
 

 

 

 

 

Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 7. september – 19. oktober 2012.1 
 

 
Høringsuttalelser 

 13. sept. Uttalelse til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité om barn på flukt 

(Meld. St. 27 (2011-2012)) 

 20. sept. Høringsuttalelse til UD om valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon  

 9. okt. Uttalelse til Stortingets Arbeids- og sosialkomité om ratifikasjon av FNs 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne  

 

Internasjonal rapportering 

 16. okt. Supplerende rapport til FNs torturkomité ifm statssesjonen/høringen av Norge 

okt./ nov. 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 12. sept. Innlegg på faglunsj hos Human-Etisk forbund, med tittel "Er Norge i ferd med 

å bli en menneskerettssinke?" 

 17. sept. Deltakelse på åpent møte med utenriksministeren om gjennomføringen av 

menneskerettigheter i Norge 

 20. sept. Møte med Justis- og beredskapsdepartementet om NIs temarapport: Bruk av 

isolasjon i fengsel. Norsk lov og praksis i et menneskerettslig perspektiv  

 8. okt. Innlegg under høynivå paneldiskusjon i FN, NY, med tema: Prevention of and 

responses to violence against children within the juvenile justice system 

 16. okt. Deltakelse i nasjonalt konsultasjonsmøte med UNHCR/UNICEF om utkast til 

nye retningslinjer for barnets beste-vurderingen i asylsaker 

 17. okt. Presentasjon av NI og NIs arbeid med barns rettigheter for delegasjon fra 

Estonian Chancellor of Justice  

 18. okt. Deltakelse på Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar om Norge som 

menneskerettighetsnasjon og menneskerettigheter i Grl. 

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

 Ingen denne periode 

 

Seminarer 

                                                           
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. 



 

 

 

 

 10. sept. Lansering av NIs temarapport: Bruk av isolasjon i fengsel. Norsk lov og 

praksis i et menneskerettslig perspektiv. Litteraturhuset 

 27. sept. Deltakelse på lansering av rapport fra JURK: Au pairer i Norge – rettigheter og 

rettighetsinformasjon 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Ingen denne periode 

 

Domsreferatprosjektet 

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

 EMD-bulletin: Fortløpende månedlig publisering av nøkkelinformasjon om sentrale 

dommer 

 

Elektronisk informasjonsplattform 

 Vår/høst 2012 NIs database over kilder med menneskerettslig relevans i Norge er 

utviklet og ny informasjon legges inn fortløpende. Databasen er tilgjengelig på 

www.mr-norge.no men er 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, inkludert oversikt over 

sentrale utfordinger på det enkelte temaområde. Hovedformål: Bidra til at NI styrker 

sin institusjonelle kunnskap og forståelse av menneskerettighetssituasjonen i Norge. 

Faktaarkene vil bli gjort allment tilgjengelig via databasen. 

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 

 sept. NI har jobbet aktivt med å få på plass tverrpolitisk støtte til 

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

alternative forslag, før fristen for å fremme forslag 28. sept. 

 

NI-reakkreditering og tverrdepartemental arbeidsgruppe 

 ICC reakkreditering Statusrapport sendt ICC/SCA 12. oktober i forkant av fornyet 

vurdering i november 2012. ICC/SCA varslet i oktober 2011 SMR/NI om nedrykk til B-

status. A-status ble midlertidig videreført frem til oktober 2012 i påvente av eventuell 

informasjon om endringer som tilsier videre A-status. Vi avventer SCAs behandling i 

november 2012. 

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

mars 2011 og rektor bekreftet beslutning i e-brev til UD 1.7.11. Nødvendige tiltak 

iverksettes for å sikre øremerket bevilgning til NI-formål fra 2013 og personalmessige 

og økonomiske konsekvenser av utskillelse er kartlagt. SMR bekreftet per brev til UD 

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


 

 

 

 

24.05.12, videreføring av funksjonen som NI inntil en ny ordning er på plass. Det ble 

samtidig understreket at man forventet at dette vil skje innen utgangen av 2013. 

 Reetablering av NI Regjeringen vedtok 23.8.12 å etablere en interdepartemental 

«arbeidsgruppe for å vurdere endringer/re-etablering av Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter». Arbeidsgruppa består av seks departementer og ledes av UD. 

Skal levere sin rapport til UD innen 14.12.12 og rapporten skal deretter sendes på 

alminnelig høring. 

SMR/NIs involvering i arbeidsgruppens arbeid: 

o 10. sept. Presentasjon av NI for arbeidsgruppen  

o 18. sept. Rektor/dekan/SMR-direktør møte med arbeidsgruppen 

o 24. sept. Deltakelse på åpent møte for det sivile samfunn med regjeringsutnevnt 

arbeidsgruppe for å vurdere endringer/re-etablering av NI   

o 12. okt. Skriftlig innspill med utfyllende informasjon om alternativet: 

blandingsmodell beskrevet i innspill til UD januar 2012 

 


