
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 Ingen denne periode - nedprioritert grunnet bl.a. supplerende rapport til FNs MR-komité 
og oppstart årboksarbeid. 

 

Internasjonal rapportering  

 23. des. SMRs supplerende rapport til Norges sjette periodiske rapport sendt FNs 

menneskerettighetskomité (SP). Rapporten ble skrevet i konsultasjon med 

Sivilombudsmannen, Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og 

Gáldu - kompetansesenteret for urfolks rettigheter. 

 14.-21. jan. SMRs innspill til FNs menneskerettighetskomité (SP) vedr. draft General 
Comment No. 34 om artikkel 19 (ytringsfrihet) på intern høring.  

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 1. des Brev til Giske og Støre vedr. revisjonen av OECDs retningslinjer for bedrifters 
samfunnsansvar 

 10. jan Innspill til FN-nettverket ICC vedr. UN SRSG Ruggies utkast til retningslinjer 
for bedrifter og MR (samarbeid med Andreas F.) 

 13. des. Pressemelding om SMRs/NIs purrebrev til samtlige ministre vedr. ratifikasjon 

av sentrale mr-konvensjoner og protokoller. 

 15. des. Deltakelse på nordisk-baltisk menneskerettighetsmøte, i regi av norsk UD. 

 11. jan. Åpent møte ifm. gjennomgangen av SMR som NI holdt i SMRs lokaler. 
Formål: spre informasjon om prosessen, få innspill, skape eierskap blant flere om hva 

NI skal være. 

 12. jan. Møte med Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter. 

 14. jan. Spørreundersøkelse vedr. ratifikasjon/implementering av FNs 
funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) oversendt NIs internasjonale nettverk (ICC). 

 17. jan Deltakelse på lunsjseminar om EMDs dynamiske tolkningsstil. 

 19. jan Deltakelse på folkerettslunsj om Høyesteretts avgjørelse i den nylige 
krigsforbrytersaken. 

 25. jan. Deltakelse på juristmøte om tvang i psykiatrien og forholdet til FNs 

funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i regi av Paulsrud-utvalget. 

 Løpende Deltakelse i Advokatforeningens prosedyregruppe for å sikre rettshjelp og 
tilfredsstillende juridisk bistand i asyl- og utlendingssaker (Maria L). 

 

Kurs / Seminarer 

 Ingen denne perioden. 
 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

                                                         
1
 Alle sentrale aktiviteter i inneværende periode er nevnt, men oversikten er ikke uttømmende: utover de nevnte 

aktiviteter kommer bl.a. løpende korrespondanse/oppfølging ifm. NIs internasjonale og regionale nettverk innenfor 

FN og Europarådet, besvarelse av enkelthenvendelser, informasjonsarbeid og oppdatering av NIs nettsider, 

løpende arbeid med elektronisk informasjonsplattform, løpende arbeid ifm. evalueringen av NI og deltakelse i 

interne temagrupper ved SMR. 



 

 

 

 

 Studie av språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet. Rapport 

levert departementet (Nils ansvarlig). 

 

 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

Årbok 2010: 

 Innsamling av kilder ferdigstilt.  

 Innspill fra departementer, ombud, Sametinget og Gáldu bearbeides. 

 Utarbeidelse av tekst til del II-V pågår (vit.ass. og rådgivere). 
 

Domsreferatprosjektet 

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata (ca. to referater per uke). 12 sammendrag 

oversendt i perioden 16. desember 2010 – 20. januar 2011. 

 Prøveprosjekt på nettsider: Oversikt over årets EMD-avgjørelser, sortert etter artikkel i 
EMK. 

 Prøveprosjekt EMD-bulletin: Månedlig nyhetsbrev med oversikt over nyeste EMD-
avgjørelser og lenke til sammendrag og originaltekst. 

 Des: Finansiering for 2011 avklart og avtale inngått. 

 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. 

 

NI-gjennomgang/Reakkreditering  

 11. jan Åpent møte om Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i SMRs lokaler. 

 Primo mars Rapport fra UD-teamet om NI ventes i begynnelsen av mars. 

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

 22. jan Frist for innlevering av søknad om reakkreditering til OHCHR (utsatt fra 1. nov. 
2010). ICC behandling av søknad om reakkreditering skjer ventelig i mai 2011. 

 

Annet 

 Tilsettinger Jusstudent Ida Marstein er ansatt som ny vit.ass. fra jan. 2011. Jurist 

Johanes Nilsen ansatt i deltidsstilling fra jan. 2011 med arbeidsoppgaver innen EVU 

m.m. 

 

 


