Saksnr: 2019/327

Tid:

22. juni 2020 kl. 17:00-18.00

Møte:

Sted:

Møtet ble gjennomført i Teams

Styremøte 6/2020

Protokoll fra styremøte
menneskerettigheter

i

Norges

institusjon

for

1.6.2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.
Orienteringssaker
2.6.2020 Rapport vernerunde ved NIM etter perioden med hjemmekontor
Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtakssaker
3.6.2020 Skriftlig innlegg for domstolene fra NIM i sak 20-051052SIV-HRET
Vedtak: NIM kan inngi skriftlig innlegg i sak 20-051052SIV-HRET. Innlegget skal
godkjennes av styret før det sendes Høyesterett.

4.6.2020 Oppnevnelse av nytt Rådgivende utvalg ved NIM
Vedtak: Styret oppnevner medlemmer til rådgivende utvalg 2020-2024 som foreslått.
RU har i perioden 2020-2024 følgende sammensetning:
Faste institusjoner:
- Sivilombudsmannen
- Likestillings- og diskrimineringsombudet
- Barneombudet
- Eldreombudet
Organisasjoner:
- Advokatforeningens mr-utvalg
- Amnesty International Norge

Postadresse: Postboks 299 Sentrum, 0103 Oslo

–

Tlf: (+47) 23 31 69 70

–

Webside: www.nhri.no

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
- Den norske Helsingforskomiteen
- Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Personlig:
- Elgesem, Frode
- Hellum, Anne
- Gloppen, Siri
- Kohn, Ervin
- Labba, Kristina
- Sandhu, Navjot

Eventuelt
-

Evaluering NIM – orientering om status. Stortinget tildeler avtalen om
anskaffelse av tjenester for evaluering av NIM til firmaet Agenda Kaupang AS.
Evalueringsrapporten skal være ferdigstilt 15. november 2020. Stortingets
presidentskap utnevnte i tillegg i møte 11. juni en referansegruppen med
følgende sammensetning:
o Gunn Karin Gjul (Ap), leder av Politikk og samfunnsavdelingen,
Fagforbundet
o Vetle Wang Soleim (H), stortingsrepresentant
o Asle Toje (FrP), medlem av Nobelkomiteen, tidl. forskningsdirektør
Nobelinstituttet
o Henriette Westhrin (SV), generalsekretær i Norsk Folkehjelp
o Ragna Aarli, professor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
o Nicolai V. Skjerdal, advokat og partner, Fend Advokatfirma DA (Oslo)
Hovedoppgaven til referansegruppen vil være å komme med innspill av faglig og
politisk art til de vurderinger og funn som gjøres av evaluatorteamet, underveis i
prosessen og i forbindelse med ferdigstillelse av endelig rapport.

-

NIM har fått en henvendelse fra Koronakommisjonen har bedt oss om å skrive
en redegjørelse om ivaretakelse av menneskerettigheter under koronaperioden. NIM leverer en redegjørelse til komiteen innen 1. september.
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