
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

Ingen i denne perioden. 

 

Internasjonal rapportering  

 17. mars Muntlig innlegg i forbindelse med Menneskerettighetsrådets behandling av 

Norges UPR gjennomgang under 13. sesjon.  

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 24. februar Tilslutning til International Coordinating Committe of National Human 

Rights Institutions’ (ICC) tre muntlige innlegg under MR-rådets 13. sesjon om rollen til 

nasjonale institusjoner og akkrediteringsprosessen, kommentarer til Høykommisærens 

årsrapport, og innlegg til General Segment of the Human Rights Council om nasjonale 

institusjoner.   

 2. mars Innspill til ICC Business and Human Rights Working Group om NIs arbeid på 

feltet for næringslivets samfunnsansvar 

 3. mars Tilslutning til Dansk institutt for menneskerettigheters muntlige innlegg i MR-

rådet om Spesialrapportøren for menneskerettigheter- og anti-terrors rapport om 

personvern og bruk av hemmelig varetekt.   

 4. mars Innspill til European Group om NIs interaksjoner med regionale europeiske 

menneskerettighetsmekanismer, og vårt samarbeid i 2009 med andre europeiske 

nasjonale institusjoner. 

 5. mars Tilslutning til European Groups muntlige innlegg om 

funksjonshemmedekonvensjonen under MR-rådets 13. sesjon 

 10. mars Orientering til Europarådets MR-kommissær (etter forespørsel) om aktuelle 

menneskerettighetstemaer i Norge  

 Mars Utforme skriftlig, felles initiativ sammen med øvrig sivilt samfunn om 

handlingsplan for menneskerettigheter 
 

Kurs / Seminarer 

 2. mars Deltakelse på seminar om Datalagringsdirektivet, arrangør Norsk forening for 

jus og EDB 

 10. mars MR-forum om forholdet mellom Datalagringsdirektivet og retten til privatliv 

 Mars-mai Arbeid med kartlegging av menneskerettighetsundervisning i høyere 

utdanning (oppdrag for Kunnskapsdepartementet) 

  

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet (oppfølging Nils 

Butenschøn, forsker Maria Lundberg) 

 

Årbok om menneskerettigheter  

 Februar/mars Løpende innhenting og bearbeiding av materiale til Årbok om 

menneskerettigheter i Norge 2009. Utarbeidelse av trykkeplan.  

 

Domsreferatprosjektet – statusoversikt  

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata 



 

 

 

 

 Finansiering sikret for 2010: 60 % rådgiver, 20 % vit. ass. Midler tilsvarende 80% 

rådgiver avsatt til formålet (20% ned fra fjoråret). 

 Arbeidsfordeling p.t. fordelt på to rådgivere. 40/40.  

 Mars Rekruttering: Ansettelse av ny vit.ass. Intervjuer uke 10. Arbeid med å finne ny 

rådgiver til erstatning for Helle Holst Langseth, som slutter i mai 2010. 

 

Annet 

 NI gjennomgang. Etter forslag fra SMR har UD forpliktet seg til en gjennomgang i 

2010. Det er avholdt to møter med UD som har bedt om et notat fra SMR som oppstart 

på prosessen med gjennomgangen. Forslag til notat med oppdragsbeskrivelse er 

utarbeidet, presentert på stabsmøte 5.mars og oversendes Departementet 12.mars. SMR 

vil innhente kommentarer til notatet fra Styret, Rådgivende utvalg og det internasjonale 

NI-nettverket, mens UD vil innhente kommentarer fra andre departementer og OHCHR. 

 Arbeidsavtaler med forskere med NI-plikt er ikke inngått for 2010. 

 

 

 


