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SAKSTITTEL: Status for gjennomgang av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 2010-

2011 

 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
Alle dokumenter i saken er lenket opp på web for de ulike styremøtene i 2010, se: 

http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/styret/referater/2010/ 

 

Hovedproblemstillinger i saken: 

Styret behandlet på møte 2/2010 sak 04/2010 “Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon 

for menneskerettigheter i Norge” og vedtok følgende: 

1. Styret har drøftet ”Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge” fra 

fungerende NI-leder og direktørens kommentarer til denne. Styret tar til etterretning at 

SMR har hatt problemer med å oppfylle mandatet som nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter (NI) innenfor nåværende NI-modell organisatorisk og finansielt. 

Nåværende NI-modell reiser dessuten prinsipielle utfordringer for SMR som UiOs senter 

for menneskerettigheter og grunnenhet ved Det juridiske fakultet.  

2. Styret legger vekt på at de problemstillingene som er drøftet i det interne arbeidet med 

NI-modellen blir gitt en bred behandling i den kommende gjennomgangen av NI. 

Siktemålet må være at Norge har en sterk og faglig kompetent NI uansett hvilken 

framtidig ordning som velges for NIs organisering, og at SMRs rolle i denne forbindelsen 

blir klart definert.  

3. Finansieringen av SMRs oppgaver som universitetsenhet må ikke svekkes som følge av 

beslutninger knyttet til reformer av NI-modellen.  

4. Styremedlemmene Bjørn Engesland, Siri Skåre og Jasna Jozelic ønsket følgende merknad 

til vedtaket:  

5. "Arbeidet med Nasjonal Institusjon ved Senter for Menneskerettigheter skaper flere 

utfordringer. Dels gjelder det spørsmålet om arbeidet ved Nasjonal Institusjon i dag 

svarer til de grunnleggende oppgaver SMR er gitt i vedtektene, dels gjelder det 

prinsipielle spørsmål vis a vis rollensom del av Universitetet i Oslo. Det er behov for en 

grundig drøfting i styret og ved SMR av disse spørsmålene." 

 

Styret behandlet på møte 2/2010 sak 9/2010 “Gjennomgang av SMR som Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter i Norge”. Styret diskuterte utfordringene knyttet til å få nåværende NI-modell 

til å fungere som en institusjonell ramme for SMRs rolle som nasjonal institusjon. I 2011 skal 

SMR opp for reakkreditering som NI innenfor FN-systemet. På denne bakgrunn og med støtte fra 

FNs høykommissær for menneskerettigheter har SMR anmodet om og fått tilslutning av 

Utenriksdepartementet til en samlet gjennomgang av den eksisterende ordningen. Gjennomgangen 

foretas etter mandatet i 2010-2011 av et team oppnevnt av UD og rapport avlegges 01.03.11. 

 

Når rapporten foreligger vil den bli presentert av SMRs ledelse for senterets ansatte og øvrige 

UiO-interne organer/personer. 

 

Opprinnelig skulle rapporten foreligge 11.01.11 og styret hadde avsatt 10.02.11 til et evt 

ekstraordinært styremøte for en første gjennomgang av rapporten. Gitt at rapporten er forsinket 
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ferdigstilt foreslår direktøren å ikke ha ekstraordinært styremøte 10.02.11, og at styret behandler 

rapporten på første ordinære styremøte 17.03.11. 

 

Vedlegg: 

 

  

 


