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Referat fra ekstra styremøte ved Norsk senter for menneskerettigheter 15.11.09 kl.1415-1720. 

 

Tilstede: Finstad, (styreleder), Semb, Skogerbø, Engesland, Hødnebø, Andreassen, Ekern, Skåre. 

Forfall: Bhogal/Kjelsberg., Hødnebø/Cholewinski, Hansteen/Haugseth. 

Til stede uten stemmerett: Butenschøn, Kjelling, Jan Henrik Bjørnstad, Jozelic. 

 

DAGSORDEN: 

Sak 23/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang 

Bakgrunn: I forbindelse med at forrige direktør for SMR sa opp sin stilling med kort varsel vedtok styret for SMR 

høsten 2008 å gjennomføre en organisasjonsgjennomgang (OG) av SMRs virksomhet. Hensikten med OG’en er å 

klargjøre betingelsene og identifisere hindringer for at SMR kan videreutvikles som et dynamisk og veldrevet 

akademisk menneskerettighetsmiljø. Styret oppnenvte en arbeidsgruppe bestående av styreleder Liv Finstad, 

styremedlem Anne Julie Semb, direktør Nils Butenschøn, ansattrepresentant Elisabeth P. Bjørnstøl og kontorsjef 

Teis Daniel Kjelling som har ledet arbeidet med OG-arbeidet. Anbudsrunde ble gjennomført og konsulent Jan 

Henrik Bjørnstad, Institutt for Medskapende Ledelse AS ble kontraktert. Rapport fra Bjørnstad forelå pr 02.12.09 

ble sendt ut til styret med kopi til alle ansatte. Styreleder Liv Finstad, direktør Nils Butenschøn og konsulent Jan 

Henrik Bjørnstad informerte om OG-rapporten og -arbeidet på et åpent møte med alle ansatte 11.12.09. 

Styreleder og konsulent Jan Henrik Bjørnstad innledet kort om arbeidet med OG og OG-rapporten. 

Styret diskuterte deretter prosessen og rapporten. 

Vedtaksforslag:   

a. Ansvarsfordeling for det videre arbeid med OG: Avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom styret, 

styreleder, direktør m.fl.  

1. Styrets medlemmer fra hhv SV- og HF-fakultetet Anne Julie Semb og Eli Skogerbø forbereder til 

første styremøte 2010 et arbeid med fokus på hva som kan være styrets rolle og ansvar i lys av 

OG-rapporten. 

2. Styret ønsker engasjere ekstern konsulent Jan Henrik Bjørnstad i arbeidet med oppfølging av OG-

rapporten. 

3. Styreleder og direktør fungerer som arbeidsgruppe inntil videre. 

b. Tidsplan for det videre arbeid med OG: 

1. Styret tar sikte på å gjennomføre arbeidet med oppfølging av OG-rapporten innen utløp av juni 

2010, men arbeidet med gjennomføring av tiltak vil kunne pågå også i tiden etter dette. 

c. Strategiarbeid for SMR: 

1. Direktøren ønsker å samle arbeidet med strategiutvikling i en mer samlet prosess. Styreleder og 

direktør presenterer på første styremøte i 2010 forslag til hvordan SMR kan arbeide med å lage en 

mer samlet strategi for senteret. Styret tar sikte på å ha en ferdig strategi i løpet av første halvår 

2010. 

2. Ansatte inviteres til strategiseminar primo 2010. Styret inviteres til å delta på deler av dette. 

d. Budsjett 2010: 

1. Styret vil arbeide for at JUS dekker deler av OG-arbeidet. 

2. Det settes av inntil 0,5 mill. til OG-arbeidet. 

e. Involvering: 

1. Styret legger til grunn at ansatte ved SMR skal involveres i arbeidet med OG. 

 

 

 

 



/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 

 


