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SMR – Quo Vadis? 
Strategikonfreranse 5. mars 2010. Continental Hotel 

 

Åpningsinnlegg ved direktør Nils Butenschøn 

 

[Først velkomstord.] 

 

Program: 
1. Åpningsdel. 

 Direktøren ønsker velkommen, trekker opp problemstillinger for                   

 dagen. Hvorfor står SMR overfor viktige veivalg? Hvilke veier er det snakk om å velge? 

 

         Jan Henrik Bjørnstad: Hvordan kan organisasjonsendring bidra til å løse SMRs utfordringer? 

 
         Hans Petter Graver: Hilser fra fakultetet og svarer på spørsmål om sitt syn på SMRs veivalg. 

 

2. Hvem eier SMR? Om SMRs institusjonsforankring og institusjonelle identitet. 

 Direktøren innleder. Gruppearbeid og plenum ledet av Jan Henrik           

 Bjørnstad. 

 
Lunsj 

 

 

3. På vei mot en helhetlig senterstrategi. 

 Direktøren m.fl. innleder om forholdet mellom forskning og anvendt virksomhet samt om forskerrollen ved SMR. 

 
Avslutning og middag. 

 

 

La det være sagt med en gang at det ikke er et mål i seg selv for en organisasjon å bruke 

mye tid og krefter på å drøfte organisasjonens mål, design og struktur. Slike egenskaper 

ved organisasjonen skal bare være en tilretteleggende ramme for at vi skal kunne få 

realisert vårt primære oppdrag – som forsker, som lærer, som annen fagperson eller 

administrativt ansatt. Legger vi for mye arbeid i organisasjonsutvikling kan det ta 

oppmerksomhet, tid, krefter og penger bort fra vårt primære oppdrag. En måte å uttrykke 

dette på er å si at den beste organisasjonen er den som vi ikke legger merke til når vi er en 

del av den; Altså en tilstand der alt fungerer som det skal og vi kan få ut den effekten av 

vår innsats som vi ønsker.  

 

Det er kanskje først når vi støter på en hindring i organisasjonen, en begrensning som vi 

kanskje opplever som unødvendig, irriterende, illegitim at vi ser organisasjonen. 

Organisasjonen fremstår ikke da bare som et redskap for måloppnåelse, men som et større 

eller mindre hinder for vår måloppnåelse. Organisasjonen blir et problem. Krefter, 

motivasjon og energi kan bli slukt av konflikter og organisasjonen blir ikke i stand til å 

levere det den skal. Noen medarbeidere vil kunne konkludere at de ikke oppnår det de 

ønsker og dermed velger å forlate organisasjonen. Jeg tror at slike betraktninger i stor 

grad forklarer at bedrifter, inkludert kunnskapsbedrifter bruker enorme ressurser på 

organisasjonsutvikling for å hindre slike nedbrytende prosesser.  

 

Men dersom man nå er kommet til erkjennelse av at organisasjonen har et problem som 

hindrer den i å nå sine mål, så åpnes en rekke spørsmål: Står vi overfor et stort eller lite 

problem, er det et individuelt eller strukturelt problem? Er det en dyptgående krise eller et 

forbigående fenomen? Er det et ledelsesproblem eller et ressursproblem? Er det overhode 
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riktig bruk av tid og krefter å være så problemfokusert? Man finner jo alltids problemer i 

en organisasjon hvis man leter etter dem.  

 

Det vil alltid være ulike oppfatninger og beskrivelser i en organisasjon av situasjonen, 

ofte avhengig av hvor i organisasjonen man befinner seg. Som det heter i 

organisasjonslitteraturen: Where you stand depends om where you sit. Forskere ser det på 

sin måte, administrative på sin måte, dessuten er det typisk for forskningsinstitusjoner at 

forskerne ofte er vilt uenige seg imellom. Det vil da være en viktig ledelsesoppgave å 

samle organisasjonen rundt felles mål og finne konstruktive veier videre. Det er det 

overordnete målet for de prosessene vi nå er inne i. 

 

Høsten 2008 var det liten tvil om at det var problemer ved SMR og at problemene var 

sammensatt. Det førte til at styret bestemte at det skulle gjennomføres en 

organisasjonsgjennomgang for å få en oversikt over problemstillingene og en diskusjon 

av mulige løsninger. Vi er en liten organisasjon, en sårbar organisasjon, og ikke minst en 

kompleks organisasjon: Dette er en utfordrende kombinasjon av egenskaper. Jeg tror Jan 

Henrik kan bekrefte at SMR slik sett er en interessant case sett fra et 

organisasjonsprofesjonelt synspunkt.  

 

Målet for denne dagen er å samle momenter, innspill, diskusjoner og konklusjoner fra de 

ulike organisasjonsprosessene som har pågått det siste året slik at vi skal slippe å bruke 

for mye tid på å komme videre i en felles forståelse av hvor vi står og hvor vi vil. Jeg 

håper at denne dagen skal hjelpe oss til å komme videre i en konkret forstand slik at vi i 

rimelig harmoni og fredfull sameksistens med hverandre ikke ser så mye til 

organisasjonen, men kan konsentrere oss om det vi skal gjøre: forske, undervise, utrede, 

rådgi, informere, dokumentere og administrere det menneskerettsfaglige miljøet vi skal 

være. 

 

Jeg tror ikke SMR er i noen krise, men vi står over for kritiske veivalg i tiden som 

kommer. Formålet med konferansen er tredelt: For det første skal vi tydeliggjøre hvilke 

veivalg SMR står overfor når det gjelder institusjonell forankring. For det andre skal vi 

drøfte alternativer til nåværende organisasjonsstruktur. For det tredje skal vi komme 

videre i å konkretisere målsettingen om å binde sammen forskning og anvendt 

virksomhet i en helhetlig senterstrategi. 
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SMRs viktigste strategiske utfordringer 

Vi skal i dag drøfte SMRs viktigste strategiske utfordringer og forsøke å se dem i 

sammenheng. De viktigste utfordringene er, slik jeg ser det: 

 

A) Grunnfinansieringen/eierskapet 

B) Rollen som NI/rollen som UiO-senter/rollen som grunnenhet ved JUS 

C) Avhengigheten av Utenriksdepartementet 

D) Evnen til å utvikle en felles overordnet faglig strategi  

E) Utvikle en intern organisasjonsstruktur som står i forhold til utfordringene på kort sikt 

og på lengre sikt 

 

Ad A: Grunnfinansieringen/eierskapet til SMR 

SMRs finansieringsstruktur avdekker en ekstrem avhengighet av ekstern 

finansiering. For 2009 var totalbudsjettet på 92,5 mill kr, basisbudsjettet på 19 mill kr. (ca 

20 %). Av basisbudsjettet kommer litt over 25 % (5 mill kr ekskl. internhusleie) i form av 

grunnbevilgning fra JUS/UiO. Av dette beløpet er bare 2 millioner kr satt av til lønn til 

fast vitenskapelig ansatte og universitetsstipendiater. Det innebærer at det i tildelingen 

bare er satt av lønnsmidler til en halv fast stilling slik budsjettmodellen ved JUS/UiO er 

pr i dag. Alle basisfinansierte faste vitenskapelige stillinger (unntatt ca en halv stilling) 

dekkes med inntekter fra to eksterne hovedkilder: Dekningsbidrag fra eksternt finansierte 

prosjekter og NI-bevilgningen over statsbudsjettet (siden 2007). Da SMR ble innlemmet i 

fakultetet på fast basis fra 2003 var tre faste vitenskapelige stillinger finansiert over 

grunnbevilgningen fra UiO. Hvordan disse stillingene har falt ut av grunnbevilgningen 

siden den gang er et spørsmål som det nå arbeides med å klarlegge.  

 

Denne situasjonsbeskrivelsen innebærer at SMR i dag drives som en grunnenhet ved UiO 

med åtte fast ansatte i vitenskapelige stillinger (pluss direktør i åremålsstilling), men uten 

sikkerhet for inntekter til å betale lønn til disse ut over 2011. Dette er en situasjon som 

verken jeg som direktør eller SMRs styre alene kan ta ansvaret for. Sett fra direktørens 

synspunkt er det paradoksalt å skulle lede en grunnenhet ved UiO uten grunnfinansiering 

av en vitenskapelig stab. Dette er i det lange løp ikke bærekraftig.  

 

Det grunnleggende spørsmålet er: Hvor skal eierskapet til senteret være forankret, og 

følgelig, hvem har ansvaret for å sikre at senteret har en ressursbase som gjør det i stand 

til å oppfylle sitt mandat? Er det den norske stat fordi vi ble opprettet ved et 

stortingsvedtak i 1986 og fordi regjeringen ga oss status som NI i 2001 basert på en 

handlingsplan for menneskerettigheter vedtatt av Stortinget i 2000? Er det Universitetet 

sentralt fordi vi ble innlemmet som et tverrfakultært senter direkte under universitetets 

kollegium i 1995. Vi har fortsatt et tverrfakultært styre og det er UiO-styret sentralt som 

ansetter SMRs direktør. Eller er det Juridisk fakultet der vi nå er innlemmet som en 

grunnenhet på linje med de andre instituttene? Det er min hypotese at uklarheten om 

eierskapet er en hovedårsak til at finansieringen av faste vitenskapelige stillinger har 

forvitret. Det er ingen finansiør som føler et primært eierskap til SMR. Dette er uholdbart 

på sikt, og SMR må finne en løsning på dette, i samarbeid med fakultetet, med UiO 

sentralt og med norske myndigheter. Og det har jeg stor tro på at vi skal få til, signalene 
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er at alle ansvarlige parter ønsker en bedre løsning enn det vi har i dag. Står vi samlet og 

gjør jobben vår så ser jeg lyst på fremtiden. 

 

Konklusjon: hvilket veivalg må vi foreta? 

For å styrke grunnfinansieringen må eierskapet avklares. Tilhører vi ”Norge”, UiO som 

helhet eller Juridisk fakultet? Det kunne være fristende å si at vi tilhører like sterkt på alle 

nivåene og at både myndigheter, universitetet sentralt og fakultet har ansvar for vårt 

velbefinnende. Men slik utviklingen nå går tror jeg ikke det er realistisk, og at vi heller 

ikke når resultatene vi ønsker med en så uklar identitet. Dette er bakgrunnen for at vi det 

siste året har utfordret norske myndigheter, universitetets rektor og fakultetet til å si noe 

om hva de ønsker seg av sitt mr-senter og hvilket ansvar de vil ta for at det eksisterer et 

oppegående senter. Når vi skal plassere oss i landskapet er det viktig å vite hva de tenker 

som har makt over oss. Jeg for min del ønsker at vi styrker vår identitet som et 

universitetssenter med faglig hovedforankring ved Juridisk fakultet. Dette kan uten 

problemer kombineres med vår sterke tradisjon for å drive eksternt finansierte 

programmer, også av den anvendte typen finansiert av UD, slik også NFR-evalueringen 

påpeker. Når det gjelder spørsmålet om SMRs fortsatte rolle som NI er usikkerheten 

større. 

 

Ad B): Rollen som NI/rollen som UiO-senter/rollen som grunnenhet ved JUS 

NI-rollen reiser dels prinsipielle spørsmål, dels pragmatiske spørsmål. En avveining av 

disse kommer nå opp i forbindelse med den forestående NI-gjennomgangen i regi av UD. 

Denne skal gjennomføres i samarbeid med oss. Da er det viktig at vi er forberedt på det 

viktigste spørsålene og implikasjonene av alternative løsninger.   

 

Det prinsipielle spørsmålet er i korthet: Kan SMR utvikles som en effektiv NI i 

kombinasjon med å utvikle seg som fremragende universitetssenter for 

menneskerettigheter og som et faglig kjernemiljø ved JUS? 

 

Det pragmatiske spørsmålet er: Kan SMR opprettholde finansieringen av sentrale 

medarbeidere og viktig virksomhet hvis vi oppgir rollen som NI? 

 

NI: Mitt utgangspunkt: Vi må ikke være så pragmatisk opptatt av SMRs institusjonelle 

interesser at vi bidrar til å hindre utviklingen av en effektiv NI i Norge. Samtidig må vi 

ikke være så prinsipielle at vi undergraver SMRs historisk baserte ressursbasis og evne til 

å fylle sine andre roller. Eller for å si det slik: Når vi skal rydde opp i den uoversiktlige 

NI-situasjonen og bidra til at Norge får en effektiv NI, så må vi for vår del passe på at vi 

ikke kaster flere barn enn nødvendig ut med badevannet. Hva mener jeg med det? 

 

Sentralt utgangspunkt: NI-bevilgningen utgjør et viktig element i SMRs historiske 

grunnbevilgning selv om den er flyttet over til en egen post på statsbudsjettet. 

 

Sju faste stillinger (inkludert tre vitenskapelige, en juridisk rådgiver, en bibliotekar, en 

halv undervisningskonsulent, en informasjonsleder/webansvarlig), finansieres i dag av 

den øremerkede bevilgningen over statsbudsjettet på 6,3 mill kr (2010). Samlet utgjør 

disse en viktig del av senterets grunnbemanning. Bevilgningen er ikke i seg selv truet, 
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men kan bortfalle for SMR dersom senteret opphører å være nasjonal institusjon og 

denne funksjonen legges annet sted. Et slikt utfall kan ikke utelukkes i og med at NI-

modellen og SMRs rolle nå skal gjennomgås. Skulle NI-bevilgningen bortfalle vil det i 

verste fall få dramatiske følger for SMR. Uansett hvilken NI-modell som til syvende og 

sist blir valgt så må vi sloss for at vi beholder eller får kompensasjon for i det minste 

hovedtyngden av dagens NI-bevilgning over statsbudsjettet, som opprinnelig var en 

integrert del av vår grunnbevilgning.  

 

Det vi ikke kan forvente å finne svar på her i dag er hvilken endelig NI-modell som bør 

bli resultatet av det pågående arbeidet. I denne omgang bør vi være mest opptatt av 

rammene for gjennomgangen og skaffe oss oversikt over de mest sentrale 

problemstillingene som blir berørt. Vi har den siste uka jobbet med et utkast til 

oppdragsbeskrivelse for NI-gjennomgangen. Dette vil Kristin gå nærmere igjennom som 

innledning til diskusjonen vi skal ha om NI-rollen vår.  

 

 

C) Avhengigheten av Utenriksdepartementet  

Finansieringsstrukturen vår viser dette avhengighetsforholdet med all tydelighet.  

Forholdet til UD er grunnleggende godt og jeg tror nok at vårt bidrag til iverksettelse av 

norsk menneskerettighetspolitikk på viktige områder oppfattes som viktig i UD, ikke 

minst når det gjelder gjennomføringen av MR-dialoger samt NORDEM-oppdrag. Vi kan 

nok derfor her snakke om et klart element av gjensidig avhengighet, UD kan ikke enkelt 

gå andre steder for å finne samme kompetanse. Som dere vet har UD nylig forlenget UD-

avtalen med oss med et år, dvs ut 2011. Dette gir oss et svært velkomment pusterom. 

 

En så tung finansiell avhengighet av et departement er ikke sundt. På sikt må det derfor 

være et mål å redusere denne avhengigheten, ikke nødvendigvis ved å redusere 

programvirksomheten, men øke relativt grunnfinansieringen og alternativ ekstern 

finansiering.  

 

I mellomtiden står vi overfor det dilemmaet at de eksterne inntektene relativt sett må økes 

dersom aktivitetsnivået totalt sett skal opprettholdes, gitt at fakultetet trekker inn en 

betydelig del av overheadinntektene fra 2010. Dette innebærer sterke innstramninger i 

budsjettet for inneværende år og trolig enda sterkere innstramninger for 2011 når 

inndragningene får full effekt.  

 

D) Evnen til å utvikle en felles overordnet faglig strategi  

Vi er av natur et fragmentert miljø og må derfor dyrke det vi har felles, nemlig den 

faglige interessen for menneskerettighetene og ønsket om å fremme 

menneskerettighetene. 

Vi trenger å bygge et sterkt faglig kollegialt miljø som – når det er et praktisk grunnlag 

for det – bygger bro mellom disipliner og virksomhetsområder. Vi bør derfor være 

sammen om å drøfte slike spørsmål som: 

 

 Hvilken grunnkompetanse er det rimelig å forvente at SMR dekker? 
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 Hvilken funksjon skal en samlende faglig strategi ha, hvilke elementer skal den 

bestå av? 

 Hvordan kan forskningen og programvirksomheten samspille i utviklingen og 

vedlikeholdelsen av denne kompetansen? 

 Hvordan skal forskerrollen ved SMR oppfattes? Innvirker senterets vedtekter på 

denne rolleforståelsen? 

 

Dette er spørsmål vi skal diskutere grundigere senere i dag og som det også har vært en 

del forberedende arbeider rundt. Vi starter her ikke på scratch. Det har vært diskusjoner i 

FU og PU, det foreligger innspill fra Jemima, Maria S og Malcolm. Jan og Bård Anders 

har ledet diskusjoner i hver sin gruppe av forskere i løpet av siste uka. I tillegg foreligger 

mine momenter til en forskningsstrategi fra i fjor som jeg kommer tilbake til senere. På 

toppen av dette kommer at Jan Henrik har forberedt et notat som antyder noen alternative 

måter å organisere seg på. Grunnlaget skulle altså være til stede for konkrete og 

konstruktive synspunkter og forslag. Nå er tiden kommet for å trekke trådene sammen på 

dette området. 

 

 

E) Utvikle en intern organisasjonsstruktur som står i forhold til utfordringene på 

kort sikt og på lengre sikt 

Som jeg har sagt før så tror jeg det var klokt av styret å ta initiativ til en 

organisasjonsgjennomgang. Det var et åpenbart behov for å få inn et profesjonelt syn på 

SMR som organisasjon og råd om hvordan den kan utvikles. Samtidig ser jeg klare 

grenser for langt en OG kan bringe oss før vi har gjort noen viktige veivalg av den typen 

jeg har nevnt foran. Har vi for store forhåpninger til en OG vil det være det samme som å 

sette vogna foran hesten. Hesten blir stående og stampe. Men det en OG uansett kan 

hjelpe oss med er å identifisere problemer, klargjøre ansvarsforhold og 

beslutningsprosesser og bevisstgjøre alternative måter å organisere en institusjon som 

SMR på. Det er snakk om å få innsikt og trening i å tenke organisasjon, og metoder for å 

håndtere komplekse utfordringer for organisasjonen. Disse bidragene er ikke minst 

viktige for oss på kort og mellomlang sikt, dvs mens vi arbeider med å avklare de større 

underliggende spørsmålene som angår SMRs formål, institusjonelle forankring og 

identitet. Derfor har vi Jan Henrik med oss som veileder og utenforstående observatør. 

Han hjelper oss både med å tenke kreativt og peke ut mulige realistiske løsninger på 

komplekse problemer. 

 

 
 

 

 


