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Norsk senter for menneskerettar (SMR) er ansvarleg for NORDEM (Norsk ressursbank for 
demokrati og menneskerettar) som er ein mekanisme for rekruttering og utsending av spesialistar 
til internasjonale oppdrag på vegne av den norske regjering og Utanriksdepartementet (UD).  
 
UiO v/Det juridiske fakultet (JUS) har i brev pr 28.06.13 sagt opp avtalen med UD om å drive 
NORDEM. Dette er erkjent av UD som vil bevare NORDEMs aktivitet ved overføring til en ny og 
alternativ organisasjon.  
 
Begrunnelsen for å skille ut NORDEM er at deres aktivitet er vanskelig å forene med å være 
grunnenhet på et universitet. Aktiviteten ligger langt fra universitetets primæroppgaver og det har 
medført stor administrativ belastning samt at universitetet ikke har en organisasjon som er 
tilrettelagt for den typen arbeidsforhold som de utsendte/sekonderte utgjør. UiO har tilbudt å 
videreføre faglige NORDEM-oppgaver som kan passe inn ved SMR, men UD har ønsket å holde 
NORDEMs virksomhet samlet. 
 
I utgangspunktet ønsket UiO å si opp avtalen med virkning fra 1.1.2016, men den ble etter avtale 
med UD forlenget ett år for å legge til rette for en god prosess og videreføring av aktivitet.  
 
UD la i utgangspunktet opp til en overføring til Norad, og det ble jobbet godt med forberedelse av 
dette. På kort varsel bestemte imidlertid UD 28.06.16 at NORDEM allikevel ikke skulle overføres til 
Norad, men til Flyktningehjelpen. Det er denne prosessen vi er i nå, fortsatt med sikte på 
overføring 1.1.2017. UiO tar sikte på inngå en avtale om virksomhetsoverdragelse med 
Flyktninghjelpen innen kort tid. 
 
De faste stillingene i NORDEM-sekretariatet er i alt 7 og disse overføres til Flyktninghjelpen. De 
midlertidige utsendte/sekonderte avslutter sine tilsettingsforhold ved UiO ettersom de midlertidige 
kontraktene går ut, de siste 31.12.2016.  
 
Ihht til lokal informasjonsrutine for prosessen har vært arrangert informasjonsmøter med de 
berørte ansatte ved SMR. De ansatte er direkte involvert i det forberedende arbeidet med å 
forberede overføringen til Flyktninghjelpen. 
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