
 

 

 

 

 
Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 18. juni – 7. september 2012.1 

 

 

Ansatte 

 Leder Fungerende leder Kristin Høgdahl 

 Stab Seniorrådgiver Ilia Utmelidze, seniorrådgiver Anne-Li N. Ferguson (ny), 

nestleder/seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt (i permisjon), rådgiver Vibeke Musæus, 

seniorkonsulent Johannes Flisnes Nilsen, informasjonsleder Christian Boe Astrup 

 Vit.asser Camilla Martin og Zuzanna Godzimirska (begge EMD-prosjekt), Kirsten 

Kvalø og Anette Ødelien (begge informasjonsplattform). 

 

Høringsuttalelser 

 Ingen denne periode 

 

Internasjonal rapportering 

 18. juni NI har i brev til Justis- og beredskapsministeren etterlyst norske myndigheters 

oppfølging av avsluttende merknader til Norge fra FNs menneskerettighetskomité 

 13. aug. NI har sent skriftlige innspill til FNs rasediskrimineringskomite ifm. komiteens  

behandling av hvordan Norge følger dens avsluttende merknader fra april 2011 

 4. sept. Oppfølgingsmøte om avsluttende merknader fra FNs barnekomité, Helse- og 

omsorgsdep. 

 aug.-okt. Det arbeides med skriftlige innspill til FNs torturkomité ifm høring av Norge 

31. okt.-2. nov. 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 18. juni Møte med Dansk institut for menneskerettigheder (DIHR) om reetablering av 

NI 

 19. juni Møte med DIHR om den nye danske loven om IMR/strategi. 

 19. juni Oppfølgingsmøte om merknader fra FNs barnekomité  

 20. juni Intervju ifb UNICEF UKs undersøkelse om «CRC legal position» 

 28. juni Presentasjon av NI på SMRs sommerskole 

 3. juli Oppfølgingsmøte om inkorporering av BK i Sverige 

 20. juli Presentasjon av NI på SMRs sommerskole  

 14. aug. Uformelt møte med BLD og CRPD-komitémedlem Edah Maina om norsk 

ratifikasjon av CRPD  

 14. aug. Møte med Barneombudet om stortingsmeldingen Barn på flukt  

                                                           
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. 



 

 

 

 

 23. aug. Koordineringsmøte NI/ombudene 

 23. aug. Møte om isolasjonspraksis i Norge, med Sharon Shalev (forsker ved Oxford 

University) og Thomas Horn, UiO  

 24. aug Uformelt møte med Knut Rognlien (advokat) om ØSK-testsak i Norge 

 29. aug. SMR jubileumsmarkering 

 29. aug. Arbeidsmøte med DIHR (monitorering i eget land).  

 5. sept. RU-møte 

 5. sept. Deltakelse på Civita-frokost for å etablere kontakt med ungdomspolitikere ift  

grunnlovsrevisjon 

 5. -7. sept. Deltakelse på Regional Workshop on Business and Human Rights, i regi av 

European Group of National Human Rights Institutions, Berlin 

 6. sept Fengselsbesøk til Ila fengsel 

 

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

 20. aug Foredrag om papirløse barn og MR for Moss Soroptimistforening 

 20. aug. Innlegg - «menneskerettslige rammer for tvang og behandling» - under Amalie-

dagene 

 

Seminarer 

 22. august Deltakelse på RIKS-seminar. Oppsummering av BK betydning for 

forvaltnings- og rettspraksis 

 27. aug. Deltakelse på NOAS rapportlansering og seminar om Etiopia ifm oppfølging 

av Norges returavtale med Etiopia 

 28. aug. Deltakelse på Redd Barnas årlige barnerettsseminar 2012. Utfordringene 

knyttet til oppfyllelsen av asylbarns rettigheter 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Posisjonsnotat om TP-ØSK-ratifisering, utkast diskutert i august 

 Temarapport om fengselsbesluttet isolasjon i norske fengsler ferdigstilt. Oversendt RU 

og Justis- og beredskapsdepartementet. NI i møte med departementet i september. 

Rapportlansering på litteraturhuset 10. sept. Etterfølgende oppfølgingsmøte med 

NGOer.  

 

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/høst 2012 Utvikling av database for kilder med menneskerettslig relevans i Norge 

er gjennomført og ny informasjon legges inn fortløpende. Et ’back-log’ prosjekt for 



 

 

 

 

tidligere årbøker er sluttført og dokumentene lagt inn i databasen. Databasen er 

foreløpig presentert for interne brukere og for Rådgivende utvalg. Databasen er 

tilgjengelig på www.mr-norge.no, men ikke formelt lansert i påvente av arbeid med 

faktaark (se nedenfor). 

 Høst 2012 Utarbeidelse av faktaark om menneskerettigheter. Dette er et sentralt ledd i 

systematiseringen av NIs overvåkingsfunksjon. Kortfattet oppsummering av rettslig, 

institusjonell og faktisk status ift ulike rettigheter/temaer. Hovedformål: Bidra til at NI 

styrker sin institusjonelle kunnskap og forståelse av menneskerettighetssituasjonen i 

Norge. Faktaarkene vil bli gjort allment tilgjengelig via databasen (www.mr-norge.no) 

med sikte på kunnskapsbasert informasjon til sentrale brukere og allmennheten. 

Årbok om menneskerettigheter i Norge 

 Det arbeides fortløpende med innsamling av materiale, jf. over om 

informasjonsplattform, og utarbeidelse av tekster til Årbok 2012.  

 

Arbeid med Grunnlovsrevisjon 

 aug.-sept. NI jobber i denne perioden aktivt med å få på plass en tverrpolitisk støtte til 

menneskerettighetsutvalgets forslag til grunnlovsrevisjon (Dok. 16 (2011-2012)) og 

alternative forslag. Fristen for stortingsrepresentantene for å fremme forslag er 28. sept. 

NI har blant annet: 

 Sendt invitasjon til partirepresentantene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen til 

samtaler rundt forslaget om styrking av menneskerettigheter i grunnloven. Møter 

avholdes fortløpende. 

 Utarbeidet (1) en oversikt over alle foreliggende alternativer (utvalgets og øvrige 

innkomne til komiteen) med opplisting av hovedargumentene i debatten i tilknytning til 

de enkelte forslag, (2) en sammenstilling av forslag til grunnlovsendringer basert på 

menneskerettighetsutvalgets hovedforslag og de alternative innkomne forslagene. 

Oversikten og forslaget er foreløpig sendt alle partirepresentantene i komiteen. 

Oversikten skal tjene som veileder i den videre debatten. 

 

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 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 e-

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

personalmessige og økonomiske konsekvenser av utskillelse. SMR bekreftet per brev til 

UD 24.05.12, at man var beredt til å videreføre funksjonen som NI inntil en ny ordning 

er på plass. Det ble samtidig undertsreket at man forventet at dette vil skje innen 

utgangen av 2013. 

http://www.mr-norge.no/


 

 

 

 

 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 

tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere endringer/re-etablering av NI med A-

status. Regjeringen vedtok 23.8.12 å etablere en interdepartemental «arbeidsgruppe for å 

vurdere endringer/re-etablering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter». 

Arbeidsgruppen består av fem departementer under ledelse av UD. 

 


