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SAKSTITTEL:  STATUS FOR GJENNOMGANG AV SMR SOM NASJONAL INSTITUSJON 
 

Utenriksdepartementet  fastsatte mandatet for gjennomgangen av SMR som Nasjonal institusjon rett før 

sommeren. Sluttført mandat følger vedlagt. Mandatet er i hovedtrekk lik det utkastet styret diskuterte på sitt 

møtet i mars d.å. med noen viktige justeringer foretatt etter konsultasjoner med Rådgvende utvalg (RU), 

Høykommissariatet for menneskerettigheter (OHCHR) og Utenriksdepartementet (UD). 

 

UD har opppnevnt følgende personer til å foreta gjennomgangen:  

 Nora Sveaass, UiO, Institutt for psykologi og medlem av FNs Torturkomite; 

 Ketil Lund, Lund & CO; leder ICJ Norge; tidligere høyesterettsdommer; 

 Birgitte Kofod-Olsen, Tryg Vesta Danmark; tidligere vise-direktør for Dansk institutt for 

menneskerettigheter, ansvarlig for arbeidet som Nasjonal institusjon; og 

 Gunnar Ekeløve-Slydal, nest-leder i Helsingforskomiteen som sekretær. Samlet omtales de som 

evalueringsteamet eller NI-utvalget. 

 

Det ble avholdt et konstituerende møte i UD 01.07.10 hvor UD som oppdragsgiver, SMR som 

samarbeidspart og deltakende observatør, og teamet diskuterte oppdraget og dets gjennomføring.  

 

Evalueringsteamet hadde sitt første ordinære arbeidsmøte i SMRs lokaler tirsdag 24.08.10. Samme dag, på 

initiativ fra SMR, hadde teamet et 2-timers møte med NIs Rådgivende utvalg. SMR deltok ikke på dette 

møtet etter eget ønske. Alle involverte uttalte i ettertid at det hadde vært en god og konstruktiv diskusjon 

basert på spørsmål distribuert av evalueringsteamet i forkant av møtet. 

 

Utvalgets tentative tidsplan tilsier sluttført rapport innen 10.januar 2011. Planen er å gjennomføre 

datainnsamling og analyse i september-november, avholde et åpent konsultasjonsmøte arrangert av SMR i 

november/desember, før diskusjon av anbefalinger og utarbeidelse av rapportutkast i desember. Teamet vil 

gjennomføre en rekke intervjuer og har bedt om innspill fra SMR på hvem som bør kontaktes. Denne listen 

vil bl.a. inkludere direktør, styreleder, dekan og universitetsledelsen. 

 

SMR ved NI-ansatte vil understøtte teamets arbeid gjennom utarbeidelse av avtalt kartlegging av norske 

instanser, innspill på relevante intervjuobjekter og dokumenter, organisering av åpent møte og for øvrig 

delta som observatør på Utvalgets møter.  

 

 

Vedlegg:  Terms of Reference for the Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its capacity as 

Norway’s National Human Rights Institution. 

 

 


