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Referat 
 

 
 
 
Saksnr: 2018/159 
 
Møte: 10. møte i Rådgivende utvalg 
 
Tid: Onsdag 28. november 2018, 14:00 – 16:00 
 
Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8. 
 
Deltakere: 

 

Barneombudet v/Inga Bejer Engh, Pasient- og brukerombud i Buskerud 

v/Generalsekretær Anne Lene Arnesen, Norsk organisasjon for asylsøkere 

(NOAS) v/Ann-Magrit Austenå, Sivilombudsmannen v/Christian Ranheim, 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) v/Live Krokenes Berg, faglig 

leder, Den norske Helsingforskomité (NHC), v/generalsekretær Bjørn 

Engesland, Amnesty International, v/Jon Peder Egenæs, Anti-rasistisk senter, 

v/Ervin Kohn, Kristina Labba, postdoktor v/Universitetet i Tromsø. 

 

Fra NIM: 

Konstituert direktør Adele Matheson Mestad, kommunikasjonssjef Elianne 

Kemble-Clarkson, seniorrådgiver Kristin Høgdahl, seniorrådgiver Ilia Utmelidze, 

fagdirektør Anine Kierulf. 

 

Forfall: 
 

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg v/Advokat Else Leona 

McClimans, Eirik Holmøyvik, Professor v/ Universitetet i Bergen, , Siri Gloppen, 

Professor v/ Universitetet i Bergen, Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

Susann Funderud Skogvang, Lagdommer. 

Referent: Kristin Høghdal/Adele Mestad 
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Konstituert direktør Adele ønsket velkommen.  
 

 Kort orientering om NIMs arbeid og utfordringer 

NIMs kommunikasjon, standpunkt og rolleforståelse ble diskutert med medlemmene av Rådgivende 

utvalg. Offentligheten krever ofte raske svar og det kan være vanskelig å orientere seg om andres 

standpunkt før man uttaler seg. Revidert strategi for perioden 2018-2022 spesifiserer grundig hvilke 

roller NIM bør påta seg når.  

 

 NIMs overåkingsmandat og Gallup undersøkelse 

NIM v/ Ilia presenterte Gallup undersøkelsen av kunnskap og meninger om menneskeretter i den 

norske befolkning fra 2017. RU var svært interessert og stilte mange spørsmål. 

Oppfølging: 

- Undersøkelsen, inkludert spørreskjema brukt, sendes til RU-medlemmene etter møtet 

 

 Oppfølging av internasjonale anbefalinger 

Det ble vist til tidligere diskusjoner i RU om behov for strategisk oppfølging av internasjonale 

anbefalinger og oppfordring til å vurdere en koordinert tilnærming fra myndighetenes side.  

NIM orienterte om flere møter hvor spørsmålet er blitt diskutert, herunder møter med Stortingets 

justiskomite og kommunalkomite og med departementer på arbeidsnivå. Spørsmålet også tatt opp i 

Stortingets spørretime. Anbefaling om koordinert tilnærming har blitt fremmet internasjonalt, både 

til CERD og UPR, og en henvendelse til sentrale myndigheter planlegges før utgangen av 2018.  

En ny tematisert oversikt over internasjonale anbefalinger fra FN-organer, foreløpig versjon 2017-

2018 (KDK, SP, TK og BK), ble delt ut (nå også tilgjengelig på web) og presentert. Rapporten ble godt 

mottatt. 

Oppfølging:  

- Senere versjon av oversiktsrapporten, herunder vurdere indeks med nøkkelord og flytte 

omtale av konvensjonene frem i dokumentet, følges opp.  

Barneombudet (BO v/Kamilla) og Helsingforskomiteen (DNH v/Gunnar) delte egne erfaringer/tanker: 

Primært oppfølging fra sak til sak, deltakelse på BLD-tematiserte møter, mest fokus på neste rapport 

(BO). Lite systematisk bruk av anbefalingene, vurdere FN vs CoE (besøk), fulgt opp UPR anbefalinger 

midtveismøte med Justis av begrenset nytte (DNH). Oversikten kan legge press på staten (BO) 

Videre arbeid med å lage nyttig verktøy for flere, må være forståelig, kobles til ulike 

kommunikasjonsplattformer, stunte tema (f.eks. arrangement, presse el.l.), NIM bør ta en rolle i 

kommunikasjon med sivilt samfunn, muligens også overfor Stortinget (BO). Og muligens initiere 

https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2018/12/28497_UN_Recommendation_final.pdf
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mellomrapporteringsprosesser, nyttig å kunne sjekke egne anbefalinger opp mot ferdig dokument 

(DNH). 

Hovedinnspill mht oppfølging: Oversiktsrapporten som grunnlag for separate møter på spesifikke 

tema med berørte departement/er. Bruke rapporten for å holde Stortinget ved kontroll- og 

konstitusjonskomiteen ansvarlig for at de følges opp. 

Oppfølging: 

- NIM vil invitere til oppfølgingsmøte i det videre arbeidet med særlig interesserte RU-

medlemmer. 

 

Adele takker for møtet og gode og nyttige innspill. 

Møteslutt 15:50 


