Referat

Saksnr:

2017/2-9

Møte:
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Tid:
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Sted:

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Haakon VIIs gate 5

Deltakere:

Sivilombudsmannen v/ Ingvild Louise Bartels, seniorrådgiver,
Barneombudet v/ Anne Lindboe,
Likestillings- og diskrimineringsombudet v/Guri Hestflått Gabrielsen,
Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg v/ Advokat Else Leona
McClimans,
Den norske Helsingforskomité v/ Bjørn Engesland, Generalsekretær,
Amnesty International, v/ Jon Peder Egenæs, Generalsekretær,
Antirasistisk senter, v/ Forstander Ervin Kohn,
Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne Lene Arnesen,
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) v/ Ann-Magrit Austenå
Fra NIM:
Direktør Petter Wille, seniorrådgiver Kristin Høgdahl, praktikant Marie Heggland.
Tilstede kun ved møtets punkt 1: fagdirektør Anine Kierulf, seniorrådgiver Ilia
Utmelidze.

Forfall:

Anne Therese Sortebekk, Faglig leder av Rettighetssenteret, Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
Eirik Holmøyvik, Professor v/ Universitetet i Bergen
Siri Gloppen, Professor v/ Universitetet i Bergen
Susann Funderud Skogvang, Lagdommer
John Bernard Henriksen, medlem av Finnmarkskommisjonen

Referent:

Marie Heggland

Postadresse: Postboks 299
Sentrum, 0103 Oslo

Besøksadresse: Akersgata 8
inng. Tollbugata, 0158 Oslo

Tlf: (+47) 23 31 69 70
Epost: info@nhri.no

Direktør Petter Wille ønsket velkommen. Han startet med å presentere dagsorden, som var
presentasjon og gjennomgang av nye nettsider samt utkast til virksomhetsplan for 2018.

1. Nye nettsider
Seniorrådgiver Ilia Utmelidze presenterte de nye nettsidene som skal lanseres så snart de er ferdigstilt.
Han gjennomgikk alle delene av nettsiden for å vise frem arbeidet lagt ned til nå, tankeprosesser bak
valgte løsninger samt de ulike funksjonalitetene. Dato for lanseringen er foreløpig ikke klar.
Rådgivende utvalg ble invitert til å komme med innspill på hvordan de opplevde nettsidens layout og
informasjonen og løsningene som ble tilbudt. Det ble også fremhevet at det ønskes bilde og
presentasjon av Rådgivende utvalg på NIMs nye nettsider; fellesbilde og felles presentasjonstekst.
Under følger Rådgivende utvalgs innspill på de ulike punkter.
Nettsidens layout
Enighet om at nettsidene hadde finlayout; enkelt å finne frem uten å forenkle så mye at
kompleksiteten i temaene blir borte. Positivt med synliggjøring av temaområder. Forsiden fremsto
noe overbelastet med informasjon; bør vurdere å gjøre den lettere. Målgruppen for nettsidene
ble etterspurt. Dette må tas hensyn til ved utforming av særlig forsiden.
Informasjon og løsninger
NIMs rolle: Veilederrollen bør komme tydelig frem på nettsidene, gjerne på forsiden. Påpekt
at knappen «hvor klager du» kunne være misvisende. Forslag om å få frem at NIM hjelper
individer med å endre strukturer i samfunnet og sikre at disse samsvarer med
menneskerettighetene, men ikke hjelper enkeltpersoner med deres konkrete saker. Et annet
forslag var å flytte hva NIM kan og ikke kan gjøre øverst på siden om «Veiledning og råd».
Inkludere frister og foreldelse for klage til europeiske og internasjonale organer på
veiledningssiden. Informasjonen må være kort og enkel, så kan det lenkes til de ulike organs
sider med utdypende informasjon.
Oppdatering: Det ble uttrykt bekymring for hvordan nettsidene vil holdes løpende oppdatert,
gitt at NIM dekker et bredt rettighetsspekter. Ble informert om at det overvåkingsarbeidet
som gjøres kontinuerlig er direkte koblet til nettsidene. Nye dokumenter kan ved enkle
tastetrykk publiseres på riktig sted på nettsidene.
Direktøren takket for gode innspill. Utvalget støttet utsettelse av lanseringstidspunkt for å ferdigstille
alt til ønsket standard. Rådgivende utvalg ble oppfordret til å ta kontakt med ytterligere innspill på
layout, språk og innhold per e-post.

Anine og Ilia forlot møtet. Anne Lindboe sluttet seg til møtet.
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2. Utkast til virksomhetsplan 2018
Direktøren ga en kort presentasjon av utkast til virksomhetsplan for 2018. Ansatte er allerede invitert
til å gi skriftlige innspill til planen og det vil avholdes et eget møte før sluttføring. Virksomhetsplanen
følger NIMs tre strategiske hovedmål: sterk faglig aktør, samlende brobygger og tydelig vaktbikkje.
Rådgivende utvalg ble bedt om innspill til planen. To gjennomgående kommentarer var behov for
tematiske prioriteringer over tid og strategisk oppfølgingsarbeid særlig overfor Stortinget.
Sterk faglig aktør
Dette punktet ble viet mest tid:
-

-

-

Utvalget var positive til temaet EMK art.13 og «effective remedy», da en avklaring av temaet
trengs. Foreslått tre andre temaer NIM kan prioritere fremover: «access to justice», det
offentliges oppnevning av verger og rettssikkerhet for de med vergemål og de statsløses
rettigheter. Påpekte at det er viktig å velge noe tematikk som er gjenkjennelig for folk flest og
ikke bare teknisk, avgrenset og utpreget juridisk.
NIM bør fortsette samt utvide sitt arbeid mot Stortinget. Virksomhetsplanen inkluderer at
NIM skal videreutvikle kontakt og samarbeid med Sametinget, må innta Stortinget i planen
også. Anbefalt å utvikle en strategi for kommunikasjon med Stortinget. NIM blir tatt på alvor
og brukes av Stortinget, så forholdene ligger til rette for en forbedret rådgiverrolle. NIM må
være aktiv høringsinstans; synliggjøre de utfordringer som finnes og påpeke overfor Stortinget
når det er blitt gjort en dårlig jobb. NIM bør komme i dialog med Stortinget på et tidligere
tidspunkt i lovprosessen enn høringer; vanskelig å endre prosesser på høringsstadiet. NIMs
dialog med Stortinget ivaretas på en måte som ivaretar NIMs uavhengighet og den rollen
institusjonen skal spille.
NIM bør foreta prioritering av noen menneskerettstemaer. Institusjonen skal ikke favorisere
noen menneskerettigheter over andre, men innenfor bredt mandat kan det å spre seg bredt
føre til at man sprer seg tynt. Rådgivende utvalg uttrykte villighet til å hjelpe med prioritering
av temaer. Å nå mål er et langsiktig arbeid og dermed må rapporter følges opp og ikke bare
skrives og publiseres. Fremsatt forslag om å legge inn oppfølging av tidligere avgitte rapporter
i virksomhetsplanen.
Samlende brobygger

-

-

-

Forslag om at NIM holder en workshop med ulike aktører med interesse for kommunikasjon
om påvirkningsstrategier for å utveksle ideer og erfaringer opp mot Stortinget. Resultat kan
bli en oversikt over hva som virker og ikke virker.
Rådgivende utvalg er en god arena for å inngå samarbeid. Dette må ikke gå på bekostning av
andre aktører. Det ble stilt spørsmål om de arenaer for koordinering og utveksling som finnes
i dag fungerer tilfredsstillende.
Viktig å prioritere menneskerettighetstemaer litt tydeligere, gjerne samordne; en unison front
kan forsterke enkeltstemmer. Ulikt mandat og ulike meninger kan gjøre samarbeid
utfordrende, men samarbeid har gjennomgående stor verdi. Eksempel på fruktbart
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-

samarbeid: rapporteringen til CEDAW. NIM inkluderte Sivilombudsmannens rapport om
kvinner i fengsel.
Angående internasjonal rapportering er rådgivende utvalg enig i NIMs tilnærming; gi innspill
til alle FN-organer, koordinere m/ulike aktører samt arrangere fellesmøter før internasjonale
høringer. NIM skal ta et særlig ansvar her, med en bred tilnærming fordi vi har et bredt
mandat. Viktig å samordne aktører imellom slik at det fremsettes et felles budskap ved de
ulike internasjonale høringer.
Tydelig vaktbikkje

-

Grunnet mangel på tid ble dette punktet ikke diskutert inngående. Viktig å påpeke mangelfulle
utredninger og dårlig arbeid fra Storting og regjering fortløpende; ikke bare i årlige rapporter
og meldinger. NIM må være tilstede i prosessen; ved å møte opp i høringer og stille seg kritisk
der prosessene går for fort og er for dårlig utarbeidet.

Direktør Petter Wille takker for møtet og gode og nyttige innspill.
Møteslutt 11:15
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