
 

 

 

 

 

Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 19. januar – 28. mars 2012.1 
 

 
 
Høringsuttalelser 

 8. februar Høringsuttalelse om Paulsrud-utvalgets rapport om tvang i psykiatrien 

 9. mars Høringsuttalelse om ratifisering av tilleggsprotokollen om individklagerett etter 

ØSK 

 

Internasjonal rapportering 

 16. februar Deltakelse på høring av Norge i FNs kvinnekomité 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 
 5.januar Deltakelse og innspill på UDs høringsmøte om EMD-reform 

 18. januar Deltakelse på NGO seminar om bedrifters samfunnsansvar 

 2. februar Møte med regjeringens arbeidsgruppe for opprettelse av ny 

tilsynsmekanisme for ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon 

 14. februar Forespørsel til Statsministerens kontor om Norges holdning til signering av 

tilleggsprotokollen om individklagerett etter FNs barnekomité 

 15. februar Møte i UD om FNs menneskerettighetsråd og landrapporteringen (UPR) 

 16. og 17. februar UiB seminar om forslaget til utvidet vern av MR i Grunnloven 

 28. februar Deltakelse på seminar om MR i Grunnloven – en nordisk sammenlikning 

 29. februar møte med NIs rådgivende utvalg 

 7. mars Delta i SMRs møte med delegasjon fra Angola 

 19. mars Konstitusjonell lunsj på UiO om Stortingets forhold til MR og Grunnloven 

 19. mars Faglunsj på UiO med fokus på enkelte rettigheter og deres plass i Grunnloven 

 19.-22. mars Møte i det internasjonale nettverket for NIer – ICC, inkludert forberedt 

innlegg om SMRs re-akkrediteringsprosess 

 21. mars Møte med Norges delegasjon i Genéve 

 23. mars Møte med NGO forum for menneskerettigheter om koordinering av 

kommende rapportering til FNs torturkomité 

 29. mars Koordineringsmøte mellom NI og ombudene 

 Løpende deltakelse i Advokatforeningens prosedyregruppe for å sikre rettshjelp og 

tilfredsstillende juridisk bistand i asyl- og utlendingssaker. 

 
Etter- og videreutdanning, kurs  

 15. mars Innlegg på Bistandstorgets seminar om Norges manglende ratifisering av 

kjernedokumenter om menneskerettigheter fra FN 

 

Seminarer 

 26. mars Jubileumsseminar: Grunnlovslunsj med årboklansering på Grand Café 
 

                                                           
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. 



 

 

 

 

 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 23. mars Ferdigstillelse av boka Barnekonvensjonen – barns rettigheter i Norge, hvor 

NIs rådgiver Elin Saga Kjørholt er en av redaktørene 

 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

 Årbok om menneskerettigheter i Norge 2011 ferdig trykket 2. mars 

 Årboken sendt ut i etterkant av lanseringsseminaret 26. mars 

 

Domsreferatprosjektet 

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata (ca. 2 referat per uke) 

 EMD-bulletin: Fortløpende månedlig publisering 

 Publisering av informasjon på nettsidene og via NIs EMD-bulletin 

 

Elektronisk informasjonsplattform 

 Vår 2012 Utvikling av database for kilder med menneskerettslig relevans i Norge 

ferdigstilles dette semesteret. Basen foreløpig presentert for NI-stab og NIs rådgivende 

utvalg 

 

NI-gjennomgang/Reakkreditering  

 NI-gjennomgang Den eksterne gjennomgangen ble oversendt UD med kopi til SMR 

14.3.11. Rapporten sammen med SMRs sammendrag og kommentarer ble sendt 

ICC/SCA 26.4.11. 

 ICC reakkreditering ICC/SCA utsatte i mai 2011 behandlingen av SMR/NIs søknad 

om reakkreditering til oktober 2011. Etter behandling av søknaden i oktober 2011, 

varslet ICC/SCA nedrykk av SMR/NI til B-status i oktober 2012. A-status ble 

midlertidig videreført frem til oktober 2012 i påvente av eventuell informasjon om 

endringer som tilsier videre A-status. 

 UiO-avvikling SMRs styre anbefalte avvikling av NI-rollen ved UiO/SMR i vedtak i 

mars 2011. Rektor bekreftet beslutning om utskillelse av NI fra UiO, kommunisert i 

ebrev til UD 1.7.11. Universitetsintern arbeidsgruppe rapporterte i oktober 2011 på 

personalmessige og økonomiske konsekvenser av utskillelse. Foreløpig siste møte 

SMR/JUS med universitetsledelsen avholdt 20.3.12. UiO vil forestå forhandlinger med 

myndighetene våren 2012. 

 Reetablering av NI Informasjon om ICCs vedtak av oktober 2011 ble oversendt UD 

17.11.11. SMR hadde møte med UD v/Utenriksråden 30.11.11. UD v/Utenriksråden 

møtte NIs rådgivende utvalg 9.1.12. Det ble indikert mulighet for etablering av 

interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede arbeid med reetablering av NI med A-

status. Det arbeides med saken. Avventer informasjon om politisk oppfølging. 

 

 


