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Høring – vurdering av endring av nasjonal institusjon for menneskerettigheter 
 
 
UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider for barns 
rettigheter både i og utenfor Norge.  
 
UNICEF Norge vil takke for muligheten til å komme med innspill til utenriksdepartementets 
høringsdokument om vurdering av endring av nasjonal institusjon for menneskerettigheter.  
 
UNICEF Norge har valgt å avgrense innspillene om endring av nasjonal institusjon til det som har 
relevans for barn, med utgangspunkt i barnekonvensjonens art. 4 første ledd første punktum som 
sier at statene: 
 
”Skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de 
rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon.” 
 
Uavhengige nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner er et viktig organ for å fremme og sikre 
barnekonvensjonen i konvensjonsstatene. FNs barnekomité har i sin generelle kommentar nr. 2 
(2002) ”The role of independent national human rights institutions in the promotion and protection of 
the rights of the child” lagt til grunn at etableringen av en nasjonal institusjon er en del av 
forpliktelsen etter art 4. i barnekonvensjonen som ledd i å sikre realiseringen av rettighetene etter 
konvensjonen.  
 
Vi vil i høringen særlig kommentere på følgende punkter: 
 

 Lovmessige forankringer 

 Hvorvidt nasjonal institusjon bør behandle klager i enkeltsaker 

 Organisasjonsform 
 
Dersom departementet har ytterligere spørsmål til UNICEF Norges høringsinnspill, bes disse rettes til 
juridisk rådgiver Ivar Stokkereit på e-post: ivar.stokkereit@unicef.no  
 
Med vennlig hilsen 
 

                                                          

 

      

  
Bernt G. Apeland 
Generalsekretær       Ivar Stokkereit 
         Juridisk rådgiver 
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1. Lovmessig forankring 

 
UNICEF Norge støtter departementets forslag om å lovfeste nasjonal institusjon i en ny lov, hvor 
det også gis en lovmessig forankring av institusjonens arbeidsområder. UNICEF Norge vil fremme 
viktigheten av at formålsbestemmelsen og oversikten over nasjonal institusjons oppgaver ikke 
begrenser institusjonens arbeidsoppgaver på en måte som gjør arbeidet praktisk utfordrende, og 
som i unødig grad begrenser institusjons handlingsrom i arbeidet med å fremme 
menneskerettighetene. 
 
UNICEF Norge støtter departementet i at det ikke bør gis en avgrensning av nasjonal institusjons 
oppgave som konvensjonsovervåker mot Barneombudets oppgaver. Det fremgår av 
barneombudsloven1 at barneombudet skal bidra til å fremme barns interesser i samfunnet, og at 
ombudet blant annet skal følge med i at lovgiving og forvaltningspraksis er i samsvar med 
forpliktelsene etter barnekonvensjonen. UNICEF Norge ser det derfor som nødvendig at en 
nasjonal institusjons mandat ikke avgrenses mot barneombudets oppgaver, blant annet for å 
sikre at nasjonal institusjon får ansvaret med å se bredt på alle de konvensjonsforpliktelser som 
omhandler barn.  . Vi mener dette også er avgjørende for å sikre at barns rettigheter 
”mainstreames” i alt arbeidet til nasjonal institusjon, som er avgjørende for at barns rettigheter 
blir ivaretatt av alle aktuelle menneskerettighetsinstitusjoner i Norge. 

 
2. Hvorvidt Nasjonal institusjon bør behandle klager i enkeltsaker. 
 

UNICEF Norge registrerer at departementet i sin utredning har kommet til at en ny nasjonal 
institusjon ikke bør gis kompetanse til å behandle klager i enkeltsaker. I utredningen er dette 
begrunnet med at behovet for en ytterligere klageordning er lite, og at det dermed ikke kan 
forsvares økonomisk jf. de økte kostnadene dette er ventet å ville medføre. Departementet har i 
sitt forslag vurdert at ny nasjonal institusjon kun skal kunne veilede enkeltpersoner om nasjonal 
og internasjonale klageordninger under punkt 8.3. 
 
UNICEF Norge mener en ny nasjonal institusjon burde hatt adgang til å vurdere individuelle 
klager, og til å iverksette selvstendige undersøkelser om påståtte konvensjonsbrudd, særlig de 
som er fremsatt på vegne av barn. UNICEF Norge viser til FNs barnekomités generelle 
kommentar fra 2002 hvor dette er en klar anbefaling. FNs barnekomité anbefaler videre at 
nasjonale institusjoner gis adgang til selv å kunne intervjue eventuelle vitner og til å få adgang til 
all relevant informasjon i aktuelle saker.  
Videre anbefaler FNs barnekomité at den nasjonale institusjonen gis adgang til å bistå barn i 
forbindelse med rettssaker som hjelpeintervenient. UNICEF Norge vil i denne sammenheng også 
vise til den juridiske utredningen om eventuelle fordeler og ulemper ved en norsk tilslutning til 
FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individklagerett hvor det nettopp pekes på behovet 
for å se nærmere på barns adgang til nasjonale klageinstanser2.  
UNICEF Norge oppfordret i vårt høringsinnspill til den juridiske utredningen om fordeler og 
ulemper ved en norsk tilslutning til barnekonvensjonens tilleggsprotokoll at departementet bør 
sikre bedre nasjonale klageordninger for barn gjennom å utvide og forbedre eksisterende 
nasjonale klageordninger. Vi legger til grunn at det i tillegg er viktig å sikre at ny nasjonal 
institusjon i tillegg gis adgang til å vurdere individuelle klager for å sikre at norske 
konvensjonsforpliktelser overholdes i enkeltsaker. 
 

                                                 
1
 Lov 1981-03-06 nr. 5: Lov om barneombud 

2
 http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/hoeringer/vurdering_elgesem130603.pdf  
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 UNICEF Norge vil også vise til FNs barnekonvensjons art. 3 om hensynet til barnets beste. Det 
følger av konvensjonsforpliktelsen at ved alle handlinger som berører barn, må hensynet til 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. UNICEF Norge mener derfor at departementet 
burde sett særlig på barns behov for å få behandlet eventuelle individuelle klager av en nasjonal 
institusjon, og oppfordrer til at dette gjøres på en forsvarlig måte under arbeidet med 
oppfølgingen av de innspillene som nå kommer inn.  

 
 
3. Organisasjonsform  

 
Når det gjelder organisasjonsform, har statene etter Paris-prinsippene handlefrihet i valg av 
organisasjonsform. 
 
FNs barnekomité understreker likevel i sin generelle kommentar fra 2002 at statene må sikre at 
nasjonale institusjoner gis adgang til å rapportere direkte til Stortinget, og at det avholdes en 
årlig parlamentarisk debatt om rapporten. UNICEF Norge legger til grunn at dette er en del av 
forpliktelsen etter blant annet barnekonvensjonen art. 4, og at dette også følger av 
anbefalingene fra ICC. UNICEF Norge oppfordrer departementet til å sikre at dette følges opp i 
den videre behandlingen av arbeidet med ny nasjonal institusjon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


