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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
0130 Oslo

Saksbehandler: Teis Daniel Kjelling Telefaks: +47 22 84 20 02
 E-post: info@nchr.uio.no
Dato: 07.05.09 Nettadresse: www.humanrights.uio.no
 
Referat fra styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter 07.05.09 kl.1415-1600 
 
Tilstede: Anne Julie Semb (møteleder), Christopher Hansteen, Tore Lindholm, Jasna Jozelic, Ingrid 
Hødnebø. 
Forfall: Liv Finstad, Bjørn Engesland/John Peder Egenæs, Nils Butenschøn (direktør/ikke 
stemmerett), Snimer Bhogal/Christoffer Kjelsberg, Camilla Serck-Hanssen/Eli Skogerbø, Elisabeth 
Bjørnstøl, Cecilie Hellestveit. 
Til stede uten stemmerett: Nils Butenschøn (direktør), Teis Daniel Kjelling (kontorsjef), Christian Boe 
Astrup (informasjonsleder). 
 
DAGSORDEN: 
Sak 7/2009 Referat fra forrige styremøte 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
Sak 8/2009 ORIENTERINGSSAKER: 
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for 
gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets 
medlemmer selv tar initiativ til dette. 

A. Muntlig orientering fra direktøren: 
a. Rettsvitenskapens stilling ved SMR ble kort gjort rede for med utgangspunkt i notat 

utdelt direkte på møtet. 
b. Utlysning av NI-lederstilling fom 2010. Endring av stillingstype fra vitenskapelig til 

100% administrativ stilling. Lederansvar samt fagansvar for NI. Tar sikte på utlysing 
før sommeren. 

c. UD-bevilgning dekker 1 års forlengelse av midlertidig engasjement innen 
Internasjonal humanitærrett. JUS oppretter ny, fast stilling i internasjonal 
humanitærrett som lyses ut før sommeren. 

d. NFR-evaluering av rettsvitenskapen: Egenevaluering av SMR vedlagt. 
e. Årsmøte for UD-avtalen 2008: Rapport fra SMR til UD om aktiviteten i 2008 under 

UD-avtalen er godkjent. SMR vil søke om ekstra midler for å dekke underskudd for 
2008 og 2009, men UD har varslet at det mest sannynlig ikke vil være budsjettmidler 
til å tildele ekstramidler tilsvarende søknad. 

f. Status for arbeidet med økt finansiering av Nasjonal institusjon: Arbeidet med å følge 
opp kontakt med Stortinget/Jagland fortsetter. 

g. Bemanning SMR 2009: Pga mange permisjoner, frikjøp, underviningsrfri etc blant 
vitenskapelig ansatte vil det være redusert kapasitet ved SMR i tiden framover. 

h. Nøkkeltall forskningsaktivitet: Vedlagt følger statistikk som viser nøkkeltall for 
forskningsaktiviteten ved SMR/JUS. 

B. Regnskap 2009 første tertial: Vedlagt regnskapsrapporter for pr ultimo april. Rapporten viser 
oppsummert resultat for basis (sortert på tiltak) og all prosjektvirksomhet sortert pr 
prosjektnummer. 

C. Personalendringer: Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer hittil i år. 
D. Årsplan 2009: Opptrykk av årsplan deles ut direkte på møtet. 
E. Ny-valg styret SMR: Styret er midlertidig forlenget tom 30.06.09 og nyvalg/nyoppnevning vil 

skje i mai/juni 2009. Rådgivende utvalg har allerede foretatt valg. 
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F. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI vedlagt. Direktøren 
orienterte kort om vellykket lanseringsseminar for årboken 2008. 

G. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret vedlagt. 
 
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER: 
Sak 9/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang 
Styrets arbeidsgruppe (bestående av Liv Finstad, styremedlem Anne Julie Semb, direktør 
Nils Butenschøn og med støtte fra kontorsjef) orienterte kort om prosessen med 
kontraktering av konsulent for en organisasjonsgjennomgang. Vedlagt fulgte mandat vedtatt 
av styret på møte 17.03.09. Det var sendt ut tilbud til 5 eksterne konsulenter hvorav kun 2 
svarte. Arbeidsgruppen hadde møte med og valgte den konsulent som hadde anledning til å 
levere tilbud innen fristen samt kunne starte en prosess i god tid før sommeren 2009.  
Vedtaksforslag: Arbeidsgruppen får styrets fullmakt til å gjennomføre arbeidet med 
kontraktering og planlegging av prosessen for en organisasjonsgjennomgang sammen med 
ekstern konsulent. Arbeidsgruppen suppleres med en representant for de ansatte. 
 
 
 
 
/sign./ 
Nils Butenschøn 
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: Saksdokumenter 
Kopi til: Alle ansatte 
 


