
 

 

 

 

 
Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 16. oktober 2012 – 11. mars 2013.1 
 

 
Høringsuttalelser 

 29. nov. Høringsuttalelse – kriminalisering av forberedelse til terrorhandlinger, 

utvidet adgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven §60a 

 15. febr. Høringsuttalelse om endringer i Oslo kommunes politivedtekt §§ 2-1 og 2-2 

(om overnatting på offentlig sted og «tigging») 

 

Internasjonal rapportering 

 31. okt.-2. nov. Deltakelse under høring av Norge i FNs torturkomité, Genève  

 Vår 2013 Arbeid med innspill til ØSK-komitéens Pre-Sessional Working Group 17.-

24. mai (utarbeidelse av List of Questions til statsparten). Frist: 1. april 2013. 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 16. okt. Deltakelse på konsultasjonsmøte med UNHCR/UNICEF om utkast til nye 

retningslinjer for barnets beste-vurderingen i asylsaker 

 17. okt. Presentasjon av Nasjonal Institusjon for delegasjon fra Estonian Chancellor of 

Justice (den estiske ombudsmannen)  

 24. okt. NI holdt åpent møte i forkant av høringen av Norge i FNs torturkomité (1.-2. 

nov.) 

 5.-7. nov. Deltakelse på ICC biannual konferanse i Amman 

 20. nov. Møte med NIs Rådgivende utvalg 

 21. nov. Koordineringsmøte med ombudene 

 17.-19. des. Deltakelse i første møte i the Ad Hoc Drafting Group On Dangerous 

Offenders (PC-GR-DD), Council of Europe, Strasbourg 

 26. febr. Møte med NIs Rådgivende utvalg 

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

 19. nov. Innlegg med tema papirløse og rett til helsehjelp, fagfest ved Helsesenteret for 

papirløse 

 26. nov. Kurs for Høyesterett om søk på EMDs database HUDOC 

 27. febr. Forelesning på hovedfagskurs med tittelen: Accountability for citizens’ rights 

– National Human Rights Institutions, ved UiB/Sampol (sammenlignende politikk) 

 4. mars Kurs for Høyesterett om søk på EMDs database HUDOC 

 

Seminarer 

 18. okt. Deltakelse på Advokatforeningens rettssikkerhetsseminar med tema: 

                                                           
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. 



 

 

 

 

"Er Norge i ferd med å bli en B-nasjon i menneskerettighetssammenheng? Er 
inkorporering av menneskerettigheter i Grunnloven redningen?"  

 25. okt. Deltakelse på faglunsj i JD om kriminalisering av forberedelseshandlinger til 

terror i lys av forslagene til endringer i terrorlovgivningen som er på høring 

 5. nov. Deltakelse på lunsjseminar ved IoR om EMDs dom i Lindheim m.fl. mot Norge 

(tomtefeste) og betydning for forholdet mellom EMK og Grunnloven 

 27. nov. Deltakelse i panelet under Sivilombudsmannens årlige 

menneskerettighetsseminar 2012 med tema Nytt besøksorgan for forebygging av tortur 

ved frihetsberøvelse, frivillig protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT) 

 11. mars Lanseringsseminar – Årbok om menneskerettigheter i Norge 2012, med 

påfølgende paneldebatt: Barnets beste i innvandringspolitikken – Hva skjer nå? 

Litteraturhuset. 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 23. okt. Lansering av boken Barnekonvensjonen, Barns rettigheter i Norge. 

Medredaktør: NI-rådgiver Elin Saga Kjørholt. Lanseringstema: Rombarnas rettigheter i 

Norge 

 

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 2013 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). 

 Vår 2013 Arbeidet med utvikling av faktaark om menneskerettigheter videreføres, 

som et sentralt ledd i det interne (og senere eksterne) arbeidet for systematisk 

overvåking av mr-situasjonen i Norge. Hvert faktaark er en kortfattet oppsummering 

av et tema/rettighetsområde, dets sentrale utfordringer samt internasjonal og nasjonal 

rettslig og institusjonell forankring. 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 

 Høst 2012 Det er fortløpende arbeidet med innsamling av materiale, jf. over om 

informasjonsplattform, og utarbeidelse av tekster til Årbok 2012. 

 Vår 2013 Årbok 2012 ble ferdigstilt i februar (2013). Lanseringsseminar avholdes på 

Litteraturhuset 11. mars. 

 

NI-reakkreditering og tverrdepartemental arbeidsgruppe 

 ICC reakkreditering ICC/SCA bekreftet i november 2012 at SMR/NI degraderes til 

B-status siden vi ikke fult ut oppfyller Paris-prinsippene, i tråd med det varselet som 

ble gitt i november 2011. 

 UiO-avvikling UiO/SMR bekreftet videreføring av funksjonen som NI inntil en ny 

ordning er på plass, men med forventning om at utskillelse skulle finne sted innen 

utgangen av 2013 (brev til UD 24.05.12). Universitetsstyret skulle på sitt møte 5.2.13 

http://www.mr-norge.no/
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fatte beslutning om å avvikle rollen som NI innen utgangen av juni 2014, men har av 

ukjent grunn valgt å utsette saken til møte i mars 2013. 

 Reetablering av NI Regjeringens interdepartementale «arbeidsgruppe for å vurdere 

endringer/re-etablering av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter», opprettet 

ved vedtak 23.8.12, har fått utsatt frist for sluttføring av sin rapport (dato ikke 

spesifisert). Rapporten forventes sluttført i mars og skal deretter sendes på alminnelig 

høring. 

UiO/SMR/NIs involvering i arbeidsgruppens arbeid: 
2013: 

o 7. jan. Møte med arbeidsgruppen for å gi utfyllende informasjon om tidligere 

innspill på lovgivning og alternative organisasjonsmodeller 

o Jan. løpende tilbakemelding på ulike spørsmål fra arbeidsgruppen 

2012: 
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 alternativ 

«blandingsmodell» beskrevet i innspill til UD januar 2012 

o 16. nov. Rektor/dekan/SMR-direktør møte med UMIN 

o 7. jan. NI i møte med arbeidsgruppen; etterfølgende oversendelse av utfyllende 

informasjon per anmodning 

 
 


