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Til: Medlemmer og varamedlemmer for styret ved Norsk 
senter for menneskerettigheter 

Norsk Senter for menneskerettigheter
P.b. 6706 St. Olavs plass

Telefon: +47 22 84 20 01
Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling Telefaks: +47 22 84 20 02
 E-post: info@nchr.uio.no
Dato: 05.02.06   Saksnr.:        Sakseier: Nettadresse: www.humanrights.uio.no
 
Referat fra konstituerende styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 
(SMR) 
Det juridiske fakultet har oppnevnt nytt styre for SMR for perioden 2006-2008, og det nye styret 
ble konstituert 02.02.06 kl.1415 – 1605. 
 
Til stede: Styreleder Hans Petter Graver, Anne Julie Semb, Panos Dimas, Petter Eide, Morten Tjessem, 
Eirik Bjørge, Hanne Winger Minde, Maria Lundberg, Gro Nystuen, Elisabeth Bjørnstøl.  
Forfall: Camilla Serck-Hanssen, Bjørn Engesland, Tore Lindholm. 
Til stede uten stemmerett: Direktør Geir Ulfstein, kontorsjef Teis Daniel Kjelling, informasjonsleder 
Christian Boe Astrup. Forskningsleder Andreas Føllesdal og Nasjonal institusjons-leder Marius 
Emberland var kun til stede under presentasjonsrunden. 

Dagsorden: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
Sak 01/06 Konstituering av det nye styret 
I henhold til vedtekter for SMR skal styret ha en leder og en nestleder. Vedtektene bestemmer at 
representanten fra Det juridiske fakultet fungerer som styrets leder. Styrets nestleder velges av 
og blant styrets øvrige medlemmer som er ansatt i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Oslo. 
Vedtak: Representant for SV-fakultetet ved UiO, Anne Julie Semb, ble valgt til nestleder ved 
akklamasjon. 
 
Sak 02/06 Referat fra forrige styremøte 
Utkast til referat fra forrige styremøte samt merknad til referat var distribuert på forhånd. 
Styreleder ønsket at det forrige styret ble forelagt utkast til referat samt merknad til referat til 
godkjenning, og at det nye styret kun tok utkast til referat til orientering. 
Vedtak: Forslag til referat fra forrige styremøte samt merknad til referatet oversendes det gamle 
styret til godkjenning. 
 
Sak 03/06 Orienteringssaker 

a) Årsplan 2006: Styret vedtok på møtet 11.11.05 årsplan for SMR. Utfyllende informasjon 
om de ulike målsettinger og aktiviteter er nå utarbeidet og en samlet årsplan for all virksomhet 
var distribuert på forhånd. Direktør orienterte. 

b) Budsjett 2006: Styret vedtok på møte 11.11.05 utkast til budsjett for egenfinansiert 
virksomhet og ga samtidig direktøren fullmakt til å justere budsjettets ytre rammer for 
egenfinansiert virksomhet om nødvendig, og justere og/eller omfordele mellom ulike 
tiltak for egenfinansiert virksomhet om ønskelig; samt ferdigstille budsjett for 
eksternfinansiert virksomhet. Arbeidet med ferdigstillelse av budsjett for 
eksternfinansiert virksomhet er ikke avsluttet, og følgelig var kun kopi av budsjett for 
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egenfinansiert virksomhet slik det ble vedtatt av styret 11.11.05 distribuert på forhånd. 
Kontorsjef orienterte. Styreleder ønsket å begynne arbeidet med budsjett 2007 tidlig i 
2006 for å kunne gi styret mulighet til å påvirke budsjetteringen. 

c) Personalsaker: Liste over de viktigste personalendringer siden forrige styremøte, samt 
oppdatert personaloversikt var distribuert. Kontorsjef orienterte. 

d) Akkreditering av SMR som nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI) i FN-
systemet: SMR skal levere fornyet søknad om akkreditering med sikte på å oppnå ”A-
status” til fristen 15.02.06. Kopi av brev fra Utenriksdepartementet til International 
Coordinating Committee of National Human Rights Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights var distribuert på forhånd. Direktøren orienterte. 

e) Nytt prosjekt i samarbeid med Lovdata AS: I forbindelse med at Justisdepartementet 
har utlyst anbudskonkurranse om utarbeidelse av elektronisk (internettbasert) database 
over sammendrag av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) avgjørelser 
samt relevans for norsk rett har Lovdata vunnet konkurransen – basert på et samarbeid 
med SMR. Utkast til avtale mellom Lovdata og SMR, som innebærer at Lovdata 
bevilger et fast, årlig beløp til SMR som skal dekke lønnskostnader for en administrativ 
stilling var distribuert på forhånd. Direktør orienterte. 

f) Inngåelse av samarbeidsavtale med Egypts nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter. Memorandum of Understanding inngått mellom National Council 
for Human Rights, Egypt og SMR var distribuert på forhånd. 

g) Drøftelser mellom SMR og Flyktningehjelpen om Nordem: Samarbeidsavtale mellom 
SMR og Flyktningehjelpen som løp ut pr januar 2006 søkes forlenget. Direktør 
orienterte. 

h) Mulig samarbeid med Universitetet i Peshawar. Direktør orienterte. Inngåelse av 
samarbeid vurderes som mindre aktuelt inntil nødvendige organisatoriske tiltak på 
pakistansk side er avklart. 

i) Adresseliste styret: Vedlagt følger oppdatert adresseliste for det nye styret. Evt 
endringer meldes til kontorsjef. 

j) Styremøter våren 2006: 28/3 kl 1415-1600, 30/5 kl 1415-1600. Alle styremøter finner 
sted kl. 1415-1600 på seminarrommet i 4. etasje ved SMR dersom ikke annet er bestemt. 

k) Mulig prosjekt i samarbeid med den internasjonale straffedomstolen (ICC): SMR 
vurderer mulig framtidig prosjektsamarbeid med ICC om vedlikehold/utvikling av et 
Legal Tools Project som vil kunne hjelpe domstolen i arbeidet med å etterforske og 
påtale internasjonale forbrytelser. Kopi av søknad fra SMR til Utenriksdepartementet 
(UD) om finansiering var distribuert på forhånd. Direktør orienterte. Gitt at søknad til 
UD innvilges uten vesentlige endringer håndteres den videre prosess av direktøren. 
Dersom det skulle være behov for vesentlige endringer konsulteres styreleder med sikte 
på eventuell styrebehandling. 

l) Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Fra og med neste styremøte vil 
ikke orienteringssaker som er skriftlig gjort rede for gjennom styreinnkallingen bli 
muntlig  gjort rede for på styremøtet med mindre styret selv tar initiativ til dette. 

 
Diskusjonssaker 
Sak 04/06 Styrets rolle i ledelsen av SMR 
Direktør og styreleder innledet om styrets rolle i ledelsen av SMR og deretter fulgte en 
diskusjon med det nye styrets medlemmer. 
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Følgende dokumenter var distribuert på forhånd: Vedtekter; Forskningsstrategi; Nasjonal 
institusjonsstrategi; Årbok for menneskerettigheter 2004; Årsplan 2006. 
 
Viktige momenter fra diskusjonen: 

- Det er ønskelig at styret i større grad kan bidra ifht å utarbeide strategi/visjon (”det 
framtidige”) og i mindre grad foreta godkjenning/kontroll av arbeid og oppgaver som 
allerede er utført (”det fortidige”). 

- Det er behov for å avklare hvilke/hva slags saker styret ønsker å delegere til direktøren. 
Det ble fokusert spesielt på at både tilsettingssaker og løpende driftsoppgaver i stor grad 
kan vurderes delegert til direktøren. Ulike tanker knyttet til hvilke personalsaker som 
burde/ikke burde presenteres for styret ble drøftet kort. Direktør og kontorsjef vil til 
neste styremøte komme med forslag til delegasjonsvedtak. 

- Styret ønsket å bli presentert de ulike arbeidsfelt/virksomhetsområder ved SMR på 
styremøtene framover. 

- SMRs oppgaver og aktiviteter bør forankres tydelig både ifht UiOs mandat og ifht det 
sivile samfunn. Forholdet forskning vs anvendt virksomhet (”ikke-forskning”) er viktig å 
problematisere. Spesielt ble nevnt SMRs rolle som nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter (NI) og hvilken rolle Rådgivende utvalg for NI kunne spille. 
Behovet for en informasjonsstrategi ble påpekt, som et  grunnlag for styret til å diskutere 
forholdet til det sivile samfunn. 

- Det ble også pekt på at det var viktig for styrets medlemmer å gjøre bruk av SMRs 
faglige ressurser. Spesielt ble det nevnt at SMR og de humanistiske- og samfunnsfaglige 
fakultetene burde kunne samarbeide i større grad. 

 
Sak 05/06 Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
 
/sign./ 
Geir Ulfstein 
direktør  /sign./ 
 Teis Daniel Kjelling 
 kontorsjef 
 direkte tlf: 22 84 20 12 
 mobil-tlf: 900 85 116  
 e-post: t.d.kjelling@nchr.uio.no 
 
Vedlegg:  
Kopi til: Alle ansatte  


