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Referat  

 
 
 
Saksnr: 2017/2-5 
 
Møte: 4. møte i Rådgivende utvalg 
 
Tid: Torsdag 1. juni, 14:00 – 16:00 
 
Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8 
 
Deltakere: 
 

 

 

 

Sivilombudsmannen v/ Ingvild Bartels, seniorrådgiver 

Barneombudet v/ Camilla Kayed, Fagsjef 

Likestillings- og diskrimineringsombudet v/Guri Hestflått Gabrielsen 

Advokatforeningen, v/Else MacClimans, advokat 

Den norske Helsingforskomité v/ Bjørn Engesland, generalsekretær 

Norsk organisasjon for asylsøkere v/ Ann-Magrit Austenå generalsekretær  

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon v/Anne Therese Sortebekk, faglig leder 

av Rettighetssenteret 

Anne Lene Arnesen, Pasient og brukerombud i Buskerud 

 

Fra NIM: 

Direktør Petter Wille, seniorrådgivere Kristin Høgdahl og Stine Langlete. 

 
Forfall: 

 

Amnesty International Norge v/ John Peder Egenæs, generalsekretær 

Siri Gloppen, professor v/ Universitetet i Bergen 

Ervin Kohn, forstander 

Susann Funderud Skogvang, lagdommer 

John Bernhard Henriksen, medlem Finnmarkskommisjonen 

 

 
Referent:  Stine Langlete 
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4. møte i Rådgivende utvalg  

 Presentasjon av nye medarbeidere 

- Åshild Eidem, ny kommunikasjonsrådgiver og Anine Kierulf, ny fagdirektør hos NIM 
presentert for RU. 

- Orientering om nytt medlem i RU: Professor Eirik Holmøyvik, det juridiske fakultet, 
UiB. 

 

 Orientering om vårt arbeide med fordypningstemaer 

- Stine redegjorde for fordypningstemaet eldre. Foreløpig er NI i kartleggingsfasen. RU 
hadde mange gode innspill, blant annet ble temaer som diskriminering pga alder både 
i og utenfor arbeidslivet, uhjemlet tvang på sykehjem, utfordringer knyttet til eldre 
med innvandrerbakgrunn og spørsmål knyttet til psykiatrien tatt opp. 

- Petter redegjorde for fordypningstemaet nasjonale minoriteter. Foreløpig er NI i 
kartleggingsfasen.  

- Petter redegjorde for to fordypningstemaer der vi foreløpig avventer myndighetenes 
behandling av saker: avregistrering av statsborgerskap og reintallsreduksjon.  

- Anine redegjorde for fordypningstemaet ytringsfrihet, med særlig referanse til vårt 
høringssvar til mediemangfoldsutvalgets utredning.  

- Generell tilbakemelding fra RU: Fokus på mer strategisk oppfølging av anbefalingene 
fra konvensjonsorganene til Norge - staten bør lage et bedre system for oppfølging av 
anbefalingene – hvordan kan NI spille en rolle både overfor sivilt samfunn og overfor 
myndighetene?  

 

 Invitasjon til synspunkter fra utvalget om hvordan vi bør organisere en sterk institusjon for 

best mulig å oppfylle vårt mandat og invitasjon til innspill om hvordan vi kan fremme våre 

anbefalinger 

Stine redegjorde for arbeidet med årsmeldingen opp mot Stortinget. 

 

 Oppfølging fra forrige RU-møte om metode og kildesøk for overvåking  

Ingen kommentarer. 

 

 Eventuelt 

Ingen kommentarer. 

 

Møteslutt 15:55. 


