
Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Fakultetsstyret  

 

Sak i møtet: V-sak 3 

 

Møtenr: 1/2017 

Møtedato: 01.03.17 

 

Dato: 23.02.2017 

 Saksnr..: 2017/2492 EIRIHAAK 

 

Kunngjøring av stilling som direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter 

(SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21 

Åremålet til dagens direktør ved SMR utløper 31.12.17. Det er ikke anledning til å forlenge 

tilsettinger i åremålsstillinger, og stillingen må derfor lyses ut på nytt. 

I henhold til Vedtekter for SMR, § 3-1 (vedlegg 6), og Styrings- og administrasjonsreglement for 

Det juridiske fakultet, § 2 pkt. 6, (vedlegg 7) er senterrådet ved SMR innstillingsorgan og 

fakultetsstyret tilsettingsorgan ved tilsetting av ny direktør. Dette innebærer at senterrådet skal 

foreslå kunngjøringstekst for fakultetsstyret som har kompetanse til å vedta teksten. 

Senterrådet behandlet forslag til kunngjøringstekst i møte 16.11.16 og på sirkulasjon med frist 

13.12.16 (vedlegg 5). Dekanatet gjennomgikk senterrådets forslag i møtet 11.01.17. Et enstemmig 

dekanat mente at senterrådets forslag måtte presiseres på flere punkter. Særlig gjaldt dette: 

1. Kompetansekravet til menneskerettigheter 

I det første forslaget var kravet «gode kunnskaper i menneskerettigheter». Dekanatet mente at 

dette kravet burde skjerpes slik at det kreves den samme faglige kompetansen og kunnskapsbasen 

av direktøren som av SMRs øvrige vitenskapelige ansatte. Følgelig mente dekanatet at det burde 

kreves formell kompetanse innen menneskerettigheter i kunngjøringen.  

2. Stillingsnivået 

I det første forslaget til kunngjøring krevdes det førstestillingskompetanse. Dette er ikke i tråd med 

Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter, § 7, herunder Veiledende 

kompetansekrav for dekaner og instituttleder (vedlegg 8) der det fastsettes at tilsette instituttledere 

normalt bør ha professorkompetanse. 

3. Fagbakgrunn 

I det første forslaget var det ikke angitt fagretning for direktørstillingen, mens dekanatet mente at 

den nye direktøren burde være jurist. Dekanatet er av den oppfatning tverrfaglighet ved Det 

juridiske fakultet må ha sitt tyngdepunkt i rettsvitenskap og inkludere andre fagområder. SMRs 

tverrfaglighet oppfylles, etter dekanatets mening, ved at flertallet av de fast vitenskapelige ansatte 

ved SMR, har andre fagbakgrunner enn rettsvitenskap.  En direktør med rettsvitenskapelig 
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bakgrunn vil kunne bidra til å knytte SMRs forskning tettere til fakultetets øvrige forskning på og 

undervisning i nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. I dette ligger at en direktør med 

rettsvitenskapelig bakgrunn kan evne å heve den rettsvitenskapelige bevisstheten, definere 

rettsvitenskapelige problemstillinger og i større grad gjøre SMR til et tyngdepunkt for tverrfaglig 

rettsvitenskapelig forskning og undervisning i menneskerettigheter. 

Dekanatet sendte derfor et notat til senterrådets leder (vedlegg 4) og ba om at senterrådet reviderte 

teksten i lys av dekanatets forventninger til direktørstillingen. Senterrådet behandlet 

kunngjøringsteksten på nytt i møte 08.02.17 med påfølgende sirkulasjonsbehandling. 

Fakultetsadministrasjonen mottok senterrådets endelig forslag til kunngjøringstekst og 

begrunnelse for teksten tirsdag 14.02.17 (vedlegg 2 og 3). 

Det siste forslaget fra senterrådet har nærmet seg dekanatets forventninger med at stillingsnivået 

er hevet til krav om professorkompetanse og at kunnskapskravet om menneskerettigheter er 

skjerpet. Forslaget møter derimot ikke dekanatets forventning om at det skal kreves 

professorkompetanse i rettsvitenskap. 

Kravet om rettsvitenskapelig professorkompetanse er imidlertid, etter dekanatets syn, så viktig for 

denne stillingen at dekanatet velger å fremme en alternativ kunngjøringstekst for fakultetsstyret. 

Til styrebehandlingen 1. mars fremlegges derfor kunngjøringstekst foreslått av senterrådet ved 

SMR (vedlegg 2) og kunngjøringstekst foreslått av dekanatet (vedlegg 1). Hovedforskjellen mellom 

disse to alternativene er at senterrådets forslag krever professorkompetanse uten definert 

fagområde, mens dekanatets forslag krever professorkompetanse innenfor rettsvitenskap. Begge 

alternativene krever inngående eller omfattende kompetanse i menneskerettigheter. De aktuelle 

punktene er markert med rød skrift i vedlegg 1 og 2. 

Vedtaksforslag: 

Vedtaket utformes i møtet. 

 

Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Eirik Haakstad 

seksjonssjef 

 

Vedlegg: 

1. Kunngjøringstekst – forslag fra dekanatet 

2. Kunngjøringstekst – endelig forslag fra SMRs senterråd 

3. Notat fra senterrådet til dekanatet, datert 14.02.17 
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4. Notat fra dekanatet til senterrådets leder, dater 24.01.17 

5. Kunngjøringstekst – første forslag fra SMRs senterråd 

6. Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter § 3-1 

7. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 2 

8. Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter § 7 og Veiledende 

kompetansekrav for dekaner og instituttledere del 2 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

 

 
 

Saksbehandler: 

Eirik Haakstad 

+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no 



 
V-sak 3, vedlegg 1 

 

UTLYSNINGSTEKST DIREKTØR SMR 2018-2021 

Dato: 23.02.17. 

Versjon: Dekanatets forslag til kunngjøringstekst. 

Saksnr.: 2017/2492. 

Teksten i denne rammen kan evt brukes til «lokketekst» i annonser el.l. Teksten 

nedenfor rammen er fulltekstversjon som brukes i websøkeverktøy m.m. 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige 

miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige 

og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskning, utdanning og anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR (revidert pr jan 2017). 

 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for 

fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet 

utlysning. Vi søker etter en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, 

utdanning, formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt 

på sammenhengen mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverr- og flerfaglig og skal fremme 

menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. Forskere ved SMR deltar i en rekke 

forskningsgrupper og senteret har en internasjonal avdeling med anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt internasjonalt samarbeid. I tillegg til å bidra til undervisning på 

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et 

eget bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med 

representanter for ansatte, studenter og eksterne. Senterrådets drøftinger er rådgivende for 

direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- 

og utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha 

store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til 

og utvikle et innovativt og tverr-/flerfaglig forskningsmiljø, samt styrke samarbeidet med 

forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for å fremme eksternt 

finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  

 

Det legges stor vekt på ledelseserfaring, personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og 

samarbeidsevner, samt evne til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe 

reising.  
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SMR har for tiden drøyt 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder 

til i Vika, men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig kompetanse på professornivå i rettsvitenskap. 

 Omfattende rettsvitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Relevant erfaring fra ledelse og administrasjon, samt gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, 

pedagogisk og administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er 

skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med 

medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av 

ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 

selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

http://www.jus.uio.no/smr/
https://www.spk.no/
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Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når 

tilsettingsprosessen er avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i 

stillinger ved Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, 

mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no
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UTLYSNINGSTEKST DIREKTØR SMR 2018-2021 

Dato: 15.02.17. 

Versjon: Revidert etter senterrådsmøte 16.11.16, sirkulasjonsbehandling november-desember  

2016, senterrådsmøte 08.02.17 og sirkulasjonsbehandling februar 2017. 

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling, administrativ leder SMR. 

Saksnr.: 2017/2492. 

Teksten i denne rammen kan evt brukes til «lokketekst» i annonser el.l. Teksten 

nedenfor rammen er fulltekstversjon som brukes i websøkeverktøy m.m. 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige 

miljø med en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige 

og strategiske ambisjoner om å videreutvikle senterets forskning, utdanning og anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR (revidert pr jan 2017). 

 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for 

fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet 

utlysning. Vi søker etter en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, 

utdanning, formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt 

på sammenhengen mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverr- og flerfaglig og skal fremme 

menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. Forskere ved SMR deltar i en rekke 

forskningsgrupper og senteret har en internasjonal avdeling med anvendte 

menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt internasjonalt samarbeid. I tillegg til å bidra til undervisning på 

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et 

eget bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med 

representanter for ansatte, studenter og eksterne. Senterrådets drøftinger er rådgivende for 

direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- 

og utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha 

store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til 

og utvikle et innovativt og tverr-/flerfaglig forskningsmiljø, samt styrke samarbeidet med 

forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for å fremme eksternt 

finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  
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Det legges stor vekt på ledelseserfaring, personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og 

samarbeidsevner, samt evne til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe 

reising.  

 

SMR har for tiden drøyt 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder 

til i Vika, men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig basiskompetanse tilsvarende kravene for tilsetting som professor. 

 Dokumentert vitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Dokumentert inngående kjennskap til rettsvitenskapelige problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter. 

 Relevant erfaring fra ledelse og administrasjon, samt gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, 

pedagogisk og administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem 

vitenskapelige arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. 

Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, 

svensk, dansk eller engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er 

skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med 

medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

http://www.jus.uio.no/smr/
https://www.spk.no/
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UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av 

ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort 

selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når 

tilsettingsprosessen er avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i 

stillinger ved Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, 

mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no
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Universitetet i Oslo 

Til Dekan ved Det juridiske fakultet 

Fra Rådsleder ved Norsk senter for menneskerettigheter 

  

Sakstype: Vedtakssak 

Møtesaksnr.:  

Møtenr. 1/2017 

Møtedato: 01.03.17 

Notatdato: 14.02.167 

Arkivsaksnr.: 2017/2492 

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling  

 

SAKSTITTEL: Rekruttering av ny direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter i perioden 2018-2021 

 

Hovedproblemstillinger i saken 

Bakgrunn: I henhold til vedtektene for SMR ansettes direktøren på åremål for fire år, 

med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode. Nåværende direktør er 

ansatt på åremål ut 2017. Senteradministrasjonen har konsultert med Universitets 

avdeling for personalsstøtte og det er avklart at den praksis som UiO har hatt med å 

forlenge åremål uten ordinær utlysning ikke er ihht lover og regler. Stilling som 

senterleder skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2 og dette gjelder også før 

eventuell forlengelse av stillingen. Direktørstillingen skal følgelig lyses ut for perioden 

2018-2021. Se vedlagt oversikt over relevante lover og regler samt prosessplan. 

 

Utlysningstekst: Det er senterrådet som foreslår utlysningstekst som så vedtas av 

fakultetsstyret ved JUS, og det er senterrådet som nedsetter et innstillingsutvalg, vurderer 

søkerne og innstiller til stillingen som så vedtas av fakultetsstyret ved JUS. 

Utlysningstekst ble behandlet på rådsmøte ved SMR 16.11.16, og etter at 

utlysningsteksten var oversendt til JUS mottok rådsleder et notat (datert 24.01.17) fra 

dekan for Det juridiske fakultet. Saken om utlysning ble så på nytt behandlet i rådsmøte 

08.02.17. Det var enighet i rådet om at følgende føringer legges til grunn for å revidere 

utlysningsteksten: 

 Det stilles krav om kompetanse på professornivå. 

 Det stilles krav om vitenskapelig kompetanse i menneskerettigheter. 

 Det kreves inngående kjennskap til rettsvitenskapelige problemstillinger knyttet 

til menneskerettigheter. 

 

I SMRs vedtekter står det følgene om senterrådets mandat: «Senterrådet nominerer 

medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret 

ved tilsetting av direktør». Det grunnleggende premisset for en god prosess frem mot 

innstilling er å sikre et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Det er derfor i senterets og 

universitets interesse at kravene i utlysningen ikke utelukker gode kandidater. Samtidig 

vil kravene som stilles i utlysningen gjenspeile senterets fler- og tverrfaglige profil og 

ambisjoner. 

 

Senterrådet legger til grunn at dette også er et sentralt hensyn for dekanen, og videre at 

målsettingen om et sterkt Senter for menneskerettigheter reflekteres i den videre 

kommunikasjonen fra dekanatet.  
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Universitetet i Oslo 

 

Vedlagt følger senterrådets vedtatte forslag til utlysningstekst. 

 

Innstillingsutvalg: Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité/innstillingsutvalg 

for tilsetting av direktør, og innstiller overfor fakultetsstyret ved tilsetting av direktør. 

Innstillingsutvalgets sammensetning: Rådsleder (leder), en representant for de fast 

vitenskapelige fra JUS, en representant for de midlertidig vitenskapelige ved SMR, en 

representant for de administrativt ansatte ved SMR, fagforeningsrepresentant og 

administrativ leder (sekretær). Medlemmene for ansatte og studenter nominerer hver sin 

representant og melder dette til rådsleder som så foreslår samlet sammensetning overfor 

rådet. 

 

Normalt er det nødvendig at rådet aktivt identifiserer egnede kandidater til stillingen. Det 

kan være behov for ekstern assistanse fra konsulent for å sikre et godt søkergrunnlag. 

Rådsleder vil med støtte fra administrasjonen vurdere dette. 

 

Vedlegg 
- Utlysningstekst 

- Relevante lover og regler 

- Prosessplan 



Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 
  V-sak 3, vedlegg 4 

Administrasjonsseksjonen 
Kontoradr.:  

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 98 40 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

 

Til: Norsk senter for menneskerettigheter v/senterrådets leder 

 
 
 
Dato: 24.1.2017  

 

 

Rekruttering av ny direktør for Norsk senter for menneskerettigheter 2018-2021 

1. Det vises til utkast til fremleggsnotat fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) til 

utlysningstekst for ny direktør for SMR, datert 5.1.17. Etter vedtekter for SMR av 2014 § 3 

(sammenholdt med fakultetets normalregler) forutsettes det at Senterrådet foreslår utlysningstekst 

til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet som så fatter vedtak i saken. 

2, SMR har gjennomgått store endringer siden forrige gang stillingen ble utlyst, og det vises 

spesielt til utskillelsen av Nasjonal institusjon og NORDEM. SMR er blitt en vesentlig mindre 

virksomhet og den ligner nå på et ordinært universitetsinstitutt der forskning, undervisning, 

tilknyttede eksterne prosjekter samt formidling utgjør de sentrale delene av driften. Det eneste 

større eksterne prosjektet er finansiert av UD (ca 20 mill på årsbasis), den såkalte internasjonale 

avdeling som finansieres av landprogrammene, et prosjekt som imidlertid også er blitt noe mindre 

de siste årene.  

3. Vi legger stor vekt på at SMRs forskning og undervisning i menneskerettigheter må sees i 

sammenheng med Det juridiske fakultets øvrige omfattende menneskerettighetsforskning. 

Fakultetet har over tid pekt på at det foregår for lite samvirke mellom de ulike delene av fakultetets 

menneskerettighetsforskning – og undervisning, derunder mellom SMR og andre deler av 

fakultetet. For å etablere en sterk menneskerettighetsforskning på et internasjonalt nivå må 

fakultetets menneskerettighetsforskning dessuten skje i større samvirke med fakultetets forskning 

på internasjonal rett generelt. Vi mener at SMR ikke alene kan makte å utvikle seg til å bli en 

internasjonal aktør innen menneskerettighetsforskning uten en vesentlig bedre samordning med 

fakultetets øvrige forskning og undervisning.  

4. I SMRs reglement står det at «Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget 

som akademisk arbeidsfelt.» Dette betyr at forskning og undervisning på menneskerettigheter skal 

skje i et flerfaglig forskningsmiljø. Per dato er fordelingen av faste vitenskapelige stillinger denne: 

Av ni fast vitenskapelige stillinger er fem fra hum-sam fag og fire jurister.  I tillegg har den 

nåværende direktør hum-sam bakgrunn. Dette betyr at det ikke kan være tvil om at SMR formelt 

oppfyller kravet om tverrfaglighet i betydning at det det finnes forskere med ulik faglig bakgrunn. 

Tverrfaglighet ved Det juridiske fakultet må selvfølgelig ha sitt tyngdepunkt i rettsvitenskapen, 

men med åpenhet og inklusjon av andre faggrupperinger.   
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5. SMR er involvert i fakultetets undervisning i menneskerettighetsfag på forskjellige måter. SMR 

er delaktig i undervisning ved master i rettsvitenskap (MiR)og ansvarlig faglæreransvaret ble bl.a. 

derfor plassert på SMR tidlig i 2016. SMR tilbyr dessuten mastergraden HUMR. Noen fag som 

inngår i graden er åpne for MiR, samtidig som graden inneholder fire valgemner der studentene 

kan velge valgemner fra MiR - forutsatt menneskerettsrelevans. Flere obligatoriske fag har 

overveiende juridisk innhold. HUMR-graden henger altså tett sammen med elementer i MiR. SMR 

driver menneskerettighetsopplæring flere steder i verden, også der det juridiske grunnlaget er 

viktig.  

6. I SMR/senterrådets innstilling legges det stor vekt på organisatoriske kvalifikasjoner til 

direktørstillingen. Derimot stilles det ikke vitenskapelige krav, hverken real- eller 

formalkompetanse i menneskerettigheter. Det kreves bare ‘gode kunnskaper i 

menneskerettigheter’. Vi mener at det må stilles vesentlig strengere krav. Den sentrale 

begrunnelsen for dette er at når SMR nå er blitt et tilnærmet ordinært universitetsinstitutt blir det 

et åpenbart misforhold i driften hvis direktøren ikke har samme faglige kompetanse og 

kunnskapsbase innen menneskerettigheter som de øvrige fast tilsatte forskere. SMR er nå er blitt 

en mindre enhet der det må forventes at direktøren inngår som en viktig del av den faglige driften 

og har samme formelle kompetanse i menneskerettigheter som øvrige vitenskapelige 

medarbeidere.  

7. I SMRs innstilling til utlysningstekst er et ikke angitt fagretning for direktørstillingen. Gitt at 

SMR er et tverrfaglig senter har det gode grunner for seg at direktøren kan ha ulik fagbakgrunn. I 

løpet av de siste 12 årene har de fleste direktører ved SMR hatt hum-sam bakgrunn. Senteret ble 

ved etableringen lagt til Det juridiske fakultet blant annet fordi intensjonen var å utvikle 

institusjonen som fakultetets tyngdepunkt for den rettslige forskning og undervisning i 

internasjonale og nasjonale menneskerettigheter. Dette er bare et stykke på vei blitt oppfylt.  

Vi mener at det er et sterkt behov for at SMRs forskning må kobles tettere til fakultetets øvrige 

forskning på menneskerettigheter og internasjonal rett generelt. For å oppnå dette må en direktør 

ved et institutt for menneskerettigheter ha grunnleggende rettslige innsikter i de omfattende og 

ekspansive menneskerettighetssystemene som nå preger all internasjonal 

menneskerettighetsforskning og undervisning. En direktør med rettsvitenskapelig bakgrunn vil 

dessuten evne å heve den rettsvitenskapelige bevissthet, definere rettsvitenskapelige 

problemstillinger som forskningsobjekter, og bringe nødvendig sikkerhet for at SMR kan 

gjennomføre sin grunnleggende oppgave: å være et tyngdepunkt for tverrfaglig rettsvitenskapelig 

forskning og undervisning i internasjonale og nasjonale menneskerettigheter.  

Vi nevner også at direktørene ved de store menneskerettighetsinstituttene i Danmark og Sverige 

begge er jurister med professorkompetanse.  

8. Vår anbefaling er at neste direktør ved SMR må være jurist med omfattende formell og reell 

kompetanse i menneskerettigheter/internasjonal rett. Fakultetsledelsen legger også til grunn at det 

må kreves professorkompetanse slik at vedkommende har en stor forskningsproduksjon og 
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innehar de øvrige sedvanlige kvalifikasjoner innen undervisning og formidling. Også det siste må 

ha stor betydning.   

 

Med hilsen 

 

Dag Michalsen, 

dekan 

 

 

 



Vedtatt versjon etter senterrådsmøte 16.11.16 og sirkulasjonsbehandling med frist 13.12.16. 

TDK. 

Tekst til «lokketekst» i annonse i finn.no, Aftenposten samt til bruk i andre medier: 

Overskrift: Direktør Norsk senter for menneskerettigheter 

Brødtekst: Norsk senter for menneskerettigheter er Norges fremste menneskerettsfaglige miljø med 

en sterk internasjonal posisjon. Vi søker en motivert og samlende leder med faglige og strategiske 

ambisjoner om å videreutvikle senterets forskningsmiljø, undervisning og eksternfinansierte 

programmer. 

Info-bokser med standardtekster: Om UiO, JUS og SMR. Sistnevnte vil bli revidert før utlysning. 

Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet 

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for 

menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for fire år, 

med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet utlysning. Vi søker etter 

en motivert og dyktig leder. 

 

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av 

Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, utdanning, 

formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt på sammenhengen 

mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som 

akademisk arbeidsfelt. SMR er organisert i forskningsgrupper og har en internasjonal avdeling med 

anvendte menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. 

Senteret har et bredt samarbeid med institusjoner internasjonalt. I tillegg til å bidra til undervisning på  

masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et eget 

bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med representanter 

for ansatte, studenter og eksterne, og senterrådets drøftinger er rådgivende for direktøren. 

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- og 

utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha store 

faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til å videreutvikle 

det tverrfaglige og innovative forskningsmiljøet med utgangspunkt i senterets flerfaglige kompetanse, 

samt styrke samarbeidet med forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for 

å fremme eksternt finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.  

 

Det legges stor vekt på personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne 

til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe reising.  

 

SMR har for tiden ca 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder til i Vika, 

men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl 

Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/ 

 

Krav til den som tilsettes: 

 Vitenskapelig basiskompetanse tilsvarende kravene for tilsetting som førsteamanuensis. 

 Dokumentert gode kunnskaper om menneskerettigheter. 

 Dokumentert relevant ledererfaring og gode lederegenskaper. 

 Personlig egnethet.  

 Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet 

skandinavisk språk. 

 Det er ønskelig med internasjonal erfaring. 

 

http://www.jus.uio.no/smr/


Vi tilbyr: 
 Lønn: kroner xx-xx (avhengig av kompetanse/ansiennitet). 

 Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter. 

 God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. 

 Stilling i en IA-virksomhet. 

 Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden 

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen: 

 Søknadsbrev. 

 CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, pedagogisk og 

administrativ erfaring. 

 Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem vitenskapelige 

arbeider som søkeren vil framheve. 

 Vitnemål og attester. 

 Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner. 

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. Olavs plass, 

0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller 

engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, 

må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. 

Frist: (6 ukers annonsering) 

Referansenummer: xxxx/xxxx 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, 

uavhengige av kjønn og etnisitet. 

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, 

herunder rettigheter til forskningsresultater. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 

søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når tilsettingsprosessen er 

avsluttet.  

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger ved 

Universitetet i Oslo; se internett: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml. 

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost 

j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, mobil-tlf 900 

85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.  

https://www.spk.no/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml
mailto:t.d.kjelling@nchr.uio.no


Vedlegg 6 

Vedtekter for norsk senter for menneskerettigheter 

§ 3-1 Saksområder for rådgivende organ 

Senterrådet skal uttale seg om følgende saker: 

1. Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten. 

2. Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling. 

3. Årsplan og budsjett. 

4. Intern organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av 

overordnet organ. 

5. Regnskap. 

6. Årsrapport. 

Senterrådet kan drøfte andre saker som direktør eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. 

Senterrådet nominerer medlemmer til valgkomité for tilsetting av direktør, og innstiller overfor 

fakultetsstyret ved tilsetting av direktør. 

  



Vedlegg 7 

Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet 

§ 2. Fakultetsstyrets oppgaver 

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede 

mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og 

regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret. 

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta: 

1. overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, 

2. langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling 

3. årsplan og budsjett 

4. fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller 

tilsvarende innenfor de rammer universitetsstyret har gitt 

5. rammene til reglement for fakultetets studieprogrammer og vesentlige endringer av disse 

6. kunngjøringstekst og tilsetting av leder av grunnenhet dersom denne skal ansettes. Det er 

adgang til mindretallsanke fra fakultetsstyret til universitetsstyret. 

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom: 

1. godkjenning av regnskap 

2. godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling 

Fakultetsstyret påser at fakultetet ivaretar de likestillingsmessige hensyn. 

Fakultetsstyret nominerer eksterne representanter til fakultetsstyret. 

Fakultetsstyret oppnevner medlemmer av Innstillings- og tilsettingsutvalget, jf. § 24. 

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret. 

Myndighetsområde som ovenfor ikke direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, er normalt 

omfattet av dekanens myndighetsområde. 

Fakultetsstyret kan i saker av prinsipiell betydning be om redegjørelse fra de enkelte utvalg. 

  



Vedlegg 8 

Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter 

Del 3 Tilsetting av instituttleder 

§ 7 Kunngjøring 

Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av fakultetsstyret selv. 

Instituttstyret ved instituttet fremmer forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor 

fakultetsstyret. 

Stilling som instituttleder skal kunngjøres iht. tjenestemannsloven § 2 (lovdata.no). Dette gjelder 

også før eventuell forlengelse av stillingen. 

Se veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder, med momentlister som gir eksempler på 

formal- og realkompetanse. 

Normalregler for institutter gir en generell beskrivelse av instituttleders oppgaver. 

 

Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder 

2. Instituttleder 

A. Formalkompetanse 

a. Vitenskapelig formalkompetanse 

Det skal normalt stilles krav om professorkompetanse. 

Bruken av ordet normalt innebærer at også personer uten professorkompetanse kan tilsettes. Det 

kreves minimum førsteamanuensiskompetanse, og i de tilfellene kravet om professorkompetanse 

fravikes bør det  begrunnes. 

B. Realkompetanse 

Momentlisten under er eksempler på kriterier som kandidatene kan velges/tilsettes ut fra. 

Hovedpunktene (alfabetisk nummerert) bør inngå i en samlet vurdering. Vektleggingen av de ulike 

kriteriene vil måtte foretas ut fra en konkret vurdering av det enkelte institutts situasjon og behov. I 

vektleggingen bør en videre kunne forutsette at instituttleder har støtte i en profesjonell 

administrasjon og derfor normalt vil ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. 

I vurderingen av kandidatenes kompetanse kan det være nyttig å skjelne mellom: 

 Relevant erfaring som skal dokumenteres. 

 Relevant kompetanse som må vurderes (også) på annet grunnlag enn dokumentert erfaring. 

 



For yngre kandidater bør kravene til dokumentert relevant erfaring kunne nedtones. 

Hovedområder som bør inngå i en kompetansevurdering i forhold til relevant erfaring og 

kompetanse: 

a. Politisk og strategisk ledelse 

Planlegging, prioriteringer av faglige mål, utadrettet profilering og kommunikasjon med eksterne 

fagmiljøer og "brukergrupper" og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner. 

b. Forskningsledelse 

 Ledelse av forskningsvirksomhet, opplegg for forskningsformidling, erfaringer med forskning på et 

høyt internasjonalt nivå samt kjennskap til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. 

c. Studieledelse 

Strategisk planlegging og koordinering av utdanningsvirksomhet, deltakelse i nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid om undervisningsspørsmål og studentutveksling samt kjennskap til 

systemer for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. 

d. Personalledelse 

Personalledelse og ledelse av forskningsgrupper. 

e. Administrasjon 

Budsjettplanlegging, oppfølging, tilsyn og kontroll med bruk av ressurser og økonomirapportering. 

Kunnskap om HMS-spørsmål og relevant lov- og avtaleverk. 

f. Personlige egenskaper 

I vurderingen kan inngå elementer som arbeidskapasitet, evnen til entreprenørskap, kommunikasjon, 

samarbeid og lagbygging. 

Noen av disse faktorene - ikke minst det som her er kalt "personlige egenskaper" - vil kunne være 

vanskelig å vurdere objektivt. Det tilsier nøkternhet og forsiktighet. 
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