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Dagsorden.  

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

2. Orientering om driften 

Direktøren orienterte, herunder om status vedrørende anbud på permanente websider og møte i 

ombudsnettverket. Den fremlagte regnskapsoversikten ble drøftet og seniorrådgiver Einar Fiskvik hos 

SOM møtte for å besvare spørsmål.  Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til 

etterretning. Direktøren er påmeldt til høring 28 ds. i Kommunal- og forvaltningskomiteen, om 

endringer i utlendingsloven. Styret drøftet oppfølgning av brev fra SV og Venstres ledere om vurdering 

av regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven.  

Notat om NIMs rapportering og informasjonsformidling ble drøftet. Styret besluttet at årboken ikke 

skal videreføres i sitt nåværende format. Årsmelding til Stortinget bør utarbeides etter mønster av det 

som ble gjort for 2016. Man bør holde et arrangement i forbindelse med utgivelsen av årsmeldingen. 

Videre bør man fortløpende legge ut og kommentere sentrale avgjørelser fra Høyesterett og EMD, 

samt uttalelser fra FNs overvåkningskomiteer. Informasjon om aktuelle spørsmål bør også legges ut 

jevnlig, for eksempel i form av «newsletters».   
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3. Styreleder orienterer 

Direktøren fratrådte under behandling av dette punktet. Styreleder orienterte og åpnet for en 

diskusjon om styrets arbeid.  

 

4. ICC-møtet i Geneve 

Knut Vollebæk redegjorde fra møtet, herunder for den informasjonen som ble innhentet vedrørende 

søknad om akkreditering. Det er anmodet om at søknad om akkreditering behandles under 

akkrediteringskomiteens møte i november då.   

 

5. Prosess for integrering av Gáldu 

Direktøren redegjorde for brevet fra Stortingets presidentskap av 29 mars, hvor Gáldu er anmodet om 

å gi innspill til svar. Brevet fra Stortinget vil bli besvart så snart man mottar innspillene fra Gáldu. Styret 

anmodet direktøren om å fortsette arbeidet med integrering av Gáldu.  

 

6. Mediespørsmål 

Zynk redegjorde for sitt arbeide med en mediestrategi for NIM. Det videre arbeidet ble drøftet, 

herunder i hvilken grad det er behov for slik rådgivning etter at mediestrategien er ferdig. 

 

7. Eventuelt 

Det neste styremøtet holdes 1 juni då. kl. 11:30.  

Styrets møteplan for høsten 2016 blir som følger: 

29 august, 27 september, 1 november og 6 desember. Fra og med august vil styremøtene starte kl. 

09:00.  

Styremedlemmene sender timelister etter hvert styremøte.  

 

 

 

 

 

  


