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Om Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og vår 
rolle overfor Stortinget  

1. Innledning 

I forbindelse med åpningen av det nye Stortinget for perioden 2021 - 2025, ønsker NIM 

å gi partiene som sitter på Stortinget informasjon om vårt mandat, og hvordan vi kan 

bistå i deres arbeid. Brevet er sendt til ledelsen for samtlige partier på Stortinget. 

2. Om NIM 

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et uavhengig offentlig organ som 

ble opprettet av Stortinget i 2015 gjennom NIM-loven. NIM har som hovedoppgave å 

fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven 

og øvrig lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Dette gjør vi blant 

annet ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, og gi 

råd til Stortinget, regjeringen og andre offentlige aktører om gjennomføringen av 

menneskerettighetene, jf. NIM-loven § 3. I tillegg skal NIM informere om 

menneskerettighetene, og være en brobygger mellom myndighetene og sivilt samfunn. 

3. Hva kan NIM bistå med? 

NIM kan bistå Stortinget med fagkunnskap og gi råd og veiledning angående 

menneskerettslige problemstillinger. Dette innebærer blant annet veiledning om hvilke 

menneskerettslige forpliktelser norske myndigheter har, menneskerettslig rettspraksis 

fra norske og internasjonale domstoler og FNs traktatorganer, og NIMs vurdering av 

konkrete lovforslag eller andre forslag fra regjeringen. NIM kan også bistå med råd og 

veiledning i forbindelse med anmodningsvedtak, representantforslag, interpellasjoner 

og skriftlige spørsmål på Stortinget som reiser menneskerettsspørsmål. I tillegg kan NIM 

bidra med kunnskap og faktagrunnlag om den faktiske gjennomføringen av 

menneskerettighetene i Norge på ulike områder. Om ønskelig kan NIM også bistå med 

foredrag om ulike menneskerettsspørsmål og gjennomføringen av dem i norsk rett. 

NIM stiller seg også disponibel til å gi råd og veiledning til stortingsrepresentantene om 

foreliggende eller planlagte grunnlovsforslag som omhandler menneskerettigheter eller 

er fremmet i et menneskerettighetsperspektiv.  
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På grunn av NIMs vide mandat, jobber vi med et bredt spekter av menneskerettigheter, 

og har ansatte med juridisk kompetanse på en rekke ulike menneskerettslige tema. Per 

2021 arbeider NIM særlig med de følgende 15 temaområdene: asyl og innvandring, barn 

og familie, diskriminering, fengsel og arrest, helse og omsorg, klima og miljø, nasjonale 

minoriteter, næringsliv og menneskerettigheter, privatliv og personvern, religion- og 

trosfrihet, rettssystemet, urfolk, vold og overgrep, væpnet konflikt, og ytringsfrihet. Vårt 

arbeid er derfor relevant for store deler av Stortingets områder. 

For NIM er det svært viktig med høy grad av åpenhet og gjennomsiktighet i alt vårt 

arbeid. NIM er en politisk uavhengig aktør, og har en juridisk og faglig tilnærming til 

menneskerettighetene slik de fremgår av norsk og internasjonal rett. Vi gir lik tilgang til 

rådgivning til alle Stortingsrepresentanter i full åpenhet. 

NIM er tilgjengelig for å bli kontaktet når som helst av stortingsrepresentanter, og 

partienes sekretariat på Stortinget. Dersom dere ønsker å komme i kontakt med NIM, 

kan dere sende en e-post til vår rådgiver Eivind Digranes på eid@nhri.no. 

4. Avslutning 

Vi håper dere vil benytte dere av NIMs menneskerettslige fagkompetanse i den 

kommende stortingsperioden. Dersom det er ønskelig, er NIM disponibel for et møte 

med partiets representanter og/eller rådgivere på Stortinget om hvordan vi kan bistå 

best mulig i tiden fremover. 

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid i den kommende stortingsperioden. 
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