
 

 

 

 

 
Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 11. mars - 11. april 20131 
 

 
Høringsuttalelser 

 18. mars Høringsuttalelse om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endring 

i politiloven § 14 (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere 

pengeinnsamling på offentlig sted) 

 

Internasjonal rapportering 

 1. april Innspill til ØSK-komitéens Pre-Sessional Working Group 20.-24. mai (forslag 

til List of Questions til statsparten) 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 28. februar Møte med Barneombud Anne Lindboe om mr generelt 

 5.mars Møte med Advokatforeningen, Helsingforskomiteen, Jussbuss og 

Psykologforeningen om NI 

 4. april Møte med Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik om mr 

generelt 

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

Ingen denne periode 

 

Seminarer 

 11. mars Innlegg på seminar om grunnlovfesting av menneskerettigheter, Stortinget 

 21. mars Deltakelse på seminar om næringsliv og menneskerettigheter: fiktiv rettssak 

og paneldebatt: Erstatningssøksmål i Norge for brudd på menneskerettigheter i 

utlandet. ICJ Norge  

 

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 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). 

                                                           
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, supplerende informasjon ang. reetablering av NI og 

deltakelse i interne temagrupper ved SMR. 

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


 

 

 

 

 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 

 Vår 2013 Årbok 2012 ble ferdigstilt i februar (2013) og lanseringsseminar ble avholdt 

11. mars. Distribusjon av årboken skjer i mars/april. 

 

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 vedtok 12.3.13 at rollen som 

NI skulle avvikles innen utgangen av juni 2014. 

 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/april 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 Løpende tilbakemelding på ulike spørsmål fra arbeidsgruppen 

o 12. mars UiO styrevedtak om utskillelse av NI innen 30.juni 2014 

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 

 
 


