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TIDLIGERE BEHANDLING: 
 
DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGER: 
På et møte 15.06.06 mellom dekanen ved JUS, og styreleder og direktør ved SMR ønsket dekanen å 
få vurdert visse sider av SMRs funksjon som Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NI) og 
programvirksomheten ved SMR. SMR tok opp behovet for å vurdere forsknings- og 
undervisningsvirksomheten, dels i seg selv og dels i samspill med øvrige aktiviteter. Dette innebærer 
en gjennomgang av hele virksomheten og organiseringen ved SMR. 
 
Problemstillingene drøftes mer inngående i vedlagte organiseringsnotat. Formålet med dette notatet 
er å etablere noen premisser, reise noen problemstillinger og skissere mulige tiltak både om 
substansen og prosessen, til bruk i den videre behandlingen.  
 
De ulike formene for virksomhet ved SMR kan virke gjensidig befruktende og kan bidra til Senteret 
som en engasjerende arbeidsplass. Men det kan også være spenninger mellom de ulike aktivitetene 
og de kan være gjensidig hemmende. Det er derfor grunn til å gå kritisk gjennom delene og helheten 
i virksomheten med sikte på å få mer ut av de enkelte aktivitetene, og for å utnytte potensialet for 
samspill mellom aktivitetene og håndtere spenningene mellom dem, med sikte på at SMR skal utøve 
sine oppgaver på en best mulig måte og være et spennende sted å arbeide.  
 
Noen hovedproblemstillinger i organiseringsnotatet: 

• Hvordan kan SMR være et ledende forskningsmiljø for internasjonale menneskerettigheter 
gjennom vitenskapelige publiseringer av tilstrekkelig kvalitet og omfang? 

• Hvordan kan undervisningskapasiteten utnyttes både for jurister, samfunnsvitere og 
humanister? 

• Hvordan kan NI- og programvirksomheten være forskningsbasert og bidra til forskning, uten 
at denne virksomheten tar oppmerksomheten bort fra forskningen? Hvordan bør NI- og 
programvirksomheten organiseres? Hvordan kan en unngå at NI-virksomheten griper inn i 
forskernes akademiske frihet?  

 
VEDTAKSFORSLAG: 

1) SMRs forskningssatsing skal bygge på UiOs arbeid med faglige prioriteringer, med 
utgangspunkt i Senterets og fakultetets forskningsstrategi.  

2) Direktøren bes ta kontakt med JUS, SV og HF for å etablere ordninger for å utnytte 
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undervisningskapasiteten til SMRs samfunnsvitere og humanister. 
3) Organisering av SMRs programvirksomhet utredes med sikte på en effektiv organisering 

samtidig som det er ønskelig med en nær kopling mellom programvirksomhet, forskning 
og undervisning ved SMR. 

4) Organisering av NI-virksomheten utredes for å oppnå en effektiv virksomhet som ivaretar 
den akademiske frihet, koplingen til forskningen og har tilstrekkelig bemanning og 
kapasitet. 

5) I vurderingen av program- og NI-virksomheten tas det utgangspunkt i at den nåværende 
ordningen, hvor de fast vitenskapelig ansatte kan få godkjent inntil 22,5% av sin 
arbeidstid til NI-virksomhet, utvides til også å omfatte programvirksomhet, men slik at 
begge former for virksomhet til sammen ikke skal overskride 22,5% av den enkeltes 
arbeidstid. Det må bestemmes hvordan dette skal gjøres i praksis, særlig ut fra hensynet 
til at SMR skal fylle sitt NI-ansvar, koplingen mellom programvirksomheten og 
forskningen, at forskning og undervisning ikke skal bli skadelidende, og at SMR sikres 
institusjonell styring av NI- og programvirksomheten. 

6) I organiseringen av program- og NI-virksomheten tas det hensyn til fakultetets ønske om 
klarere budsjettmessige skiller mellom forskning/undervisning og annen virksomhet ved 
SMR. 

7) Styret ber om forslag til vedtak til punktene 2), 3) og 4) fremmes til neste styremøte 21. 
november, eventuelt at det presenteres en framdriftrapport for de deler som ikke er klare 
til beslutning. 

. 
 
VEDLEGG: 

• Organiseringsnotat. 
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OM VIRKSOMHET OG ORGANISERING VED NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER (SMR) 
Geir Ulfstein 31.08.06 
 
Innledning 

 
På et møte 15.06.06 mellom dekanen ved JUS, og styreleder og direktør ved SMR ønsket dekanen å få vurdert visse 
sider av SMRs funksjon som Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter (NI) og programvirksomheten ved SMR. 
SMR tok opp behovet for å vurdere forsknings- og undervisningsvirksomheten, dels i seg selv og dels i samspill med 
øvrige aktiviteter. Dette innebærer en gjennomgang av hele virksomheten og organiseringen ved SMR. Formålet med 
dette notatet er å etablere noen premisser, reise noen problemstillinger og skissere mulige tiltak både om substansen og 
prosessen, til bruk i den videre behandlingen.  
 
SMR har sin bakgrunn i at Asbjørn Eide, Jan Helgesen og Torkel Opsahl startet Det norske menneskerettighetsprosjektet 
i 1978, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet. De tre initiativtakerne skrev NOU 1981:43 
”Menneskerettigheter. Behovet for informasjon, undervisning og forskning”. I utredningen ble det foreslått å opprette et 
institutt for menneskerettigheter. I Budsjettinnst. S nr. 3 (1984-85) uttales: ”Komiteen vil be departementet ta et initiativ 
slik at et institutt kan opprettes i 1986” (s. 8). Senteret ble altså til etter et faglig og politisk ønske om å styrke den norske 
innsatsen innenfor menneskerettigheter. 
 
Kulturdepartementet ba i brev av 13.06.86 Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) om å forberede 
opprettelsen av et institutt for menneskerettigheter. I brev av 13.10.86 foreslo NAVF at formålet med det nye instituttet 
skulle være ”å bidra til at de internasjonalt vedtatte normer blir realisert i størst mulig utstrekning” og at dette skal skje 
”ved forskning, utredning, informasjon og dokumentasjon”. Instituttet ble opprettet i 1987 under NAVF.  
 
Ved innlemmelsen av SMR i UiO, og siden JUS, er formålet opprettholdt. Senteret har etter vedtektenes § 1 ”som formål 
å bidra til realiseringen av de internasjonalt vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og 
utredning, ved undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon.” SMR har altså et normativt formål i å fremme 
de internasjonale menneskerettighetene, og dette skal gjøres gjennom kjerneaktivitetene ved universitetet, forskning og 
undervisning, men også gjennom annen virksomhet. SMR skal dessuten være ”tverrfaglig” og ”skal fremme 
menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved Universitetet i Oslo”.  
 
SMR har ved kgl. res. av 21.09.01 fått en tilleggsfunksjon som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, i 
henhold til FNs Paris-prinsipper. Senteret ble internasjonalt akkreditert som NI våren 2006. SMRs vedtekter fastsetter at 
NI-funksjonen skal utøves ved at SMR skal ”overvåke menneskerettighetssituasjonen i Norge og på selvstendig basis 
samarbeide med lignende forskningsmiljøer, med frivillige organisasjoner og med internasjonale og nasjonale organer 
som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.” Det forventes at SMR vil få øremerkede midler til NI-virksomheten 
f.o.m. statsbudsjettet 2007. SMR har også en omfattende programvirksomhet som skal fremme menneskerettighetene i 
andre land, og et bibliotek med landets mest omfattende samling av menneskerettslig litteratur. 
 
Det tas i dette notatet utgangspunkt i at SMR skal fremme de internasjonale menneskerettighetene i vid forstand, skal 
fremme og overvåke menneskerettighetene i Norge (NI-funksjonen), og skal drive forskning og undervisning som del av 
UiO.  
 
De ulike formene for virksomhet ved SMR kan virke gjensidig befruktende og kan bidra til Senteret som en 
engasjerende arbeidsplass. Men det kan også være spenninger mellom de ulike aktivitetene og de kan være gjensidig 
hemmende. Det er derfor grunn til å gå kritisk gjennom delene og helheten i virksomheten med sikte på å få mer ut av de 
enkelte aktivitetene, og for å utnytte potensialet for samspill mellom aktivitetene og håndtere spenningene mellom dem, 
med sikte på at SMR skal utøve sine oppgaver på en best mulig måte og være et spennende sted å arbeide.  
 
Noen hovedproblemstillinger i dette notatet: 

• Hvordan kan SMR være et ledende forskningsmiljø for internasjonale menneskerettigheter gjennom 
vitenskapelige publiseringer av tilstrekkelig kvalitet og omfang? 

• Hvordan kan undervisningskapasiteten utnyttes både for jurister, samfunnsvitere og humanister? 
• Hvordan kan NI- og programvirksomheten være forskningsbasert og bidra til forskning, uten at denne 

virksomheten tar oppmerksomheten bort fra forskningen? Hvordan bør NI- og programvirksomheten 
organiseres? Hvordan kan en unngå at NI-virksomheten griper inn i forskernes akademiske frihet?  
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Forskningsvirksomheten 
 
UiO har i sin strategiske plan for 2005-2009 fastsatt at Universitetet skal styrke sin stilling som forskningsuniversitet av 
høy internasjonal standard. Ressursfordelingen både på nasjonalt plan og innad på UiO er i økende grad knyttet til 
forskningspublisering. 
 
SMRs styre vedtok i 2004 en forskningsstrategi for perioden 2005-2009. Ambisjonen er at SMR skal være ”et 
internasjonalt ledende forskningsmiljø for internasjonale menneskerettigheter.” Strategien definerer fire tematiske 
satsningsområder: 1) Menneskerettigheter og makt, 2) Menneskerettigheter og utvikling, 3) Menneskerettigheter og 
mangfold, og 4) Menneskerettigheter og konflikter. 
 
Problemstillinger: 
I hvilken grad forskningssatsingen har vært vellykket kan måles ut fra ulike dimensjoner: 

• Publisering i anerkjente vitenskapelige kanaler (bøker og tidsskrifter) 
• Eksternt finansierte prosjekter 
• Internasjonale og nasjonale forskernettverk 
• Antallet stipendiater og doktorgrader 
• Rekruttering til forskerstillinger gjennom mastergradsstudenter/vitenskapelige assistenter. 

Av disse målene er det publiseringsvirksomheten som er det viktigste. 
 
I nasjonal database for høyere utdanning (DBH) for forskningspublisering er SMR oppført med 14 publikasjoner i 2004 
og 23 publikasjoner i 2005 (foreløpige tall). Økningen i antallet publikasjoner er i seg selv positivt.  
 
Dersom vi ser på de åtte fast vitenskapelige ansatte (direktør og en ikke-tiltrådt forsker fratrukket) har disse, ut fra en 
gjennomgang av FRIDA, til sammen 37 ”tellende” publikasjoner (bok, del av bok og tidsskriftpublikasjon) i de tre årene 
2003-2005. Dette gir et snitt på 1,5 publikasjoner pr år. Dersom den mest produserende forskerens arbeider trekkes fra 
har de gjenværende sju forskerne et snitt på 0.9. Dette er noe i underkant av JUS’ målsetting om minst én vitenskapelig 
publikasjon av høy kvalitet pr år. HF har en tilsvarende målsetting. Dessuten er det to av forskerne som står oppført uten 
publikasjoner i tre års-perioden og seks av de åtte står oppført uten publikasjoner i 2005. Det kan riktignok være 
akseptable individuelle årsaker og tidsforskyvninger som kan forklare noe av dette. Dersom forskerne som ikke har 
publikasjoner i denne perioden trekkes fra, øker den gjennomsnittlige produksjonen til de øvrige forskerne til 1,2 pr år, 
altså noe over kravene til JUS og HF.  
 
Det kan være spørsmål om det er grunn til å vurdere en høyere målsetting ved SMR enn det som er fastsatt for JUS og 
HF, og ut fra dette vurdere tiltak for å øke den samlede produksjonen. Men særlig er det viktig å øke produksjonen hos 
de forskerne som publiserer minst.  
 
Det er også grunn til å vurdere omfanget av menneskerettighetsforskning i forhold til annen forskning ved SMR, selv 
om det ikke foreligger tall om tellende publikasjoner for dette. 
 
Mulige tiltak: 

• Bedre forskningsledelse og –organisering.   
SMR har fått en forskningsleder, noe som har gitt bedre mulighet til å følge opp forskere og søknader. Det er 
også innført årlige medarbeidersamtaler. Det kan diskuteres hva som bør være henholdsvis direktørs, 
forskningsleders, forsknings- og undervisningsutvalgets (FUUs), og de to faggruppenes (RVG/HUMSAM) 
rolle i å øke forskningsproduksjonen. Videre kan forholdet til fakultetets forskergrupper vurderes. En levende 
diskusjon av forskningsmessige problemstillinger og –tiltak uten at dette går på bekostning av behovet for 
sammenhengende forskningstid kan virke motiverende både på det institusjonelle og det individuelle planet. 

• Øke menneskerettighetsforskningen 
En kan vurdere å fastsette kriterier for hva som skal anses som menneskerettighetsforskning innenfor de ulike 
fagene ved SMR. 

• En kan vurdere forholdet mellom disiplinære og tverrfaglige tilnærminger til forskningen. 
• Forskernes deltakelse i NI- og programvirksomhet 

Det har aldri vært ansett at forskerne skulle ha mindre forskningsplikt enn øvrige forskere ved UiO. Men i den 
grad det skal gjøres andre oppgaver enn forskning og undervisning må denne tida tas fra et sted. Ordningen er i 
dag at forskerne kan anvende inntil halvparten av sin undervisningsplikt (22,5% av arbeidstida) til NI-arbeid, 
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jfr nedenfor, mens det ikke er gjort noe fratrekk for programarbeid (altså fremme menneskerettigheter utenfor 
Norge).  
Både NI- og programvirksomhet kan gi grunnlag for problemstillinger, data og kontakter som kan fremme 
forskningen. Men denne virksomheten kan også stjele tid – inkludert sammenhengende forskningstid – og gå på 
bekostning av SMRs identitet som universitetsinstitusjon og målsetting om å være internasjonalt faglig ledende 
på menneskerettighetsforskning 

 Det kunne tenkes at oppgaver som ikke er forskning og universitetsundervisning kun burde gjøres av 
personell ansatt for disse funksjonene, men dette kan stride mot en målsetting om at 
programvirksomheten skal være forskningsbasert.  

 En kunne tenke seg at forskerne ble kjøpt fri fra forskningsplikten for å gjøre programvirksomhet.  
 Det kunne også tenkes innført et krav om at forsknings- og undervisningsplikten må være oppfylt, f 

eks i gjennomsnitt de tre siste årene, før programvirksomhet og NI-oppgaver kan utføres av forskerne. 
• Personalpolitiske tiltak i forhold til forskere som ikke oppfyller forskningsplikten. Så langt som mulig bør 

positive virkemidler i form av motiverende tiltak og insentiver anvendes. Det kan imidlertid vurderes om 
forskere som ikke oppfyller sin forskningsplikt i stedet bør utføre alternative arbeidsoppgaver, slik som 
oppdragsvirksomhet, NI-oppgaver, undervisning, eller administrasjon. Et alternativ kan også være 
personalmessige virkemidler. I forhold til slike virkemidler må det vurderes både når slike skal settes inn, i 
hvilken form og ut fra hvilken prosedyre. 
 

Undervisningsvirksomheten 
 

SMR gir undervisning på egen mastergrad og gir undervisningstilbud på JUS, SV, HF og MED, foruten ekstern 
undervisning som del av NI. De faste vitenskapelige ansatte kan etter avtale ta ut halvparten av sin undervisningsplikt i 
form av NI-oppdrag. Eksamens- og undervisningsutvalget (XUU) ved JUS vedtok 14.05.03 (sak 11): 
 

Rutiner for avtale om fratrekk i undervisningsplikt skjer ved skriftlig avtale som inngås minimum en gang p.r. 
år mellom direktør og ansatt ved SMR. Administrasjonen ved SMR administrerer avtalene og besørger 
oversendelse av den nødvendige informasjon til fakultetet i forbindelse med behandling av 
undervisningsregnskapet halvårlig. 

 
Det framgår av saksforelegget av 28.04.03 til dette vedtaket: 
 

Alle i faste vitenskapelige stillinger vil kunne bli pålagt å utføre oppgaver tilknyttet instituttets status og pålagte 
oppgaver som nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dette vil være oppgaver som å utføre for eksempel 
utredninger, høringsuttalelser, rådgivning, kurs- og undervisningsutvikling med mer. For å sikre ressurser til 
oppgaven er det fastsatt at alle faste vitenskapelige stillinger kan oppnå inntil halvert undervisningsplikt for 
dette. Dette framgår av personaloversikten ved at personalet er markert med kun 22,5% undervisningsplikt. 
Fritak i undervisningsplikten innvilges av SMR etter særskilt avtale med den enkelte ansatte. 

 
Problemstilling: 
Et organisatorisk problem er at samfunnsvitere og humanister ikke får oppfylt sin undervisningsplikt. 
 
Mulige tiltak: 

• SMR hadde et møte med Institutt for statsvitenskap våren 2006 hvor det ble ytret interesse fra instituttets side 
om å nyttiggjøre seg SMRs læreres undervisningskapasitet, og det ble diskutert hvordan dette konkret kan 
gjøres. Det er imidlertid for komplisert at SMRs ledelse skal skaffe undervisningsoppdrag. En alternativ løsning 
vil være at SV- og HF-fakultetet disponerer den kapasiteten SMR ikke benytter til mastergradsundervisning, 
veiledning og NI – og at disse fakultetene påser at plikten blir overholdt, eller at disse fakultetene får overført 
en andel av disse stillingene for undervisningsformål. Det kan legges inn et krav om at undervisningen og 
veiledningen fortrinnsvis bør gjelde internasjonale menneskerettigheter og at det bør utvikles 
undervisningstilbud innen dette feltet. Det kan inngås konkrete avtaler mellom JUS og de berørte fakulteter om 
hvordan dette praktisk skal ordnes. 

• Det bør i tillegg arbeides for at eksterne kurs som gis av SMR som NI gis formell status som EVU-kurs, slik at 
de kan inngå i den ordinære undervisningsplikten ved UiO. Dette vil øke mulighetene for samspill mellom NI-
virksomheten og undervisning og bidra til å synliggjøre UiOs samfunnsoppdrag. 

 
 



UNIVERSITETET I  OSLO 
Norsk senter for menneskerettigheter 

 
   

 
 

 
 
 

6

NI-virksomheten 
 
Det legges til grunn at innholdet og omfanget av NI-virksomheten er omtrent der det skal være, enten det gjelder 
avgivelse av høringsuttalelser, seminarvirksomhet, kurs m.v. SMR har også økt virksomheten innen det internasjonale 
NI-nettverket. Det kan være grunn til å øke oppmerksomheten mot FN i Genève og Europarådet i Strasbourg. 
Virksomheten må imidlertid tilpasses SMRs kapasitet. 
 
Problemstillinger: 

• NI-virksomheten kan som sagt gi grunnlag for problemstillinger, data og kontakter som kan fremme 
forskningen. Det er også viktig at NI-virksomheten holder høy faglig kvalitet, og det er ønskelig at den er 
forskningsbasert. Men denne virksomheten kan ta oppmerksomheten bort fra forskningen. 

• I hvilken grad innebærer SMRs høringsuttalelser og øvrige offisielle synspunkter en faktisk begrensning på 
forskernes ytringsfrihet, inkludert den vitenskapelige NI-leder? 

• I hvilken grad bør JUS’ øvrige menneskerettsekspertise - eventuelt også øvrige fakulteters fagkunnskap - 
anvendes, særlig ved avgivelse av høringsuttalelser? 

• Hvordan kan bruk av de vitenskapelige ansattes NI-plikt bli optimal, gitt deres faglige kompetanse? 
• Hvordan kan NI-virksomheten best administreres og finansieres, slik at SMRs faglige og administrative 

ressurser utnyttes, men uten å belaste SMRs ledelse og de vitenskapelige ansatte unødig? 
 
Mulige tiltak: 

• NI som egen avdeling innenfor SMR 
Det er ikke aktuelt å skille NI-virksomheten ut som en uavhengig avdeling av SMR siden det er SMR som 
sådan som er NI ifølge kgl. res. og internasjonal akkreditering, og det er SMR som blir øremerket på 
statsbudsjettet. 

• Ledelse og bemanning 
o NI-virksomheten kunne i større grad tenkes lagt til det administrative planet – innenfor rammen om at 

NI-virksomheten skal være forskningsbasert. Er det ønskelig med en vitenskapelig ansatt som NI-leder 
eller bør dette overlates til den administrative NI-rådgiver? Den siste løsningen kan frigjøre den 
vitenskapelige NI-leder slik at vedkommende går inn som fast vitenskapelig ansatt på linje med de 
andre, den kan avlaste direktøren og bidra til å løse problemene knyttet til de vitenskapelige ansattes 
ytringsfrihet. Hva bør forholdet være til infoleder?  

o Bemanning av NI-funksjonen består i dag av den vitenskapelige NI-leder, en juridisk rådgiver, en 
juridisk rådgiver finansiert av Lovdata, en juridisk rådgiver midlertidig finansiert av SMR, og en til to 
NI-vitass’er midlertidig finansiert av SMR. Det kan vurderes om dette bør gjøres til en permanent 
bemanning (eventuelt med unntak av vitenskapelig NI-leder), med de budsjettmessige konsekvenser 
dette vil medføre for SMR. 

• Det bør vurderes om det er ønskelig at høringsuttalelser m.v. blir undertegnet av direktør, ut fra en avveining av 
å sikre forskningsbaserte uttalelser, gi uttalelsene tyngde, og samtidig sikre de vitenskapelige ansattes 
ytringsfrihet. Det bør gjøres klart i høringsuttalelser m.v. at SMR uttaler seg som NI.  

• De ansattes NI-plikt 
o Bør ordningen med at 22,5% av undervisningsplikten kan tas ut som NI-arbeid omfatte mer enn NI-

arbeid i snever forstand, dvs. bare internasjonale menneskerettigheters stilling i Norge, eller skal det 
også omfatte det videre menneskerettighetsoppdraget til SMR, inkludert programvirksomheten (dvs 
ikke-forskning) – men slik at NI-ansvaret i snever forstand kommer først? Hvordan skal i tilfelle denne 
virksomheten skje under institusjonell styring fra SMR? 

o Hvilke praktiske ordninger bør anvendes slik at både NI-kapasiteten og undervisningsplikten kan 
utnyttes effektivt?  

o Bør NI-arbeid bare kunne utføres dersom forsknings- og undervisningsplikten er oppfylt i de 
foregående år (jfr ovenfor)? 

• Bruk av JUS’ øvrige menneskerettsekspertise 
Det bør sannsynligvis ikke institusjonaliseres en ordning med at høringsuttalelser sendes på høring til 
fakultetets ansatte (og heller ikke til andre fakulteter), men NI-leder bør kontakte relevante fagmiljøer for 
innspill, og det bør arbeides med å lage et uformelt kontaktnettverk av ressurspersoner som kan bidra ved 
behov. 
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Programvirksomheten 
 
Programvirksomheten omfatter Kina-, Indonesia- og Sør-Afrikaprogrammet samt NORDEM. Oslo-koalisjonen har 
sekretariat ved SMR og en samarbeidsavtale med Senteret. ICC/Legal Tools er et nytt prosjekt. Programvirksomheten er 
en omfattende og god virksomhet med forholdsvis langsiktig finansiering gjennom UD og NORAD.  
 
Problemstillinger: 

• I likhet med NI-virksomheten kan programvirksomheten gi grunnlag for problemstillinger, data og kontakter 
som kan fremme forskningen. Også programvirksomheten må holde høy faglig kvalitet, og det er ønskelig at 
den er forskningsbasert. Men programvirksomheten kan ta fokus bort fra kjernevirksomheten ved UiO, nemlig 
forskning og undervisning. 

• Det er lite ønskelig med midlertidig ansettelser, særlig av prosjektadministrativ leder. Men det er vanskelig å 
komme utenom midlertidig ansettelse for ansatte for de enkelte programmene med midlertidig finansiering. 

• Hvordan sikre SMRs faglige uavhengighet i forhold til de institusjoner som finansierer programvirksomheten? 
• Hvordan kan programvirksomheten best administreres og styres som del av SMR, men uten å belaste SMRs 

ledelse unødig? 
• Fakultetet ønsker klarere budsjettmessige skiller for å få fram skillet mellom forskning/undervisning og annen 

virksomhet ved SMR. 
 
Mulige tiltak: 

• Programvirksomheten kan gjøres mer selvstendig innen SMR, men kan også tenkes utskilt som separat enhet jfr 
diskusjonen om randsonevirksomhet ved UiO. En slik utskilling kunne innebære fast tilsetting for programleder 
og oppjustering av lønn, en vekst i denne virksomheten, og klarere budsjettmessige skiller. Men en slik 
organisering kan gjøre det vanskeligere å oppfylle ønsket om at programvirksomheten skal være 
forskningsbasert. Dessuten kan det daglige og fruktbare samspillet med den øvrige virksomheten ved SMR bli 
skadelidende. Endelig er det viktig at øvrig virksomhet ved SMR bl.a. er basert på inntekter fra 
programvirksomheten. 

• Det er behov for å sikre at programvirksomheten ikke går ut over forsknings- og undervisningsvirksomheten. 
Dette kan tenkes gjort ved å frikjøpe forskerne til å utføre programvirksomhet eller fastsette at slik virksomhet 
bare kan utføres dersom forsknings- og undervisningsplikten er oppfylt (jfr. ovenfor). De vitenskapelig ansattes 
programvirksomhet bør være under SMRs ledelse, altså slik at den enkelte forsker ikke selvstendig kan 
bestemme sin programvirksomhet (dvs det som ikke er forskning). Det må finnes ordninger som sikrer en slik 
styring og som samtidig ikke belaster SMRs ledelse og den enkelte vitenskapelige ansatte for mye. 

• Det kan være ønskelig med mer diversifiserte oppdragsgivere for å minske finansiell sårbarhet og for å øke 
troverdigheten av SMRs faglige uavhengighet. 
 

Organisering og administrasjon 
 
SMR har i dag en profesjonell administrasjon som skal betjene en omfattende og mangeartet virksomhet. Både økonomi- 
og personalfunksjonen er i dag lokalt organisert ved SMR, men det vil kunne bli et diskusjonstema i forhold til fakultetet 
hvorvidt dette bør være en langvarig løsning. Løsning av organiserings- og administrasjonsspørsmålene har for øvrig 
sammenheng med hvordan de øvrige spørsmålene i dette notatet løses, inkludert biblioteksfunksjonen og 
informasjonsleder. 
 
Prosessen 
 
Prosessen bør forankres i SMRs styre, direktør og ledergruppe. Rådgivende utvalg for NI-virksomheten (RU) bør også 
bringes inn. Det bør avklares hvilke av spørsmålene fakultetet har spesiell interesse av, eller hvor SMR trenger 
fakultetets bistand. Det kan også være at UiO bør bringes inn siden det er universitetsstyret som har vedtatt 
inkorporering av SMR i UiO, har vedtatt vedtektene, og dessuten er SMR tverrvitenskapelig. SMRs ansatte må 
informeres og høres underveis. Dette er viktig for å få forståelse av problemene og trekke på de ansattes erfaringer for å 
finne kreative løsninger, og sikre oppslutning og innsatsvilje både i omstillingsfasen og i forhold til nye løsninger. Det 
kan tenkes forskjellig prosess og tidsramme for de ulike delene av virksomheten, men det er viktig å ha helheten for øye. 
Det kan være ønskelig og/eller nødvendig å bringe inn fagforeningen på et tidspunkt. SMR er en så vidt omfattende og 
forskjelligartet virksomhet med mange ansatte at det også kan være ønskelig å bringe inn en ekstern konsulent, eventuelt 
i visse faser eller på utvalgte spørsmål. 


