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Foreløpige kommentarer fra SMR-NI til «høringsdokument om vurdering av endring av nasjonal 

institusjon for menneskerettigheter»  

 

Utkast pr 7.8.2013 

[Utenriksdepartementet har nylig sendt ut "Høringsdokument om vurdering  

av endringer av nasjonal institusjon for menneskerettigheter", se  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/horinger/hoeringsdok/2013/horingsdokument-om-vurdering-av-

endringe.html?id=731938,  med høringsfrist 24.september 2013.] 

 

1. Positivt at regjeringen ønsker en fullverdig Nasjonal institusjon (NI) i Norge 

Det er gledelig at regjeringen velger å etablere en ny NI i Norge når Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) ved UiO skal avvikle dette ansvaret innen juli 2014. Rapporten er informativ og leservennlig, og vi 

håper den vil bidra til økt kunnskap om nasjonal institusjon. Etter en langvarig prosess som begynte i 2010, 

gir denne rapporten håp om at reetablering av nasjonal institusjon kan få sin avklaring så Norge kan oppnå 

en velfungerende NI med A-status i det internasjonale nettverket. 

 

2. Savner konkretisering av modell tilknyttet Stortinget 

Det er overraskende at rapporten ikke utdyper forslaget om tilknytning til Stortinget. Dette alternativet er en 

bedre løsning i henhold til internasjonal praksis, samtidig som det omtales positivt i rapporten (se 10.3.2, 

s.52). Beskrivelse av et alternativ til det som foreslås overlates derved til høringsinstansene. 

 

Det er også overraskende at kommisjonsmodellen foreslått i den eksterne rapporten fra 2011 (Sveaass-

rapporten) ikke er utredet gitt overveldende støtte blant menneskerettighetsaktørene som arbeidsgruppen har 

fått innspill fra (se punkt 6). Vi forstår at budsjetthensyn kan forklare hvorfor dette forslaget ikke ble 

fremsatt, men det er europeiske eksempler (Skottland) på nasjonale mr-kommisjoner som operer med en 

kapasitet tilsvarende det norske barneombudet.  

 

Den instituttmodellen som rapporten foreslår, utgjør ikke anbefalt internasjonal praksis. Det er kun to 

europeiske land (Danmark og Tyskland) som har denne løsningen, og rapporten kunne med fordel ha 

tydeliggjort at Norden på ingen måte er i front når det gjelder utvikling av nasjonale institusjoner. Erfaringer 

fra andre land ville derfor vært særlig relevant i forhold til dette spørsmålet. 

 

3. Modellvalg fremstår som pliktløp uten ambisjoner 

Norge er en aktiv pådriver for menneskerettigheter i sin utenrikspolitikk. Det er derfor en rimelig forventing 

at Norge ønsker å fremstå som et foregangsland når det gjelder nasjonale institusjoner, ved å unngå en 

minimalistisk tilnærming. Isteden kunne man se for seg ambisjoner om økt bevissthet, bedre veiledning for 

utsatte personer, og vilje til å innhente råd om menneskerettslige utfordringer. 

 

Etablering av NI gjennom lovgivning er et viktig og svært positivt skritt i riktig retning. Imidlertid 

innebærer forslaget ingen reell endring i NIs faglige og operative virksomhet og kapasitet. Institusjonen får 

et bredt mr-mandat, hvilket er bra og i samsvar med de internasjonale kravene (Paris-prinsippene). 

Rapporten vurderer imidlertid ikke de ressursmessige konsekvenser av å ivareta dette mandatet selv på et 

minimumsnivå. Rapporten forventer at institusjonen gjennom egne prioriteringer, skal kunne finne løsninger 

på dette dilemmaet. 

 

Rapporten viser til tre internasjonale anbefalinger for arbeidet med å etablere en ny nasjonal institusjon. I 

tillegg til konsultasjon og lovhjemmel, må institusjon «være uavhengig og ha nødvendige ressurser og 

kapasitet» (se s.12). Videre konstaterer rapporten at «foreslått organisasjonsform for NI er mulig å 

gjennomføre innenfor gjeldende budsjettramme på 6,3 millioner kroner» (s.10). Imidlertid gis det ingen 

forklaring eller kostnadsberegninger som underbygger dette. 

 

4. Budsjett i utakt med oppgavene 

Det fremsatte forslaget kan ikke dekkes av dagens budsjettramme. Gitt den løsning som er beskrevet, med 

kompensasjon til styrets medlemmer og direktøravlønning etter statens lederregulativ, må bemanningen ved 

NI reduseres i forhold til dagens nivå på 5 personer (inkl leder). FNs krav fordrer lovfesting av nødvendige 

ressurser og kapasitet. Dette er et relativt krav, men en mulig redusert bemanning (retrogression) vil kunne 

bli problematisk i forhold til A-status. En reduksjon av allerede svært begrensede midler til nasjonal 
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institusjon, vil gjøre det brede mandatet og de lovpålagte oppgavene symbolske, uten reelt innhold. Det er 

problematisk i forhold til Paris-prinsippene. 

 

5. Andre forhold uavhengig av valg av organisasjonsmodell 

- Presedens på rapportering til Stortinget:  

Det hevdes at det ikke er tradisjon i Norge for at forvaltningsorganer avgir rapport til Stortinget (se punkt 

11.7). Det opplyses imidlertid ikke om at f.eks. Datatilsynets årsmelding behandles av Stortinget selv om de 

er et uavhengig forvaltningsorgan underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Tilsvarende praksis i Danmark var en av grunnene til at deres nasjonale institusjon (helt uavhengig av 

forvaltningen) nå har lovfestet rapportering til nasjonalforsamlingen. 

 

- Samarbeid med ombudene: 

Et av behovene for etablering av ny NI, er samordning, overblikk og systematisering av et godt utbygd, men 

fragmentert system. Rapporten foreslår å lovfeste et samarbeid med ikke-statlige organisasjoner (jf. 8.2.6). 

Det ville være naturlig også å omtale samarbeid med ombudene og andre relevante, offentlig oppnevnte 

instanser. 

 

- Tilgang til lukkede institusjoner og relevant informasjon: 

Rapporten foreslår å lovfeste en plikt for offentlige instanser å yte den bistand som er nødvendig for at NI 

kan utføre sine oppgaver (se punkt 9). I tillegg bør loven presisere myndighet som kan være nødvendig i 

forbindelse med utredninger av lukkede institusjoner eller spesielle tema. Det foreligger presedens hos 

Barneombudet for slik myndighet, uten at ombudet har individuell klageordning som Sivilombudsmannen 

og Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

 

- Styreutnevnelse i foreslått modell: 

Det foreslås delt oppnevningsmyndighet av syv styremedlemmer fordelt på departement (2), Storting (2), 

Sameting (1) og rådgivende utvalg (2)(se punkt 11.2). Ordningen anses å styrke tilliten til institusjonen og 

dens uavhengighet i forhold til regjering, Storting og sivilt samfunn. Det er imidlertid grunn til å anta at 

departementsoppnevnte representanter med stemmerett, kan oppfattes som uforenelig med Paris-

prinsippenes avgrensing mot slik deltakelse. 


