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Kjære alle sammen, 

Vi fikk beskjed fra UD i går kveld om at nåværende femårige rammeavtale 

(som utløper i år) blir forlenget med et år. Grunnen er at 

utenriksminister Støre i sitt svar på interpellasjonen om MR-dialogene i 

Stortinget tirsdag denne uken annonserte at landprogrammene ved SMR skal 

evauleres i løpet av våren. 

 

SMR har lenge ønsket at Kina- og Indonesia-programmene blir evaluert, så 

dette i seg selv er en god nyhet. 

 

UD har kommet til at forhandlinger med oss om en ny avtale før 

evalueringen er ferdigstillt vil være lite hensiktsmessig. I eposten fra 

departementet heter det videre: ”Vi vil komme tilbake til dere når det 

gjelder selve utforming av denne utvidelsen, og det kan tenkes at det vil 

bli noen endringer i utvidelsesåret.  Men dere kan legge til grunn at det 

i all hovedsak vil bli en videreføring av rammeavtalen ut 2011.” 

 

Både evaluering og forlengelse av avtalen er gode nyheter for oss. Vi får 

nå et velkomment pusterom til å fokusere mer på andre viktige prosesser 

vi skal gjennom i vår, gi mange av dere forutsigbarhet i 

ansettelsesforholdet, gi SMR mer økonomisk forutsigbarhet – og en 

glimrende aneledning til å vise frem aktivitetene våre gjennom denne 

evalueringen! Vi ser at MR-dialogene har vært i fokus og jeg er trygg på 

at vi vil komme meget godt ut av den forestående evalueirngen. 

 

Jeg ønsker dere alle en god helg og vinterferie! 

 

Nils 

 

--  

Professor Nils A Butenschøn 

Direktør/Director 
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