
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 16. febr. Høringsuttalelse om endring av prioriteringsforskriften vedrørende helsehjelp 

til personer med ulovlig opphold. 

 

 

Internasjonal rapportering  

 1. mars Rapport sendt Europarådets torturkomité (CPT) ifm. CPTs periodiske besøk til 

Norge våren 2011. 

 3. mars Deltakelse på orienteringsmøte om Norges neste rapport til FNs torturkomié 

(CAT) i regi av Justisdepartementet. 

 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 30. jan. Levert skriftlige innspill til FNs MR-komité vedr. Draft General Comment 34 

om SP artikkel 19 (ytringsfrihet). 

 7. febr. Koordineringsmøte med ombudene. 

 16. febr. Åpent orienteringsmøte om FNs rasediskrimingeringskomités eksaminasjon av 

Norges 19de til 20de rapport, i samarbeid med LDO. Innlegg fra SMR, BLD, LDO og 

Anti-rasistisk senter. 

 17. febr. Møte med georgisk ombudsmann. 

 21.-22. febr. Deltakelse og muntlig innlegg under FNs rasediskrimingeringskomités 

eksaminasjon av Norges 19de til 20de rapport (Genève). Felles delegasjon med LDO. 

 8. mars Deltakelse på Advoktatforeningen Oslo Krets debattmøte om den norske stats 

avvisende holdning til MR. 

 10. mars Møte med Helsingforskomiteen om etter- og videreutdanning.  

 

 

Kurs / Seminarer 

 9. februar EVU-kurs i MR og minoriteter på Falstadsenteret. 

 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Ingen denne periode. 

 

 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

Årbok 2010: 

                                                           
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. 



 

 

 

 

 Utarbeidelse av tekst pågår. Manus vil være ferdigstilt til mai. Lansering juni eller 

august.  

 

 

Domsreferatprosjektet 

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

oversendt i perioden 27. januar – 11. mars 2011. 

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

sammendragenes form, innhold og funksjon. 

 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. Første og andre utgave utsendt i 

inneværende periode. 

 

 

Elektronisk informasjonsplattform 

 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  

 24. februar Utkast til UD-teamets evalueringsrapport levert SMRs ledergruppe for 

gjennomsyn og kommentarer. 

 4./7.mars Ansatte ved NI/SMR orientert om hovedmomenter i UD-teamets 

rapportutkast.  

 14. mars Endelig rapport fra UD-team forventes. 

 Reakkreditering: Søknad om reakkreditering til OHCHR sendt 21. januar. ICC 

behandler søknad i mai 2011. 

 

 

Annet 

 11. mars/uke 11 Felles avisinnlegg og pressemelding med LDO ifm. CERDs 

konkluderende anbefalinger til Norges 19./20. rapport. 

 NI-stab: 9. mars Jurist Elin Saga Kjørholt er tilbake i 20 % stilling som rådgiver ved 

NI. 

 

 


