
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 1. september Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet. 

 1. september Evaluering av valget i 2009. Forslag til endringer i valgloven. 

 

Internasjonal rapportering  

 Mai Muntlige og skriftlige innspill til statsrapporten på ØSK. 

 15. juni Møte i UD om oppfølgingen av anbefalingene etter FNs 

menneskerettighetsråds periodiske landgjennomgang av Norge. 

 Mai-august I kontakt med LDO og FOKUS om evt. videre samarbeid ifm. 

skyggerapporten på CEDAW 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 8. juni Deltakelse på møte om datalagringsdirektivet i regi av Samferdselsdepartementet 

 18. august Deltakelse på møte om menneskerettigheter og næringsliv i regi av UD 

 

Kurs / Seminarer 

 19.-20. mai Avsluttende kurssamling i Oslo for deltagerne på e-læringskurset Human 

Rights and Human Rights Defenders (16. april-20. mai). Kurset var for ansatte i 

utenrikstjenesten og var et samarbeid med Utenrikstjenestens kompetansesenter. 

 25. mai Innføringskurs i menneskerettigheter gjennomført for ansatte i 

Utlendingsdirektoratet.   

 Mai-juni Brosjyre med oversikt over 11 ulike etterutdanningskurs SMR kan tilby ble 

sendt ut til alle landets fylkeskommuner. 

 15. august Rapport om menneskerettighetsundervisning i norsk høyere utdanning 

utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD), oversendt departementet.  

 Aug-sept. Planlegging av kurset Naturressurser og menneskerettigheter som skal holdes 

for lærere i videregående skole 21.-22. september. Et samarbeid mellom SMR, FN-

sambandet Sør og stiftelsen Arkivet. 

  

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Løpende Språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet. 

 

Årbok om menneskerettigheter  

 April-juni Én juridisk rådgiver og én vitenskapelig assistent har jobbet med 

ferdigstillelse av Årbok for menneskerettigheter i Norge 2009. 

 Juni-juli Intern høring, språkvask, korrektur og trykking. 

 Juli/aug. Arbeid med lanseringsseminar. 

 August/sept. Distribusjon av årbok 

 2. september Lanseringsseminar på Litteraturhuset: Norsk asylpolitikk og 

internasjonale menneskerettigheter. 

 

Domsreferatprosjektet – statusoversikt  

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata, 30 sammendrag oversendt i perioden mai-

september 2010.  



 

 

 

 

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

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

 2. juni Møte med Lovdata for erfaringsutveksling. 

 

Annet 

 Mai Cand.jur. Magnus Forberg Andersen tiltrådte som juridisk rådgiver ved NI den 3. 

mai 2010. Juridisk rådgiver Helle Holst Langseth hdde sin siste arbeidsdag 12. mai 

2010. 

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

 NI gjennomgang Evalueringsteamet møter Rådgivende utvalg 24.august.  

Se eget notat til styret om status for arbeidet. 

 

 


