i en slik prosess. 

 

De to siste modellene foreslår å kombinere den nasjonale institusjonen med de andre 

overvåkingsinstitusjonene enten ved at nasjonal institusjon legges til et av ombudene, eller 

ved at det opprettes en overordnet kommisjon for menneskerettigheter i Norge. Begge disse 

modellene fordrer at norske myndigheter blir eier av prosessen. 

 

Alle modeller som skulle bli aktuelle må utredes nærmere i den forestående gjennomgangen. 

Særlig de eksterne modellene vil kreve grundig utredning og analyse. 

 

6.2 Modell 1. NI fortsetter innenfor SMR, men med en styrket posisjon  

SMR fortsetter som nasjonal institusjon. Den nasjonale institusjonen gis større autonomi. NI-

leder får full disposisjonsrett over NI-bevillingen, i et naturlig og formalisert samarbeid med 

direktøren og styret. Arbeidspliktsmodellen opphører og pengene fristilles. De fristilte 

midlene benyttes enten til å etablere en modell der NI har 2-3 fast ansatte utredere (forskere 

eller rådgivere) direkte knyttet til seg, eller NI beholder de frie midlene til å kjøpe inn faglig 

ekspertise etter behov. 

 

Aktiviteter (i prioritert rekkefølge) 

 Faglig rådgivning til norske myndigheter om implementering av 

menneskerettigheter i Norge 

 Utredning og forskning om menneskerettighetssituasjonen i Norge 

 Undervisning og veiledning 

 Informasjonsarbeid, inkludert bibliotek 

 Overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge 

 

Rådgivnings- og undervisningsdelen blir styrket og får høyere prioritet i forhold til i dag. 

Bakgrunnen for dette er å i større grad legge vekt på SMRs særlige posisjon som forsknings- 

og undervisningsinstitusjon innenfor Universitetet i Oslo og Juridisk fakultet, i rollen som 

nasjonal institusjon. Overvåkingsdelen nedprioriteres noe fordi den mer naturlig faller inn 

under mandatene til de ulike ombudene. 

 

Ressurser og stab 

 1 faglig leder (sterk faglig, med prosjektledererfaring) 

 4 (3) rådgivere/saksbehandlere 

 1 rådgiver i MR-undervisning/undervisningskonsulent 

 1 bibliotekar 

 1 (0,5) informasjonsmedarbeider 
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Staben må besitte solide fagkunnskaper om menneskerettigheter og ha god kjennskap til 

samfunnsstrukturene i Norge. Den bør være tverrfaglig med et sterkt juridisk fundament, og 

kan for eksempel bestå av jurister, samfunnsvitere, statsvitere, journalist, bibliotekar, politisk 

rådgiver, helsearbeidere etc. Generelt sett bør minst halvparten av rådgiverne og forskerne ha 

en rettsvitenskapelig bakgrunn. Staben bør i all hovedsak beherske norsk både skriftlig og 

muntlig. Gode engelskkunnskaper er viktig. 

 

Modellens muligheter og utfordringer 

NI blir et sterkere team og får gjennom dette en nødvendig styrking av sin posisjon innenfor 

SMR. Ansatte på NI kan nå være med på å skape og drive tematiske nettverk innenfor SMR 

som vil gi synergi og utvikling av senterets faglige fokusområder. Direktør, styret, 

fakultetsledelsen og UiO må ta utfordringen med å få NI-midlene fristilt fra 

arbeidspliktsmodellen. 

 

6.3 Modell 2. NI blir en selvstendig institusjon (kan evt. samlokaliseres med SMR) 

NI løsrives fra SMR både organisatorisk og økonomisk og blir en egen institusjon. Modellen 

kan i stor grad være den samme som overfor, eller man kan i prinsippet tenke helt nytt. Her 

må uansett mandatet justeres, særlig i forhold til at det ikke lenger vil være naturlig med et 

spesielt fokus på undervisning og rådgivning, og heller ikke å opprettholde en 

biblioteksfunksjon. Derimot vil man kunne styrke den tverrfaglige kompetansen innenfor 

institusjonen ved nye ansettelser. Den relativt nyopprettede Scottish Human Rights 

Commission kan være et eksempel her. Det kan være fordelaktig for en slik institusjon å 

være samlokalisert med fagmiljøet på SMR. 

 

Modellens muligheter og utfordringer 

Den nasjonale institusjonen kan ha mange fordeler av å bli fristilt. Dette er vist mange 

utfordringer i den organisatoriske tilknytningen til UiO og SMR gjennom drøftelsene i dette 

dokumentet. Samtidig er det krevende å holde sin egen administrasjon, og det vil være 

utfordrende for et lite fagmiljø å holde en tilstrekkelig faglig bredde og tyngde. Samtidig vil 

det gi en helt annen frihet til å prioritere de saker som er relevante for NI. 

 

6.4 Modell 3 NI blir en kommisjon med et sekretariat (kan eventuelt knyttes til SMR) 

Den nasjonale institusjonen etableres som en kommisjon med særlig utnevnte kommissærer 

som får knyttet til seg et sekretariat. Kommissærene bør utnevnes formelt og inneha ulike 

samfunnsroller slik NIs rådgivende utvalg har i dag. Vervet bør være personlig, ikke knyttet 

til å representere en institusjon. Oppnevnelse av verv bør skje gjennom et særlig utvalg som 

er nedsatt på tvers av samfunnsstrukturer, slik man for eksempel har valgt å gjøre for 

ansettelseskomiteen for ny dommer til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

 

Flere andre europeiske land har valgt en liknende struktur for sin nasjonale institusjon, blant 

disse er Hellas, Frankrike og Luxembourg. I Norge er Bioteknologinemda et eksempel på en 

liknende modell. 

 

Modellens muligheter og utfordringer 
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Denne modellen vil kreve en balanse mellom kommisjonen og sekretariatet, noe som vil 

innebære utfordringer både for kommisjonsleder og sekretariatsleder. Modellen fordrer en 

klar rolle-, ansvars- og oppgavefordeling. Den store fordelen vil være at man kan få med høyt 

kompetente fagfolk med høy profil, og samtidig sikre solide faglige utredninger via 

sekretariatet. En særlig utfordring vil være at Norge er så lite at de aller fleste profilerte 

deltakere i menneskerettighetsdebatten i Norge allerede vil ha tilknytning til en institusjon –  

npe som gjør det vanskelig å ”balansere hatter”. 

 

6.5 Modell 4. NI legges inn under et av ombudene 

Paris-prinsippene legger stor vekt på overvåking og rapportering om 

menneskerettighetssituasjonen nasjonalt som den sentrale del av de nasjonale institusjonenes 

mandat. Det er også store forventninger fra internasjonale organisasjoner og nettverk om at 

de nasjonale institusjonene deltar i ulike menneskerettslige rapporteringsmekanismer. Slik 

sett har også SMR som nasjonal institusjon store forpliktelser her. Likevel er 

overvåkingsfunksjonene i Norge i all hovedsak lagt til ulike ombudsinstitusjoner med mandat 

innenfor hvert sitt tematiske område, jfr Sivilombudsmannen, Likestillings- og 

diskrimineringsombudet og Barneombudet.  

 

Ombudene ivaretar mange av Paris-prinsippene innenfor sine områder. Det vil således ikke 

være unaturlig å legge en nasjonal institusjon i tilknytning til disse funksjonene. Problemet er 

at ingen av ombudene ivaretar den tematiske bredden en nasjonal institusjon er ment å dekke, 

og heller ikke de mange ulike funksjonene som ligger til en nasjonal institusjon. 

 

En samordning med en av ombudsinstitusjonene vil ha fordeler i form av et mindre 

fragmentert system for menneskerettighetsovervåking i Norge, samt at det vil bli lettere 

forståelig for våre internasjonale partnere. Det er likevel vanskelig å tenke seg en samordning 

under dagens ordning. Barneombudet har for smalt fokus. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet har et bredere mandat, men store områder innenfor sivile og 

politiske rettigheter ville falle utenfor mandatet. Sivilombudsmannen dekker alle 

forvaltningsavgjørelser og dermed mange ulike områder, men har valgt en arbeidsmetode 

som metodemessig er relativt smal. Alle ombudene er internasjonalt orientert i ulik grad. 

Barneombudet har ikke mandat til å behandle individklager. Alle ombudene kan ta opp saker 

av eget tiltak (undersøkelser etc). Det er bare Sivilombudsmannen som er formelt uavhengig 

av forvaltningen, og som er grunnlovsfestet.  

 

6.6 Modell 5. Norge får en helhetlig ”Kommisjon for menneskerettigheter i Norge” 

Norge har en sterk tradisjon for den nordiske modellen med ombud og det er tvilsomt om 

man ønsker å gjøre drastiske endringer i dette. Det er likevel en tanke at de mange 

institusjoner man har opprettet opp gjennom årene i større grad kan samordnes. 

 

Modell 5a – utnevnte kommissærer er med å sette agenda for overvåkingsorganene 
Enkelte land i Europa har valgt en modell for sin nasjonale institusjon der særlig utnevnte og 

høyt betrodde og kvalifiserte personer utnevnes til kommissærer som skal bidra til å 
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overvåke menneskerettighetssituasjonen i landet. Eksempler her er Hellas, Frankrike og 

Luxembourg. 

 

I Norge kan man tenke seg en slik overordnet komité over de ulike 

overvåkingsmekanismene, som en komité som skal styrke og koordinere virksomheten 

innenfor de ulike organene. 

 

Modellens muligheter og utfordringer 

Ordningen kan være vanskelig å gjennomføre da det ikke finnes noen tradisjon for en slik 

modell i Norge. Ombudene har posisjon som den ledende innenfor sitt felt og vil trolig ikke 

gå inn for en ordning hvor de får noen ”over” seg. Et alternativ vil være at ombudene selv 

sitter i en slik kommisjon, med et pålagt mandat om å koordinere og prioritere viktige saker 

for menneskerettigheter i Norge. En slik komité kan også tenkes utvidet med andre parter, for 

eksempel politikere, dommere og andre med særlig forhold til menneskerettigheter. 

 

Modell 5b – overvåkingsorganene slås sammen til et samlet overvåkingsorgan 

Norge kan velge å se på sitt system for overvåking av menneskerettighetene på nytt og velge 

en mer helhetlig modell der ulike funksjoner slås sammen.  

 

Et ombud for menneskerettigheter i Norge, eller en kommisjon for menneskerettigheter i 

Norge, vil i så fall samordne og samlokalisere mange ulike funksjoner. For å holde et sterkt 

fokus på hvert enkelt felt vil det være nødvendig med ulike fagavdelinger. Avdelingene kan 

eventuelt ha hvert sitt ombud slik som i dag. 

 

Modellens muligheter og utfordringer 

En slik ordning vil trolig ha store faglige fordeler ved at man vil samle mange flinke fagfolk 

og kunne arbeide mer på tvers. Forutsetningen vil være at man unngår at det utløser 

konkurransemekanismer mellom ulike fagområder. Det kan også være mye å hente 

administrativt på å samordne mange små enheter. Sammenslåingsprosessen vil imidlertid 

være en stor utfordring. I tillegg vil en slik stor institusjon sette store krav til ledelse for å 

lykkes. 

 


