
 

 

 

 

 
Aktivitetsoversikt for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)  
 
Aktiviteter i perioden 21. mai - 4. sept. 20131 
 
 

 

Høringsuttalelser 

 30. aug. Skriftlig uttalelse fra NI i forbindelse med åpen høring om ny boligsosial strategi 20. 
aug. 2013 ved Kommunal- og regionaldepartementet 

 

Internasjonal rapportering 

Pågående arbeid med supplerende rapporter til UPR og ØSK 

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 

 27. mai Deltakelse på møte i UD om arbeidet med utredning av fordeler og ulemper ved 

eventuell norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett. 

Utreder adv. Frode Elgesem 

 29.-30. mai Deltakelse i møte i Ad Hoc Drafting Group On Dangerous Offenders (PC-GR-

DD), Strasbourg 

 11. juni Møte med NIs rådgivende utvalg 

 20. juni Koordineringsmøte med ombudene 

 18. juni NI arrangerte informasjonsmøte om UPR for sivilt samfunn 

 26.-28. juni Deltakelse i International Expert Consultation on Restorative Justice for 

Children (arr.: The Special Representative of the SG on Violence against Children, indonesiske 

og norske mynd.), Bali 

 14. aug. NI arangerte diskusjonsmøte om forslag til etablering av  

ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter basert på rapporten fra den 

tverrdepartementale arbeidsgruppen 

 22. aug. Deltakelse i møte i UD om Norges andre nasjonale rapport til FNs 

menneskerettighetsråd (Universal Periodic Review) 

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

 

Etter- og videreutdanning, kurs  

Ingen denne periode 

 

Seminarer 

 3. juni Deltakelse i paneldebatt som ledd i markeringen av Norges ratifisering av CRPD, i regi 

av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra UD og BLD 

 4. juni Deltakelse på LDO-seminar om hatkriminalitet mot mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

 6. juni Innlegg om internasjonal rapportering på CERD-seminar i regi av Antirasistisk senter 

 20. aug. Muntlig innlegg i åpent høringsmøte om ny strategi for boligsosialt arbeid i regi av 

Kommunal- og regionaldepartementet 

 27. aug. Deltakelse på RIKS lunsjseminar: Hensynet til barnets beste, ved Kirsten Sandberg. 

 

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

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, 



 

 

 

 

 

 

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/høst 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/høst 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/høst 2013 Materialinnsamling og skriving av tekster til Årbok 2013 pågår. Månedlig 

gjennomgang av nye dokumenter registrert 

 

Reetablering av NI og akkrediteringsstatus 

 Reetablering av NI Regjeringens interdepartementale «arbeidsgruppe for å vurdere 

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

23.8.12, leverte sin rapport i slutten av juni. Rapporten ble sendt på høring av 

Utenriksdepartementet den 24. juni med frist for å gi innspill satt til 24. september. SMR/NI vil 

avgi uttalelse og UiO vil avgi uttalelse. 

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 

o 13. mai Innspill ifm. Stortingets behandling av Venstres representantforslag om 

etablering av en ny NI 

o  14. aug. NI arrangerte diskusjonsmøte om etablering av ny Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter basert på vurderingene og forslagene i rapporten fra den 

tverrdepartementale arbeidsgruppen 

 UiO-avvikling Universitetsstyret vedtok 12.3.13 at rollen som NI skulle avvikles innen 

utgangen av juni 2014.  

 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. 

                                                                                                                                                                                         

løpende arbeid med elektronisk informasjonsplattform, supplerende informasjon ang. reetablering av NI og 

deltakelse i interne temagrupper ved SMR. 

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

