
Sammenfatning av hovedpunkter diskutert på møte om forslag til etablering av  

ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 14.08.2013 

Deltakere: 46 påmeldte fra 31 ulike institusjoner/organisasjoner 

Innleder: Monica Furnes, UD Mr/dem-seksjonen 

Møteleder: Kristin Høgdahl, SMR/NI 

Bakgrunn:  

Møtets formål var å stimulere til kunnskap om og diskusjon av regjeringens forslag til etablering av ny 

Nasjonal institusjon (NI). Høringsdokumentet (heretter: rapporten) ble sendt ut i slutten av juni og 

fristen for å gi innspill til Utenriksdepartementet er 24.september. 

Furnes innledet om rapportens forslag og svarte på spørsmål underveis. SMR/NI hadde distribuert 

noen foreløpige kommentarer til rapporten i forkant av møtet. 

På oppfordring fra flere møtedeltakere sammenfatter SMR/NI herved noen hovedpunkter fra 

diskusjonen. 

Hovedpunkter: 

Diskusjonen dreide seg i særlig grad om organisasjonsmodell tilknyttet Stortinget, individuell 

veiledning og økonomiske ressurser. I tillegg ble det bl.a. stilt spørsmål ved samarbeid med ulike 

instanser med delvis overlappende mandat, sikring av mangfold/minoritetsrepresentasjon, arbeid 

opp mot sårbare grupper i psykiatrien, med arbeidsrettigheter (ILO), samarbeid med det sivile 

samfunn, svakheter ved den foreslåtte organisasjonsmodellen og rapportering til Stortinget 

uavhengig av valg av organisasjonsmodell. Flere etterlyste også innspill fra SMR/NI på hvordan jobbe 

videre med hovedpunktene. 

1. Stortingstilknytning for ny NI burde vært foreslått som en alternativ organisasjonsform 

Et spørsmål om hvorfor det er foreslått et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt 

(utenriks-) departementet, utløste en diskusjon om hvorfor ikke organisatorisk tilknytning direkte til 

Stortinget var foreslått som et alternativ. Det ble uttrykt behov for at en ny NI får tilstrekkelig 

autoritet og uavhengighet fra utøvende myndighet for å kunne korrigere svakheter påpekt ved 

dagens NI, herunder å kunne være en pådriver overfor beslutningstakere på gjennomføring av hele 

bredden av menneskerettigheter i Norge. 

Furnes avklarte at tilknytning til Stortinget var et reelt, og fortsatt åpent alternativ, men Stortinget 

må selv fremme forslag/be om utredning av dette alternativet (forutsetter et Dok.8 vedtak i 

Stortinget). Rapporten avgrenser seg derfor til å peke på fordeler ved et slikt alternativ. Det ble 

opplyst at det ikke er prosedyrer for forvaltningen (departementene) å initiere konsultasjon med 

Stortinget, og at regjeringen derfor ikke kan fremme slikt forslag av respekt for Stortingets autonomi 

(maktfordelingsprinsippet). 

Den noe overraskende erkjennelsen blant møtedeltakerne, var at det i praksis er opp til 

høringsinstansene å synliggjøre sin holdning til dette spørsmålet (selv om spørsmålet ikke 

fremkommer i rapporten). Stortingstilknytning vil i praksis ikke bli vurdert uten sterke og klare 

uttalelser fra høringsinstanser som anser dette som ønskelig, eventuelt supplert av direkte kontakt 

med Stortingsrepresentanter. 

 



2. Individuell veiledningskapasitet som en sentral oppgave 

Mange deltakere var svært positive til at ny NI skal ha et lavterskeltilbud med veiledning til 

enkeltpersoner som mener seg utsatt for brudd på menneskerettighetene. Noen få har tidligere 

uttrykt ønske om en formell individklageordning, men de fleste er enige i at de eksisterende 

ombudene (SOM og LDO) bør kunne ivareta individklager knyttet til menneskerettighetene.1 Noen 

deltakere fremhevet imidlertid at tilbudet ikke var godt nok, særlig når det gjelder opplevde mr-

brudd innen psykiatrien, og at det var erfaring for at enkeltpersoner ikke hadde noe sted å henvende 

seg. 

Dagens NI støtter også at NI skal ha en lovfestet veiledningsoppgave. Det utgjør et forsterket ansvar i 

forhold til slik individuell veiledning i forhold til dagens ordlyd (jf. Kgl.res) og må derfor følges opp på 

en avgrenset, men meningsfylt måte. Rapporten overlater imidlertid til en ny NI å prioritere dette 

arbeidet innenfor dagens budsjettramme. Det anses å være helt urealistisk og vil svekke en ny NIs 

legitimitet allerede ved oppstart. 

3. Ressursbehov holdt opp mot lovfestede oppgaver 

Diskusjonen viste en gjennomgående positiv holdning til de oppgaver som foreslås lovfestet for en ny 

NI. De synes å ivareta de virkeområder som er viktige og som er i tråd med FNs krav. 

Det var imidlertid stor skepsis til rapportens påstand om at dagens budsjettramme er tilstrekkelig for 

en ny NI. Dette fremstår som lite troverdig gitt erfaringene med dagens NI og de begrensede 

ressurser som er tilgjengelig. 

Det ble påpekt at rapporten heller ikke underbygger påstanden. Det er ingen reell gjennomgang og 

diskusjon av hvordan de lovfestede oppgavene skal ivaretas, herunder hvilken kapasitet og ressurser 

som anses som et nødvendig minimum for en forsvarlig utøvelse av mandatet. Det gjør det vanskelig 

for høringsinstansene å vurdere og kommentere på hva som bør være realistiske forventinger til en 

ny NI. 

Det er behov for en realistisk budsjettering og dagens NI ble oppfordret til å kommentere på dette 

punktet og utarbeide et budsjettgrunnlag som kunne gjøres tilgjengelig for interesserte. På generelt 

grunnlag uttalte dagens NI at et budsjettnivå på linje med Barneombudet (NOK 13,6 millioner i 2013) 

ble ansett som et minimumsnivå for en ny NI. Dagens NI bekreftet at spesifiserte og begrunnede 

budsjettall kunne gjøres tilgjengelig. Furnes påpekte at departementet vil ta budsjettspørsmålet i den 

ordinære budsjettprosessen.  

 

                                                           
1
 En mulig rolle for Barneombudet i forlengelse av Tilleggsprotokoll nr.3 til FNs Barnekonvensjon. ble ikke diskutert (jf. 

pågående høring av utredning om konsekvenser av norsk tilslutning med høringsfrist 19.september). 


