
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 6. okt. Levert høringsuttalelse om JDs forslag til endringer i utlendingsloven om 

adgangen til frihetsberøvelse mv.  

 

Internasjonal rapportering  

i.r. 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 23. sept. Deltakelse på Plans jentekonferanse: Skal bedrifter redde verden?, arrangert i 

samarbeid med SMR og UD. 

 1. okt. Deltakelse på møte i regi av BLD/statsråd Lysbakken om oppfølging av Norges 

fjerde rapport til BK. 

 4. okt. Møte med den amerikanske ambassaden om MR i Norge ifm. deres utarbeidelse 

av bidrag om Norge i Human Rights Report 2010, som gis ut av U.S. Department of 

State. 

 7. -10. okt. Deltakelse på den 10. internasjonale konferansen for National Human Rights 

Institutions (NHRI), i regi av Scottish Human Rights Commission, OHCHR og 

International Coordination Committee of NHRIs (ICC). Overordnet tema: Business and 

HR: The role of NHRIs. Edinburgh. 

 

Kurs / Seminarer 

 21. sept. Innføring i menneskerettigheter for ansatte i UNE.  

 21.-22. sept. Kurs i Naturressurser og menneskerettigheter for lærere i videregående 

skole, Kristiansand. Et samarbeid mellom SMR, FN-sambandet Sør og stiftelsen 

Arkivet. [Kansellert]. 

 27. sept. MR-forum om JDs høringsforslag – Endringer i utlendingsloven om adgangen 

til frihetsberøvelse mv. 

 Sept./okt. Påminnelse sendt til fylkeskommunene angånde tilbud om etter- og 

videreutdanningskurs. Kurs p.t. avtalt med en fylkeskommune. 

 5. okt. MR-forum om organiseringen av valgssystemet og evalueringen av 2009-valget 

– samarbeid mellom Nordem og NI. 

  

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Løpende Språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet. Rapport 

levert departementet. Publikasjon kommer.  

 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

Årbok 2009:  

 2. september Lanseringsseminar for Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009 med 

tema: Norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter. Litteraturhuset. 

Årbok 2010 

 Innsamling av stoff og utarbeidelse av tekst påbegynt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Domsreferatprosjektet 

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata (gjennomsnittlig to referater per uke). 6 

sammendrag oversendt i perioden 1. sept. – 14. oktober 2010.  

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

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

 Ny oversikt over årets avgjørelser og sammendrag lagt ut på NI’s websider - 

prøveprosjekt 

 Oktober- november: Reforhandling av avtale med Lovdata 

 

Annet 

 NI gjennomgang Evalueringsteamets arbeid er i gang etter oppstartsmøte med RU 

24.08.10. Innspill på materiale og intervjuobjekter oversendt. Intervjuer finner sted i 

oktober. NI følger opp etablering av internasjonal referansegruppe og noe 

utredningsarbeid knyttet til evalueringen. 

 Elektronisk informasjonsplatform Ilia Utmelidze ansatt som midlertidig rådgiver ved 

NI f.o.m. 6. september for å lede arbeidet med utvikling, etablering og effektiv 

utnyttelse av en slik plattform.  

 20. sept. NI avholdt heldags planleggingsmøte. 

 Uke 38 Intervjuer med vit.ass. kandidater. 

 Løpende Det arbeides med søknad om reakkreditering til ICC/SCA v/OHCHR. 

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

 


