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SAKSTITTEL: Status for arbeid med re-akkreditering av Nasjonal institusjon 2011 

 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret:   
Forrige akkrediteringsprosess foregikk i 2005-2006. 

 

Hovedproblemstillinger i saken: 

Den internasjonale koordinasjonskomité for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter (ICC) fattet 

vedtak vedrørende Norsk senter for menneskerettigheters akkrediteringsstatus i dette nettverket i 2005-

2006. Akkrediteringssystemet (hvor en A reflekterer fullverdig status) gir uttrykk for i hvilken grad en 

nasjonal institusjon antas å være i overensstemmelse med de retningslinjer som følger av FNs 

Generalforsamlings vedtak av 2001 om opprettelse av nasjonale institusjoner (de såkalte ”Paris-

prinsippene”). Bare nasjonale institusjoner med akkrediteringsstatus A har full tilgang til ICCs 

beslutningsprosedyrer og samarbeid. SMR har for de to siste år blitt tilkjent status A med reservasjon, en 

rangering som ikke gir fullverdig medlemsstatus for SMR i ICC. A med reservasjon reflekterer også at ICC 

på flere punkter mener SMR ikke opptrer fullt ut i samsvar med Paris-prinsippene. Nasjonale institusjoner 

skal årlig rapportere om sin virksomhet til ICC. ICC fatter vedtak på bakgrunn av denne rapporten. 

 

Komiteen merket seg at SMR har hatt en betydelig fremgang når det gjelder oppfyllelsen av de krav som 

fremgår av Paris-prinsippene. Likevel fastslo komiteen at SMR ikke er fullstendig i samsvar med de krav 

som stilles. Dette gjelder spesielt kravet til uavhengighet fra offentlige myndigheter. Komiteen pekte i 

særdeleshet på finansieringen av SMR. Den bevilgning SMR mottar fra regjeringen er ikke særskilt 

øremerket. SMR hadde under arbeidet med rapporten til ICC ved flere anledninger anmodet relevante 

myndigheter om en løsning på spørsmålet om øremerking. Det lot seg ikke gjøre å få spørsmålet løst før 

ICC behandlet SMRs søknad. 

 

I lys av vedtaket av ICCs vedtak har SMR sikret at NI-bevilgningen ble flyttet fra Kunnskapsdepartmentet 

til Utenriksdepartementet samt sikret at bevilgningen er øremerket av Utenrikspdepartementet. ICCs krav 

om uavhengighet er mao oppfylt så langt. 

 

Det er imidlertid ikke slik at SMR automatisk på nytt vil få akkrediteringsstatus A selv om 

øremerkingsspørsmålet er avklart. 
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