
 

 

 

 

 
Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 11. april – 21. mai 20131 
 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 11. april Høringsuttalelse til Finansdepartementets høringsbrev 4.02.2013 med forslag 

til nye lovbestemmelser for tollkontroll. Påpekning av at det ikke er vurdert hvordan 

forslagene forholder seg til Norges menneskerettighetsforpliktelser 

 16. april Høringsuttalelse om rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i 

straffesaker» sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet 16.01.2013 

 24. april Skriftlige innspill til Stortingets justiskomité vedrørende isolasjon og 

rettssikkerhet i forbindelse med behandlingen av Prop. 92 L (2012-2013) Endringer i 

straffegjennomføringsloven mv. 

 8. mai Skriftlige innspill til Norges utkast til 21./22. rapport til FNs 

rasediskrimineringskomité sendt på høring av Barne-, likestillings - og 

inkluderingsdepartementet 19.03.2013 

 

 

Internasjonal rapportering 

Ingen denne periode 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 10. april Møte i Utenriksdepartementet for sivilt samfunn om Barnekonvensjonens 

tilleggsprotokoll om individklagerett ifm advokat Frode Elgesems utredning av 

konsekvensene av en eventuell tilslutning 

 15. april Innlegg for delegasjon fra Vietnam om arbeid med barns rettigheter i Norge i 

regi av UNICEF Norge 

 17. april NI koordineringsmøte med ombudene 

 22. april Deltakelse i åpent møte i Utenriksdepartementet om Norges andre rapport til 

FNs MR-råd under ordningen Universal Periodic Review (UPR) 

 24.-26. april Deltakelse i andre møte i Ad Hoc Drafting Group On Dangerous 

Offenders (PC-GR-DD), Europarådet, Paris 

 6.-7. mai Deltakelse på møte med International Coordinating Committee of National 

Human Rights Institutions (ICC) i Geneve (ICC Bureau Meeting/26th ICC General 

Meeting/European Regional Meeting) 

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

Ingen denne periode 

 

                                                           
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, 



 

 

 

 

 

 

Seminarer 

 29.-30. april Deltakelse på nordisk seminar om “The Architecture of Human Rights 

Protection in the Nordic Countries: National Human Rights Institutions” i Lund, i regi 

av Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law 

 6. mai Deltakelse på internasjonal konferanse om etableringen av en 

individklageordning til FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter (ØSK), i regi av Amnesty International og FIAN Norge 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

Ingen denne periode 

 

Domsreferatprosjektet 

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

 EMD-bulletin: Månedlig utsendelse av nyhetsbrev til abonnenter med oversikt over og 

lenker til kategori 1-avgjørelser og eventuelle avgjørelser mot Norge avsagt av EMD 

foregående måned 

 

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 

 Vår 2013 Årbok 2012 er distribuert. Materialinnsamling og skriving av tekster til 

Årbok 2013 pågår 

 

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 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 (ifølge Utenriksministeren i svar til Stortingets justiskomite av 

29.04.2013) avsluttet sitt arbeid. Rapporten skal sendes på alminnelig høring. 

 
 

                                                                                                                                                                                         

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/


 

 

 

 

 
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 

 
 


