
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 Uttalelse fra SMR i anledning Stortingets høring om papirløse personer i Norge 30. 

november 2010 

 

Internasjonal rapportering  

 Des. Levere supplerende rapport til MR-komiteen (SP). 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 28. okt. Møte med Lovdata for å avklare finansiering for 2011. 

 20. okt. Møte med Rådgivende Utvalg. 

 4. nov. Møte med Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter 

 8. nov. Deltakelse på konstitusjonell lunsj i regi av IoR. Tema: MR i Grunnloven. 

 15. nov. Møte med ombudene. Formål: Hvordan forbedre samarbeidet med NI. 

 29. nov. Anmodning til utenriksministeren vedr. revisjonen av OECDs retningslinjer. 

 30. nov. Deltakelse på høring i Stortinget om papirløse personer i Norge. 

 3. des. Deltakelse på Europarådets årlige konferanse for NIer i Strasbourg. 

 7. des. Utsendelse av purrebrev til de respektive ministrene vedr. status for 

utredning/ratifisering av TP til ØSK, TP til FNs torturkonvensjon (OPCAT), FNs 

konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning, og FNs 

funksjonshemmedekonvensjon samt TP 

 9. des. Deltakelse på Rettssikkerhetskonferansen 2010 i regi av Juristforbundet. 

 Løpende Deltakelse i Advokatforeningens prosedyregruppe for å sikre rettshjelp og 

tilfredsstillende juridisk bistand i asyl- og utlendingssaker (Maria L). 

 

Kurs / Seminarer 

 23. nov. Kurs i Religion og menneskerettigheter for lærere i videregående skole holdes i 

Bodø på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. Fagansvarlig: Ingvill Plesner. 

 Nov./des.Utsendelse av EVU-kurs brosjyre. 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Utredning av sentrale argumenter knyttet til ØSK TP ratifisering. Møte mellom 

NI/SERP m.fl. 10. des. 

 Studie av språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet. Rapport 

levert departementet. Publikasjon kommer (Ansvarlig: Nils) 

 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

Årbok 2010: 

 Tentativ fremdriftsplan utarbeidet. 

 Idémyldring om temaer til del én (Enkelte problemområder 2010) igangsatt. 

 Innsamling av stoff og utarbeidelse av tekst til del to pågår (vit.ass.). 

 Innspill fra departementer, ombud, Sametinget og Gáldu bearbeides. 

 

 



 

 

 

 

 

Domsreferatprosjektet 

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata (ca. to referater per uke). 11 sammendrag 

oversendt i perioden 21. oktober – 8. desember 2010. 

 Prøveprosjekt på nettsider: Oversikt over nyeste EMD-avgjørelser, sortert etter artikkel i 

EMK.  

 Nov. Finansiering for 2011 avklart. 

 Des: Avsluttende kontraktsforhandlinger med Lovdata. 

 Enighet med Lovdata om å gjennomføre en brukerundersøkelse i 2011 for å evaluere 

sammendragenes form, innhold og funksjon.  

 

 

Elektronisk informasjonsplatform 

 Sep 2010-juni 2011 Etablering av en systematisert database med dokumentasjon om 

menneskerettigheter i Norge. Konsept utarbeidet og diskutert i RU og ledergruppe. 

Avklaring av teknisk støtte til databaseutvikling pågår. Utkast til 

kategoriseringsverktøy utarbeidet. To pilotprosjekter: årbok 2011 og UPR påbegynt i 

november. 

 

Annet 

 NI gjennomgang Siden møtet med RU 24. aug. 2010 har evalueringsteamet intervjuet 

tidligere og nåværende SMR-ansatte samt flere aktører ved UiO og i forvaltningen. Det 

gjenstår intervjuer med ombudene, enkelte departementer, NGO-ledere, Stortingets MR-

utvalg og enkelte politikere. NI følger opp fortløpende med innspill og dokumenter etter 

anmodning fra teamet. Evalueringsteamet har selv kontaktet internasjonal 

referansegruppe. Det er planlagt åpent seminar om Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter, på Litteraturhuset 11. januar kl.14-16. 

 Reakredditering Stikkordsmessig utkast til søknad om reakkreditering til ICC/SCA 

v/OHCHR er utarbeidet. Utkast ble diskutert i RU 20.oktober. Frist for innlevering av 

søknad til OHCHR er 22. jan. 2011 (utsatt fra 1. nov. 2010). ICC behandling av søknad 

om reakkreditering skjer i mai 2011. 

 Løpende Kartlegging av norske mr-instanser ifht konvensjoner og mr-tematikk. 

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

 Des. Ny vitenskapelig assistent tilsatt for våren 2011. 

 

 


